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Interessantes 'no

Penal Brasileiro
----__-------�,----------------,

o Juiz poderá diminuir a pena nos casos de crimes passionais
,.

,Dentro de oito dias estarão
. ,

dação definitiva do projéto�'
< 'RIO, 27 - Estiveram reunid?s ôntern, mais uma vez, no, 'Em vias de eOD.�lusão os trabalhos
pslacío Monroe, os membros da comissão designada pelo govêr-

- no federal, para sob a presidencía do ministro da Justiça, orga-' Os trabalhos da Comissão, como dissemos jà se encon-

,)7)
.

nizar o projeto do novo Codigo Penal Brasileiro,
r
tram na sua ultima fase, que é da revisão,

.

.

A' reunião, estiveram presentes os srs. Narcelio de

QUei-I'.
--- ..-----

.\: roz, P�elson Hungria, Antonio Vieira Braga e Roberto Liria, sendo

f·,iA.:. debatidos entre os rrresmes div�rsos detalhes do, projéto! que já
. se encontra em sua fase de revisão, o que equivale dizer que, '.

',dentro em pouco, deverá estar definitivamente concluído.

to. crimes

Um dos pontos que foram objéto dos estudos na reu

nião deõntem, figura o referente aos, crimes passionais,
,

Pelo sr. Nelson Hungria, foi apresentada uma sugestão a -------.-.---.- -------------------

respeito desse assúnto, passando ela, imediatamente, a constituir ANO V I Florianopolis, Quarl:ii.-feira, 28 de Junho de 1939
,

um objéto de especial atenção dos demais membros da' comís- .. -- --'-- ...-----.----------

são, dada a originnlidade da ídea apresentada.
. .

Trata-se de atribuir, no futuro Código, a faculdade ao p: -.' I
o I D;ecretos da'Promovido a eoronel, 'GBne'sl-O LI- ;1'15juiz deminuir de um terço a pena. cominada ao homic�dio, quan- , a ra a.· regu anza ..

i
�. � 18 emte. d ') Forea Pu

-I
., a

do ficar suficientemente provado que o seu autor praticou sob o! .�
"

dá °d adml 'I'nteflvento I bliea -

d�m!rtiQ da paixão, justificada p,ela circunsta�cias ou quando o çao a . VI a
(,

j-' 14, AI.
.

- Foi muito bem recebida em! Aeompanhado d� s,ua exm�',
cnmln�.so houver agido por motivos de partI�ul.ar valor moral

I li °

.

. I _
_

todos, os circulos sociais e mi-
i esposa e de seu tntellge,nte' ":

ou social, .

, nfstrat�\l(l dos- ,Es"" ria Iitares, a promoção do tte. _ ceI. lhinho chegou a esta cidade o
-

Visa essa sugestão d� sr, �elson Hungria, reso!ver, de

I
.'

.

.

.

Cantidio Regis, ilustre coman-
I

nos,so i1,ustre conterran�? sr. Ge:
v�z, entre nós, a :v�lr.a questao eXI�t��te entre os estudtOso,s �o I

'.

t d' .1.
_ dante da Força Publica do' Es-I nesio LIns, ac�tado diretor-ge-

Direito sobre a dtrtt?ente para o �r:ml�oso nos �a'sos de paixao, i.
.

.

a os I Pelo sr, Inter�entor Nerêu tado, ao posto de coronel. I rente ,do conceltu�d ') Banco In-
emquanto outros' optna"! pel� equiparação de delitos dessa na-l i '

'

_. Ra,mos foram assinados os se- Regosijando-se com o fato e du?tna e �omercto de Santa Ca-
tw:�, aos comuns,

.

. IIIf1IoL i d ii" ! guintes cI>�cretGs:. afim de cumprimentarem o seu tarlna, e figura de grande ,pro-
. ..es doa . os pedI ml- I A t '- d P f 't d "

. ,I. -' 'f'
,

.
"

.

,

_
:' e

_
I

, ,u, orizan o o ce el � ,

o mu-, superior, estiveram no gabinete I
jeçao n?s meios rnanceiros �

Malt., apeoas, no .easo de, provocat:ao I nl8tl'0 da Justlt:a �s l·n:;lpl� de L�ge� a u,tlllz:l�-se, 'I do �ravo comandante ,d� .

F )��a' economtcos. �. m:embroti da COIBIS .a e a ímportancta de 12,OO�$OJ�, Pubica, todos os oficia. da I

A
.

d h" d p ça',', ,_ A'" - llD' -I [p ira o s.r rço de pryfllaxla!b' -

fi d ,raprlsa e ole a e .

. O sr, Nelson Hungria teve, ainda, na reurnao de ontem, I sao IDIspeCla I' �
,

,>' �

nosa corporaçao, a �n o em, Z�· AI d Gar'_.

t id d d t á id
-

d se s colegas da' ,
l d - tifo naquela cidad -, da dota- nome deles o sr, major Anto- UZU nD varo e

opor um a e e apresen ar consiceraçao eu. " , .ão constante da VERBA DE'- '

�'1
.

'

S I valho
.

comissão uma outra. proposto como a primeira recebida com ;RIO 27 - O decrete- I ç \ ,,::' ';
mo I? artins a�tos�, que prO-I ;.

ti I
"

t
'

t d 'AI !'
-

, I CIMA' ,:tio Orçamento vigente, nunciou exoressivo dISC\HSO, I.

par leu aÉ5�� er��s�oit�r coons7:tee ��' Mto de se tornarem recipro- .Ie; n. 1.20 �� de'8 de abril i (quirize. con�os de réis), �estina- i O ceI. Cantidio Regis respon- , O grupo partkular <!Recrei.o
êars'.ls 'Iesõ'e��oi otis ,e" uam.to. Jjv.�r ,havido,,,prRvocação .da, '(i- dq .' c,:\rrente an�, e. q.u;.l dJ.. a� custeio dos

.. serviços do, deu, �grad.ecendo as felicitações' Dramatico», que S?� a direçãc

tim.a., só .será aPIi�ada a p�na ,d� m,tílta:- >,",
:

.�' ..1
•

:,i ... .;'" �'·I'dl�P?e. sobl1e:'?"l.. ··ad,fi';I:ml�... .J �:r.��_�úb�,e.-:�:�?��" -

: " '1 recebld�s e as.segurando a todo�! d� sr.� Dante _f'l�tIvI��de, t�nto

'�':'.''''' Por essa .prQPosta@Julz'f1lcahabl}ltaJOa-aPllcaracha-traçao dos Estados e dosl .

'.' ,,' " '10 s.eu apreço pessoal. Is- es.orça nesta capital, pela
, mada"rie- 'n"a de �'p:aral�las": ou. «cominadas»

".

alternâmente de ma- i r ,.•.= '''''5 creou' �_II-:' �lJ,tomalf_o o Pref�lto do �u- Tambem esteve no gabinete elevação do teatro nacionaly le-
, t' . .. ". .

. -,. -

. m�_JnU:ipe.., , . ,:--"' n"ClpIO de ;!')ao JoaquIm a crIar· d d' t' t "d t
'

h '", ' T t oneira que possa ser� adotada "'1 � ou ot�t, a, COri:f'Jitne,a' ma'.� r ,,!i..
__� -;''; i!JjJ .

•
.

- .! ..�.,
"

'

. ,

I
o. I� tn o coman an e, p�ra vara oJ .. , em reprtse no, ea r .

'.

'd d d
/'

d
. '.

. . ,"-;, r- .... .í'�f ulUa GDmlssao, a ra-:{!r ç;c""-l de
.. Julho no qua-, cumpnmenta-'lo o ceI Candldo I «Alvaro de Carvalho» a peçamenor gravI a e e ca a cas'·

- '. J�éd�§; cem 'o
1

'ihn de-I dro da.qu�h Pr�fei[ura, o, carg,o Caldas, prestigi'ado c�m.mdante 'em 3 atos, hUZÚ, de Viriato Cor-
_

• • ". .... • �e� -. ! a�xmar O ministro da '.J:: daalogra(?, com os vellCl- do 14 B. C.
_ 'treia, em beneficio dos' _,.Escot�i-Peoa de l"eq�lu:Jj��o íf" de p:II..ôl,sao I;' t' s infQrmaçõ�- tl11Õ'ntos anuais de 1:200$OOQ, os Mais tarde foram cumprim"n- ros do Mar e da Cruzada NaclO-

. ..., I a:rs Iça na
I

. �'3 ,

quais, I�'O dec(jr�er do corrente tar a s, S" os sub-qficiais e s�r-' nal de Educação '-de Santa Cata-.
Ficou tambem aprovada a p,arte que estabelece a dlferen-, q,.e .

tenha �e evar. ao I exerclclq deverao ser custeados gentos da Força Publica, I rina,
ça entre a pena de reclusão e a de prisão" . .! p�esldent� da �epubl�,ça!, p�la ;�e'rba 2' le�raA D n, 1, do 'Ás muitas felicitaçõ,es que pe-I Os preços das localidades são

A primeirp será uma pena simples de prisão sem traba-I sobre as mate.rlas re.ab orçamento: em vigor. Ia sua justa promoção recebeu
I
os seg'uintes: •

lhos aplic_ada pelo juiz de acordo com a natureza do crime e o vas ás administrações do's
'

,_ ,

. o ceI. Cantjdio Regis, juntamos Camarates 10$000 Cadeiras
carater do criminoso. A

..
de prisão se,rá a pena, �omposta" com � E tados. _

.., A�t?r�zando o sr" Pref�lt:o do as do nosso diario, congratulan-12$OOO Estudantes 1$000 Gerais
trabalhos forçados, á vIsta das condIções especIaIs do deltto, e I

5
_

. d f·" mUOlClpto dé FlorlanepC?h.s a do-nos, ao mesmo tempo, com \ 1$000,· ,

persbnalidade do acusado.
' Nos. t!rmos a l'e era a

I abrir, por conta �a, arrecadaçã,o a gloriosa milicia estadual pelo
. As. entradas acham-se á ven-

.

. disposlçao legal, o. :r. du corre�te exer�l�lO, um _credl- premio concedido ao incontes- da nas Livrarias Pedro Xavier,
Francisco Campos, rmnas-I to espeCIal na ,Importancla de tavel mérito do seu comandan- Alberto Entres e Ligocki,á rlia

tro da Justiça, mandou 15:14�$000, destinado ao paga- -te, ' II Felipe Schmidt, e na séd� da'

d· t rias I men.o da quota suplementar de:- .--

_ I
Cruzadaá rua Saldanha MartnhD,ont�m cxpe Ir por a .' I vida ao /aludido Departamento' Programa da Rec8t'çao aos 26 A,

.

d�slgnando para a alud_'o l'de Administração Municipal, re-! E$coteiros de Floriano, A' noite estarão á venda na

da comissão os sn: LUIZ I' v?g�das as disposiçõcs em con- polis bilheteria do Teatro.

I Simões Lopes, tenen�e,�o'l trart�_._'__ _
l' Recepção no Mira Mar, Ban- Tratando-se de um espetaculo

ronel Luiz Procnplo de:E d
11> das de musica do 14 B, C, e beneficiente. não haverà fiscali-

Souza Pinto,' Clodomir' 4 xpe lente da Força ,Publi�a, cedidas pe- zação por parte do Juizado d:!-

Cardoso DemetrioXa.vier, '
. ! los r�spehvos c0l!landos, M_en_o_r_es_;_, _

.,.

,

It F' neis· II nos Bao4'ios 2' DesfIle e cumprimentos ao

(urtAbga; R�na�, ra. ,
� I sr, dr, Interventor Federal. Heringco Sa Filho, Junqueira I '. I :Banda do 14 B., G,

'Aires, Waldir Niemeier ��' Fica0 eOD"eneiona- 3' Serviço_ de doce� no �estau- BLUMENAU, 27 - De SUl

dM' I t Sa P ,I o ofe eCld pe vilJ'em através a Europa, apósAurino e t\raes. do e t.oe os Boncos i
ran e

, � eur, r., o -

_.:_-----------.
d II..." _

I
-

II I las famlhas dos escoteIros e longa ausencia, regressou se-

D '1
..

d C estlil ,,__.Q' Ita DOO 0-, amigos, gunda-feira a esta cidad,c cm

e egacla o enso v�r expediente
A

1II0S 4' S'audação á t,ropa, pel,o chefe companhia de sua digna esposa

'd E d', dias 29 deste mes e I g�ral' tte. Jaldlr FaustinO da e distinta filha, o' operoso in-

OS mprega OS S I dusírial sr, Curt Hering, que �li
.

lo dde Julho, PI"Od�ÍI-;ri 5' �:s�ile até a séde, Banda do fóra c:n b.132J de melhon13 pa-
I seu 4) q!le no "a, ! 14 B: C,

.

ra suá saude,
. Assumiu a Delegacia ,do Cen-j O expediente sera a ..

, Observação, O navio "Pará»!S----d----·--I-h-
50 dos Empregados em Tra�s-I' penas das 10 ás 1'1112. cedido por' S. excia, o sr. uspen .ram, - �

portes e Cargas, o sr, dr: y�-! horas. . 'I presidente da Republica, pactiu
I

:
n paleto

,

gilio Gualb<:rto, em SU�s�ltulçao i .---.:---<.-
......

:----------. da Capital Federal no dia 26,1 Gabriel C�br�l, motorts�a da

,I ao efetivo tttular que viaJou pa- i A maior Serraria de Lenha ás 5 horas da tarde, ' Empreza Vlaçao Catattnense
r;a fóra do Estado em objeto de

. Fone 1.100 ,o dia e hora da chegaêla da: deixou ha d,ias, um, pàletó den�
serviço público, tropa serão previamente anun- tro . do ontbus, enquanto fOL

, dados, I atender outro serviço, Ao voltar
_- Volunta- o onibus estava. no mesmo. 10-

, LadrafOtlo: sacrl·lego Convite <.:al, mas o paletó havia sumidó,

riado' Disso deu conhecimento ás au-
. -' . A Comissão Ge. pais e Ami- toridades,

BELO HORIZONTE, 21 .�.. ,,�, '. ,,:
,�," ..... gos dos.,:Es.coteiro:'3, encarregada �"'S-;;;üre"";"'''�ãõ'�séii-''

Noticias chegadas de Maria1'!�,' .;� �,c"a�se a.�I.to-, no da r,ecepçãi?á f!j)pa que tão e

• informam que audacl,'os� laraPoW �I�,':".: ':0._ C• .;.>: E.st�eito.. O brilh'ilntemênte representou a ju-. Mareos
d s hlS 7· 7 ventude brasileir'!f,da capi�arca- Alfredo Marques queixou-sepenetrou numa �s IgreJa.

d

-

volnutaloiado para a tarl'nense no grande «aJ'uri» in- as autoridades de que um . s,eutoricas daquela cldade, furt�p o '.
<_ . _ _

. •

. reliquias de. grande valot."c O iJ.�· Be�lllao. Os _Int-:- ter-estadual, tem o prazer de visinho, Marcos de tal, possui
mesmo gatuno, depois levar

..}l
.' .',essados poderao tll- convidar a população de Floria- nm cão meio danado e nãO' u

\: efeito o assalto á, nave, tent,pu ri"iro-se á seeretaria nopolis para recebe-los no Mira tem�seguro, Ainda óntem pela
: penetrar no palaclO do arcel;)1s-, daq"ele Batalhão .. di- Mar, no dia da' sua chegada, manhã, o animal investiu .conha

é tido I'"
'" Observação, O dia da chegada uma filhinha' do queixoso, de

I
po, sendo,

.

por m, pressen 'Ariameote das 8 ás do navI'o especial «Pará», será I nome Osvaldina, derrubando-a
. faltam atnda pormenores do ,

f\'rto, -

.

l
II horas. previamente anunciada. e ferindo-a em diversos lugares'

� ..

passionais elll face do novo

�odlgo ,

Os catolicos brasileiros
e as estatistical·' 1"

A recente pastora·l em que o Arcebispo Metropoli
tano da Para!ba, ,Dom Moisés Coelho, recomendou aos

seus jurisdicionados a mais intima cooperação com os tra
balhadores da estati5tiéa brasileira, vem obtendo em todo
O paiz a mais significativa repercusão. -

.

Focalizando a nobre atitude do ilustre prelado, o

jornalista Domingos Barbosa publicou recentemente, na im

prensa carioca, �l�uns comentarios qu� refletem, d,e algu
ma forma, a impressão causada nos cuculos catoltcos por
�quele importante documento,

,
,

«Muito provavelmente surgirão, n�utrllS clrcun3�
cripções eclesiasticas, re�,omenda9õe$. !dentkas -:- esçre�e
aquele publicista. E surgIrão mUIto oportunamente, pOIS
que já SI estio apre5tando OI elementos indispensaveis'á
fatura, em 1940, do recenseamento. geral do p-ªís,

tlTambem não é necessario aludir ás vantagens
de toda ordem que resultarão de um recenseamento bem
feito, tendo em mira a circular do venerando Antistite da
terra em que veiu ao mundo o grande,D, Frei Vital, quero
aqui aludir ap�nas á conveniencia de ordem, eclesiasti�a ,e

.' espirituàl que haverá em sabermos, os catoltcos braSIleI
ros quantos, na realidade, somos nós.

,

tlCom as cifras oficialmente apuradas, respondere-
mos vitoriasamente, e sem possibilidade de contestação,'
que constituimos, como afirmo constituirmos, a qUIsi una-
nimidade da popul�ção brasileira,

,

«Foi esse ,ar�umento, ainda, que basead� em est�
mativa aceita por todos, mal não fumada em Cifras colhI
das em regular averiguação censitaria, um dos que mais
concorreram para convencer I vencer alguns legisladores,
em favor das «emendas religiosas", feitas á Constituição
de

\

1891, na reforma promulgada em 1926,
. ,

«Dá-se ainda que o Brasil é hoje o terceiro pais
do mundo quanto ao numero ele dioce.s@s: das quais uma,

• do Rio de Janeiro, mereceu ter o pnmelro e o segundo
cardeaes nomeados para a America do Sul.

«Bom, portanto, é tampem que saibam· os pasto
res quantal ovelh�s contem os seus rebanhos»,

concluidos OS trabathos para a re ....

Esperam os seus membros que, dentro de oito dias es

tarão concluidos passando-se a tratar, então da redação definiti
va do projete, para ser encaminhado á apreciação do presidente
da Republlca,

- --_-----------�-

_,.<

Diretor-?r>1)prietario .JAIRO �ALLADO

INUMERO 1477
�

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



HetribuJndó D.!Im,a demoDstra�ão de sin
cero e de,svan�cido 'agradecimento

A P'HEFERENf;IA
generosa e gen,dl da distinta fre.cue�ia da

CAPITAL E "0, INTERIOR
cObstltuillcá iii'

0'0·.1'.
• c, "A MO D E L A R"

. _:�

,

.

Q MES DE 'JULHO
.

O mês dedicado á nossa freguezta ,.,.

M O 'B I .,( I A R ,lOS P E L O

O' MES 1)05 MOVEIS

i
.<

Um mês de grandiosas bonificações aos freguezes � Mês de mobiliarios finos e estilos caprichosos
.

ao alcance 'de todos e para todos
o maior brinde iamais ofertado por qualquer estaheleciÍDent,o comercial do Est4do

Reais e leais bonificações
Uma inovação que mareará 'época, na qual só é visado

Servire.no-Ia sem lucro 'algum,
CUS T O t. X A T O, {

Estupenda:: e rara oportu�idade
C()RRESPONDER A' GENEROSA E QUASI UNANIME PREFERENCIA DO PUBLICO

.;} .!".'.

Beneficiando-o com o nosso "lucro durante um mês
". � .

Pagamos uma divida de gratidão para com' quem sempre nos dlstlngulu

"':'.

':--: _',",

B . O I.l i ( i C a ç õ e S:·
\

3:;·1. de deseoutó para ás vendas a vista
2:;·.."

, " "p�galDentos e!tl!l :» mêses
15·1.", ". " " em 10 mesê8

I'.
aJ·

ATE': 30

Nossa
ANIVEBSAJU9S

Faz anet! hoje, o lovem Nerí
Moritz, destacado desportista.

C�mpleta hoje mas uma pri·
mav'ra o galaQte meDinl) José
Edú, estremoso filho do sr. José
Rosa, funf:ionari� dos Correios e

Tele,rafos.
N .\SCnmNTOS

.

No Cartorio do registro foi "

n ndado o nascimento do meain,o I

Walton Léo, filho do sr. A}(fo
Pereira.

IUUILITA.Ç�E8
. .� �

'1

No Cartorio do Registro Civil,
e�tão se habilitàndo para casar Q" ,

SI'. André Melo Gome e a srita.
Zarina Silva Ramos. r

Está em Floríanopolis o nosso

Senhorita faça com que seu distin�o c JI!t.erraneo sr. Arnaldo

namorado use chapéu
. I,Nap�b,. dedICado.e cQrnpet.e?,.e

RAMENZONI ';'; ,. secretárIO da' Pre!eltura MUDlCI
'" ..

/ p�1 .de Ararangua.

,

'

.. ORo AGRIPA DE FARIA
FONSECA-MA�EDO SOARE�r .

.

Segue hOle para o Ria de .J'-
,

Na residencia da noiva, á rua neiro: o nosso ilustre conterraneo
miran te Alvim� n. 10, reltlizou;' SJ;. dr. Agripa de Castro Faria,

ENLACES

"

.

,OE, ,JUL.I-IO
. "

I��������������!!!��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!� A maior Serraria de Lenha
fone 1.100

l .

". /�

�x·bterno· e ex·as6isteote no
Serviço do ·,Prof. Bralldllo :-

','_ Filho-�RiQ
.\. ,"

Diplomado em 1933 pela
Faculdade de Me.li.ina ,da
Universidade d. Brasil'

.'.

V
",

d
Chefe Distrital dos 'ServiçOif' o. -.... �..' m, ,. , r�' f' ff �"1t'l. �I

---,-----"--

se, �ntem,ás 811�d�'-man� :=:::.:�:::- �o :�!:e ��;!!'!!!!!!!!!.�,A��.�.:.:�.g!!!!!·�<S�4I!g!II!JUIll.II!Ri-D!I!!l'1!"'�-Bi!I:I!_"!!l!!'(·R�·'���I!!IíÚ!!!!!.j�.!!I�ir!J�"iiiiKiielillrii-'..iii.�ii''''11 ;A���::tl-:
enla.pe matrimonial do sr, major I

Hotel as seguintes pessôas: Hen-
MURILIO RAMOS Er:lmundo Macedo Soares e Silva rique Clintor Use Kingbt, dr. Comunica que resolveu extinguir sua Sec-

D fi h'
'

. com' a prendada senhorlta Alcina i Sebestão Franca da Rocha, Wal- ção d.e Bicicletas, Radlos - e Acessorios, CON- I
.

e .ue, OJ;': 0'1' !>eR amversa- Alincoblct Fonseca da nossa alta I ter Kiffmann, Aires Adures, Hein- TINUANDO unicamente com SEGUROS em , Pela resolução n. 6.466, de 2(j
�'O ? lov;mD.u!11O a�?sd' �,a. Qociedade.' rioh Thiele, dr. Osvaldo ViIlas GERAL e REPRESENTAÇOES� do corrente, foi nomeado o dto
emico e muto regi! 10 o na P, .

r I' Bras O Facchinetti Mario do .. .';' i Milton Leite da Costa para exer-
Capital Federal e filho do sr, dr. aramln ara� o ato, p.í' o noi-

Ceuto Liberato lOAr�ue Godinh �iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiã;,iiiiiiiiii_;;;;,;;i'''�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiii_-'I I
cer o cargo de Cur-dór de Juiz6Nerêu Ramos". interventor neste ::. �e p-e a

�Olva,V' respecHtlva�en. Furtado e sra.' j�liauth8 Barrtt� ,f j" I de Menores desta Capital. { .

Estado; , " .'!'� srs. r.. asco . enrrque L" .,' ��������"�����=����"!!!'�.��!l!!!!!!�1 -
,

,

. d Avila, sra. SIlva Rocha d'Avila, I
e Emílio Abdu, .

,

(I,
'

-O sr. Interventor assinou dl{-
, Passa, hoje, o aniversario na· sr, Wallis Meyer e sra. Odete' V. S. i4 visitou O ". l creto autorizando o prefeit(),,�, .

talicio do nosso conterraneo sr, Hocha Meyer; dr Djalma Moell- Senhorita exija que seu ndvo município de Jaraa.uá a abrir, l'!;,:i.r\""'>
A}:lilío Mafra, pessêa muito rela- m.ann, sra. Evangelina Tavares use chapéu. S a I a- o ·R . e c '0 r d e? conta do saldo verifioado no ex.�·; "'"

cíonada nesta capital. LIma, dr . .Tosé da Bocha e Silva RAMENZONI cicie de 1938, um erêdito ejpec;�\ I
.

e sra. d. Hilda da Silva Oliveira. 'na JJIlPortancia de 800$000, pH'1
, Transcorre, �oje, o aniversario O jovem par seguiu via aérea, EN'P�RMOS Secção de arn-arir.ho • p 'rfllrr.�i;trias e artigos atender ao pagalnpnto de heuv-
natalício do sr, Francisco Noro- para :a Capital Ja Hepublica. ' <

para homens. rârios 'por serviçes pr.fisKion;.;[,.
- Ac1's.-se eaíêrmo o sr. Abl'll'O"nha, habil cirurgião dentista em VIA.·J!oI '�'1reatados âquele Prefeito e aé z 1.

Itajaí,

I
,ANTES de Carvalho, conceituado capi� Ilador do eemitério público da (:j •

.

'ARNALDO NAPOLI talista. '._
.

' .. ,

PRAÇA 15 DE NUVEMBRO,. 2 J _. FONE: 1.696 dade, no processo crime que IL.:5
A data de hoje, . marca a pas- ...

,

'�- ..�iiíiiiiliiiiiiii".,;;tíliii·_'iiiii''iij;'_._.__'.·...iiíiiiiiiii·jiP;.;':íiíiiiil*iiiiiiii_....·iliii.. · iíI'íiiii.. ··iliiEiiIiliiilViFPIíi·iI·'
I
foi movido.

.

sag.m do aniversario natalicio do FALECIltrENTOS " ",:, -O sr. Interventer assineude-
nosso conterraneo sr. Irê Ulissêa, creto determinando que eompe«
representante eomereial ne3ta ca- Faleceu, aote-Ôntem, Dll resi:- privativamente ao "ovflrna�lor' 011
pitaI. deneia de seul! pais, no distrito Dr Arminio Tavare� _Ouvidos, nariz, Interven�i)r federal a faculdad",

do Saco doPo Limões", a menIna: •
_ ,"

'
.. :l. "garganta d_e mandar cancelar 00 aouldf

Marta, filha t)o u. Valdemar, CIRURGIAO�ESPECIALISTA, Assistente do prof. Sanson dívida. fiscais.
Vieira. O se'] enterramentl'J 'efe' ,Consultas das 10 ás 12 e das 16 Ú� IS-João'Pinto,7sob-Tel, 1456
t.u.u-se, ôntem, ás 9 hera( BQ
lemiterio da Trindade.

Molestias dê Senhoras:
Pl;lrt0s-métrorragias7;:;.�rur-
gia plastica do peri9h \" -II'cirurgia :abdominal·'�'trau. ��,.. ..'

matologia.
'

"!:��' (', '

Residem'ia: Rua Visooade .'.
..'

de Ouro .Preto' li:: �t:,"

�"':�.�,:.":: _..� <.I. i7:.:.

TELEFONE 1009 #�:�!; ,"

Consultorio: Rua João P4nto
7. De 1 ás 3 hrs. Tel.

1641
•

Sr.s. Criador•• de
Parcas':

O Departamento de Veterinária dó'!!! LABOHATORIOS
ftAUL LEITE 5IA., prepara' as setQ:intes predutos para o

tratamento das moléstias dos "porcos:
VACINA PREVi:NTIMA::_ contra a batedeira des

:;

porcos.

SOROS E BACTEIUOFAGQ CURATIVOS da

pneumo�,ia �uina.

VERMIFliGO para combater :Os vermes dos porcos.

KftATOS: -- Super.fol'.t.ifiG�nt�: que se alilministra
misturado aos ·-alimentos.

CRE'SOS:-Para a cuta' das Picheiras e desinfecção
em gerai:, ".� "

A Tenda nos Depósitos e Repres�,tantell dos LABO.
RATORIOS RAUL LEITE SIA., ou 4 Praça 15 de Ne-
vemhro, 42.-1' A.-RIO, <,

•

'
'

i

,*:/

flfnlI:a ôe TuberculoSR
p_ulmonor

'Diatermia em ondas curtas •

Ralos Ultra Violeta e Infra-
Vermelho .

.

Iofrazon-Terapi� - Cistos-:l ,'.'...•.c0pia-Uretro-Scopia '

Consultorio-Rua Degdo 'i
ro - Esquina Rua 'Felipe �

i

Schmidt. Das 9 ás 12 e das �

, ::�;;;;T;'�;;:-�;;'I
.. ! i

Dr. Aurelio
Ratalo

MEDICO - OPERADOR
-PARTEIRO

RAIOS X
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��'_"__�$�--��••_'�_,_JHl_'�,,=..��_.'� � �------
.

___

Iursn de Maquinas e Pilotagem
.

---------_.... ,
-

PREPARAMsSE ALUNOS PAR \
.

ExAMES A S•. MA- I
�UINISTAS, PRATICANTE�) i iE MAQUINAS, MOTe- IRISTAS Ej A '}lUDO MAr'� 'qUE SE REFERE A' »: I

MECANICA J\lARITIMA. ,

lIA' Gazeta'fI /u.::a ,assinatura mensal,"
C8, (;:1 i _ L \SUA&�pr8EV:�t�Er�R��t�-SE A& sa. f

.

I �
I" ',{de A GAZETA, custa LARGO 13 DE MAIQ, 41

I

'6 �ntze�" ::�ffolr�: I apenas 5$UOO ,'_' .. :'LOR:�:::�LI,:. I' _I...'
_:

gresso»
'

I
I -

11 Vantagens do Fogareiro de Segurança
I I� a Gaz de Oleo Crú (Diesel)
il Rapidp�EconomicOm Comedo- Pralico-Higienico -- Seguro-Asseiado-BaratO

ti As

�f�rê5FiiNC·,ali A CASA ':A ELE'TRSCA" RECEBEU UM
tfit:lh�ta as: T.(I,S��Sf I �i GRANDE E VARIADO SORTIMENTO DAS AFAMADAS LAMPADAS

Br()nchi!c�s, I 'Wi . '. ,MARCA TO p=t INO,
Caíharros . I�! ,\1,6.15 ECONO�l/lIC/\, MAIS BARATA E DE MAIOR DURABILIDADE

. 'Pulmonacc', 'fl j �,j' � _'__ DESDE 6, ATE' 220 VOLTS - TODOS OS'WATTS
Dôr nas C11}.�:j >l ,, __ [lj ,

'. cOM EXCLUS.YIDADE NESTA PRAÇA
,

e no peito, J -�I TE��íl E��1 DEPOSITO UM GRANDE E VARIADO STOCK PARA SATIS-
Não confundir - Peçam ,6 i �'J

.

"... FAZ�R _ TOOO E QUALQUE.R PEDIDO DE VENDA
Vii\iHu CJ!-\EOSO: A)L; �'�l, ,

'.. '�.'

- - ,�l jl 'lD, 0100 Crú�: pára o fogarei�o "BEl" �us_ta 800 rs. o lItro e produz uma chama

Tratamento clinico, e círurglco de todas as moles- se m
r de gez azul .e oe calor .elevadissirno, durante 10 horas.

tias' dos olhos I . I �l ' O SEU CONSUMO é, portento, apenas ele 80 réis por hora.
"

,C�so ae aperleiçeamento na especialidade, com o dr. Pau· S:ci�adeCt�pe!:�va : II- ,DII/::-l S()� tipos e tamanhcs- Com forno adaptável- -E já com uma, grand·�:.)',en.
'

11lo�ilhe, no 5erviç�. do Prof. David Sanson, no H,'sr ital e
• IIp. mi a li

.: li da na praça.i+Prçam demonstrações e' catalagos ..
ao unico vendedor: na ,ptaça: '

,

, da' FUlldação Galhêe-Gu ale elo Rio d� Janeiro I Q f m '� R.a ".A.
CÍt'lpl'ta-apau�elhagetn para ai sua especialidade 18 Banco de Cr�dito Po- j ii Casa

.
-

", ,2 \��., .
" Plníô, ic

EletFecldade Médica, CUnica Geral pular e Agrlcola de.: r- ,,,,����-<
.

•

-

.
, .

.

'f-, 'Consultas diàriamente das 15 ás 18 Santa Calar.i�a " i llj: \.. 1 �I a.. '-

ç ã o U r u S ;=:. a, n' 'o ;,a
'

ceNSULTORIO Rua Jeão' Pínto 7 sob, releíone 1456
.. I v -

.... _, o
AESIDENCI�: AuaTeliente�,r'l�ira 57.T�lef.1621 • Primeir : Banco ,F�ndad61

.. '11: SEGURfd��ÇA __ RAPIDEZ .. COMODIDADE
.

em Santa Catarina. .. J '

����..........
- _.:' ,'W'tAre-

'

'e ], .; < 'Dirigido pelo soeio JOSE' MAXIMO

,.
.

.

'.' 1$131.. P) 11 !$4
,
,,'fundado em 26-de Maio I"H, THA!"jSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGAS

'�";;r.ía;�;' cJ� "Gail@UI'I·,de1927",:Jljl:'ENTREARARANGUA' E FLORIANOP.oUS
" "'. " � Falando por Forquilhinha, Mãi Luzia.. Creeciuma, Cecal,

Ad>v.··cigadO . (' EMPRE$TIMOS DES- ':.: Ir ';
,/ UnWi. nca: Orl-ans, ·S. Ludgero.Bruço do Norte e Capivan

RUA' FELIPE SCHMIDT, 9 .

CONTOS CO�ltANÇAS i li DUAS Vr.�.GENS s-E:MANN�,em·'cOfl'lbinaçãO com a-;
.

,(Sobrado) .

,

.D"POQITOS..: 1 ,i,
.' linhas de ombus Araran[;uá-Pb�to Alegre!fel.' '1488." AlI - fi " SAi'DAS de Florianopolis ás terças-feiras' e sábados

.' 3 ri fOíliíA��(li?' TO '

• : 11 ás -5 horas da 'manhã
á vista, aviso previo, limi- : 11 '

SAI�DAS de Ars;anguá' ás quintas-feiras e
' domingos,

'�I------�·,-·_·-__.:_...I tada, prazo fi:;a
_ i..I, ás 5 horas da manhã

Dt. �ldrG tIs ��1@url F(irr�, Rua Tra,jaDo� 16. ,lr. A linha de Porto Alegre chega em Araranguá ás
..

.

I

I
quartas-feiras e sabados e parte para Porto,

I
. Edllicle, proprBo ,

'

,

'1·', ' ,

Alegre aos domingos e quartas-feiras
".r:vr:ga1c I 1 �:\GEMTES-Ararangu·á: Bernardino Maximo- Forqui-

,
. I H t:t.��,e'

'

lhmb<: Gabriel Hams- Cresciuma. Ado Faraco filho--
O,'l!A Irajano, O' 1 sobraso Ia-•• -

I
. Cocal: Zeferino Burigo & Irmãos-Urus;aflga: f.?osano;

I Telephone rr 1548 Dr. Cama rá Dilmiàni & Cia. -Orleans; Irmãos Pizlolattí--Braço do

�_' ,_
__ ._ "_ I I Norte: Alexandre Sndrini

Martins . ,

AGENTE EM FLORlANOPOLiS

João Nev�s

'Laguna •• Sla. Catarina

Proprietario :

J.O ã'o K u h m
[' o MELHOR DA PRAÇA E NAo E' o MAlS

CARO.
.

BANHOS QUE\JTES E FRIOS 1\ QUALQU[R
HORA.

LUZ E AGUA CORRENTE EM TODOS
OS QUARTOS.

Trat�mento fidalgo _ ..

Asseio e prontidão

,

;;Consultoriõ: Rua Vicor
.,

Meireles 26

lA's 1.,30 e d-as 2 8s,4 hs,

R"ldencia: Rua Vwonde
de Ouro Preto, 42-

Fone: CODsultorio, 1405
Fone: Residencia, t 155

LETRAS A PREMIOS
,or .6 mêses
por .2 mêses

. SuJd.t� ao sêle proporc;iQnal.
,

.

.

' .' _; I '

EXpedh�nt8:' d�s 10 ,� 12 • lias �� �s, 15, horas
r

A'os salíades: das 10 : ás 11,30 horas' ". "",., �

.

Endereço
.

tal.grafico: SATELLITE A. 70. - PhonF,:,: 1277.-

TELEFONE
,': l��" _"

... .

I Ca!i� POSlal,no. .

. • �I
�A 1 HWM4Q 4 II'. ª'. ts..... ,*WJIM siid "� . .1..... _ '" "r" . :\

,

Dr.· Joaquim Madeira Neves,
MEDICO·"OCUL!STA

Forma10 pela Faculdade �e '�Medici�a da Univer
, ,sidada de do Rio_de Janeiro

iIi«:" 4. -v-t'�"'"�"�-,,,,
'

_J.�"".:..........,'í!t.�

Dr. 'Augusto'
dac Paula,
MEDICO

D®ENÇAS DE SENHOv
RAS�P.�RTOS
eperaçôes

• .,

i .'

.

.;
.'

... Ia'nco do'Brasil'
Capital .

_' 10G.OOO:OOO$.'O
'Fulld'," d'iir".r,va 258.741:100$0'0

I'IlCUTA TODAS, AS . oP��.ÇOES .

BANCAR�AS
AnNM:À.s·E GORRESPONDENTÉS.EM TO�•• rAIZ
A.EN.IA LOCAL RUA TRAJANO, No 13

Altana. em conta corrente. os segúintes j�r•• :
'ep. ce. Jarls (CO�ERClAL SEM LIMITE) . .2% ala

. De,. 1i..i�a"t, (limite �e 50:00Q$) 3� ala

De,. ,.,Putares' '(fiem ú. 10:000$)
,

4% ala
.q. de avise prévio (de �aisquer quantias.. com:' rettr�das tam·

.

,bun de Clualsquer importancias).
.

. com. . aViso, prtvio de 30 dias 3,5T2 ala
, lc1tbl de 60 dia$: " 4� ala
:" ldcm' de 90 .Uas '

. '\ 'c:. 4,5% ala

DJ:'P08ITeS APRAZO-FIXO: ;-;" ",
po 6 "Bises - ',·04% ala
,er 12 mêseS \

. '5% c

Com, renda mensal 4,5� ala

4% a. a.
. �5% c

DICAI
. _,W3 Asa '''"&& ;;a" WU!,!, lU '! Ih " . .Q$$; ,,&

TOME)'í:

De João da Silva Silvci1a

o MELHOR TON!CO!

•

Clinfom' em
ger-al

Roa Felipe Se"DI�dt, 3D-Fone, 1655
HOTEL DOSVIAJANTES-procuretn para se hospedarem

J

':'H _,�. Wi'f dI>: 6Fw!,�=�:�ri!:;f:��!!!!� ��araD'_:náMedico especialista em
• Molestias do E$tom�.go,

Inteltino, Fígado e

ReCto
•

..ftA RADICAL DAS,
lU:YOftllROIDAI .,A-
1.11118 ••M OP.rtACÃ<J

-

•••M' DOll
COllJSlfLTAS:

A' Rua Trajano n. 1
Diariaraente .a8 11 'S lf ia••

�Jii',�S

istinçãoCenflrtl, allla·
-----------,_._-----

Economia
riàs Trabalho.s d.oSó

Censuit8rio Técnico de'
Ive· A ..

'

CAUI)URO PICtOLI
Eng.�,h.írD ��iwil.

i

'I
todo· ,

Dr. Pedro de Moura 'Ferro
Advogado, '.

Rua
.

Trajano 1. (s0b.) :.'
-;:_;·'ffl"1i'frJ(�·;';;'"'·n·1'""'*I"'RS:traF3ix·�",. t �

,Accacio.IVIQ-1
. ,

1

re i ra tem�eu etic�ip_-
fDrefls·s\onais h�.i;;tasfo:3

. ps ra
os ratY'l9S aMe éngenhari�

'f'sministração. construção ·e reforrna dei
I' ,pagamentos' em. prestações

ProJét�,:)s em geral
Escriterie central: R'uá 7' da Setell1bro,

P • r t ,o U�n i ã' o

"

.-

têrio de adveg_cia á rua

Viscende de 6)uro PretQ
47

... -
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A· GAZETASaraSimoni PereiraNessa' Vida
Faz anos hoje !i galante meni

ns Norma, filha do .sr. Nelsoa
Moreira, altó funcionario do Ban
co Nacional do Comercie.

Passa hoje, Q aniversario na

talicío do jovem Argel}llro .a
A Familia de Paschoal Simsni convi iam aos parentes e bral, empregado no" comercio.

pessôss de suas relações pata assistirem
.

a missa de 80' :iia tlu�
mandam celebrar na igreja de São Francisco, sexta-feira, dia .SO, á. Vê passar hoje, o seu feliz ani-
8 horas, em intenção a alma de sua saudosa filha, irmã, eunhada e versario aatalicio a graciosa se-

. tia, Sara Simoni 'Pereira. ahorinha Doris, aplicada aluna

I lio Colegio Coração de Jesus e

--------------�----�----- filba do.! nosso conterraneo sr,
" Afim de correspondermos á crescente aceitação do I Eduardo Santos.'

.

nosso jornal tanto lia capital CÚlIlO no interior, e mesmo
�. ,FREI EVARISTO SCHUR-

para irmoe de encontro aos inúmeros pedidcs que nos 'Ião i

I
Transcorre, boje, 0 aniversario MANN

et;,c<lminhados, iniciaremos, domingo próximo, a publicação il'l: V·sS·aiá IVlã"itoou °R e c o r d e? iatalicio' do inteligente menino A notíeía êutem recebida nes-
da GAZETA AGRO,PECUARIA-repertqrio seleto de inlor-

II\IaUriliot,
filho do sr. Manoel ta capital, de ter Ialecíde DO'Rio,

mações e eolaboreções especiais sobre tudo quanto possa in- Born da Silva, comerciante. Moasenbor Frei. Evari$te 5cbur-
teressar ás atividades rurais, comprendendo (IS jardins,- as mann, vigario geral do. Arcébis'
hortas, as chacaras, a criaçãc de aves ou outros animais, "

Aniversaria-ae, hoje, o nosso pado, causou profun,da CQn8teJ;'n�.até a agricultura propriamente dita: Secção de armarinho. perfumarias e artigos díntinto 'patrício sr, Vitorio Za- ção nos meios catollees e na po.-Pagina qU1\ Iicarâ a cargo do n(lSSO redator J.' De para homens. netti, gerente da Cía.: SO'Jz.a pulação ,em ,geral.
'

,

'

Fabris, terá a colaboração preciosa' fl especializada não só do Cruz e pessôa muito relacionada Sacerdete de destacadas. vírtu-
�r. Bertagaoli J unior, engenheira tluililJico ijue ha wloli�o nes PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 21 FONE: 1.696 entre nós. des, de exemplar zelo ap()stolicQ,h•• ra C:Qm seus artigos, mas tambem dos demais teeníccs do ,.e. extraordinaria cultura, MonsEi-FO&liJiÜg Vegetal do Estado, srs. engenheiros egronomos drs, Ii) r-·?Stditt W :fe" t .el 'XjW_� Faz anos hoje, o jovem' Prota- ahor Frei Evaristo' Scaurmann,Jair Saut'Ana, Cesar Seára, Lauro FoutesBustamonte, Eval- sio Leal Filho, aplicado aluno do vínha prestaade 03 mais assina-'
do Araujo, Nady Bastos Jenú, do medico .veterinan-i dr.

.,
Ginasío Catarinense. lados serviços á ,religiã,o,' tornan-Jorge José de Souza e do tecnico aa.rcola dr. Erimanto Fer- D J

-

d A
· Olho"'- Ouvido'" :

.

dose.vpor este motivo, muito C"-
nandes, este já conhecido dos nos30; leitores. ' r. oao' e raUJO-"Nark: Gargant'; .' BATISADOS timado entre nós.

..

Af6ra os temas que serão abordados pur esse brí- I) .., Com sua morte desapareee uma :

lhaate corvo de colaboradores, com 09 quais já esti vemos PIn

.

I

'I
Será .l�vado. hoie á pia ...

19atis- das mais vigoroses Íllurss 90'entendimen tos, ma n teremos uma �t', fio de CO:'\ SULTAS nc I ��E�sp�e�d�a�l1!,,!st�a�d�'o�c:!en�t�ro�d�e�sa�u!!,!,d�e�-�-A�f�IS�ls�te�n�t�e�d�o�p�r�of!!!.�s�.a�n!!!so�n�'1 .nal O rP,enino Carlos'Alberto, fi" clero 'catarieense, seado _.71'snd"Cónsultas diárias das 4, âs 6112:-,R.Vítor Meireles,·24-Tel. 1447 h d
.

N IM' d ..
cintaito de prestarmos a todos as infor.nações particulares de ti Q sr, e son [ oreira e jae a .laouna que êle deixa na A.qui'.que careçam. .ua exmâ, esposa d.Diva Abraham diocese.

.

As respostas serão' d das na referida seção, pelos
�--�--

Moreirã: Em sinal de .pezar, 09 ajJiQ�eompetentes técnicos acima mencionados, conhecedores pro- Servirão, de pac'rlnhcs o sr, da Catedral e dalil Igrejas dobra-Iundcs da nossa gleba e das suas necessidades, e nrofissro- '-;fgsé do' Patrccinio Lima e sua ram-·6ntem a finados, coneit:and:onais de incontest,avel val'.)r.
-

exma. esposa d. Corina Viàal os fi�is a rezarem por aquele qu:êI GAZETA AGRO rECUARIA será, as-im, um com- Lima. tanto se extremara,. no seu zêlo

�II
plement<il util e int'Olres�ant.�, e traduzir4 a cúnslanle preo- pele bem espirilual de todo�.'cUI'ação dI} nos,;o dial'iu em corresponder cada VI'Z mais ao :

.
Senhflrita exija qaé seu' nd'9'o A Gazeta apresenta conddeJi-,exprelisivo acolhimel'lto que lhe te dispeo'sado em todo o E3- tue chapéu cias ao dei"O local, na pes�Ôa' �cte .

tado. ,,,. RAMENZONI MúnseLhor. HarrYr B_aIH�r, ,20. vi.
",,-.. -� grrib Geral da Arquid·i('cese:� . i '_......íiiiiiiiiiiilillillli�--iiilBi-..oiiiiiiiiiiiii!ii�iiiiiiiiiiiiiiiiliiiíiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiii�iiiiiiiiiiiii-=

.

'" lÀ.JANTES'

iSegUiU para L�vraria Schuldt· "
DR. AQUILES BALSINl

I
a Bolívia

H'"�'.'-'. �o·. LIGOC'KI'
:' Está em FkriaaopoJ:. o nos,,(,

de Jre�lldo :êolega de impleosa sr.

I -' lr. Aquiles Balsini, direto df;

I RIO, 27 (AN)-Seguiu para a
E J F ,Cidade» de Blumena•.BoJiyia, unde vai ocupar o cargo LiYr�ría, Papelaria, Tipograf;a, 1ca ernação e à-

9' I de rnini8tro Jas Relações Exte· bric� de cuimbcs de borracha Procedt'nte de Cruzeiro, onde
___ o·

I riores,
.

o elllbaixador 09trb Gu- -- J' iuspeto't (Ia FHzenda, chegou I),

E'xp e- d.-en'te' tie�res, que reprfsentava aquele Artigos para escritóriO_;;1...1VrOS em brancos -Att:-
.sta capital, acompanhado de sua,

, .

.' I
plm neEta capItal. 6tOS escolares-Artigos .P.�;: preselltes-Brinqued.�s 'sr;osa o sr. Eduardg Virwond.

�EDATOR-CHEFE. .. _ ....... "' .......... .
Ace!tam-�e enc,omendas. de «el ché», chancelas,
sindes e carimbos de datar, de metal, para inu

tilizar .. nitampilhas }

<
fiua Fe�lpe Schmidt, 27

Florianopolís .... Sta. Catarina
" Fone 1.257

Caadldat."
.

ao eOD,;'
eurso do Dep,Q"�•.,!
lUente d. Estatbtlea

ffOSPEDÉS O próf. De Fáhl'is aceita alt,!.
'. 'r '.

nos qtfe se queiram hahilit-âr ati
Es�ã8 .,hQspedados no Glona CQDQUnO tio Departàruóto da

Hotel 88 seguintes pcssôas: Artur, Estatistiea e : Pu�liciQade, do Ea.
Peixoto, ' :RoBerto, R�18ttilll,. Wi- tado,' enllinando "português, .frano:
liam �i.nI!8, .dr. _1.TInéaa Y. Q�eiroz I cêi, Jtaliino, matematica e esta": ,

d falQlha e Mano do Couto

Li·l tistica.
'

' .

berató.
.

Inforináções: Redaç�o da cA,'
- Gazeta».

Diretor - Proprfetãrlo JAIII'O. CALLADO

Fterlanepells,' 28 .

de Junho de 193�

T Gazela . �agro
cuaria

Martinho Callado Jor.

�
O I RECTO RIA:

I.' AR.MÃ..NDO LtHZ ANTUNES
htA.RCELlNO J .. LOPES DIAS;

,

JOSÉ t\" MANGANELLI

Redator - Secção de assuntos
Internacionais-DR. GIL COSTA

Radatorts-J. aTAVIANO RA
MOS e JOÃO DE FABRIS

Redator-artistico- CLEMENTI
NO DE BRITO.

GERENTE:

FLAVIO FERRARl

Chefe - de publicidade
NILO NOCETTJ

••••,,60 e OfielnaQ
I\l. '�,,,s.lhelro Mafra, 51
'I.rlanópolls-S. Catarina
Agentel-correspondentes em to-

4as 3S localidades do Estado,

�
,41 P.

r

Colaboração'
I conceito expresso em artigo

&e rolab.ração, mesmo f'lolicitada,
não implica em, responsabilidade
eu endÔslo por' parte da Reda
ção.

A8sioat;ar.qs
.

Ano .50$000
Se�Qstre 30$000
Trl�Jstre 15$000
56 para a captlal:
MIs

. 5$000
A correlpondencia, bem como

de valereI relati \TOS ao!! anúncios
e aSlinatural devem ser' enviados
10 Gerent. 'FLAVIO FERRARI.

MARIO LIBERATO
�-J,

. '; l: _'

�

.'

l;'� .

Veiu de avião, o sr. Mario Li
ljerato, alto funcionario. dI!) Ban·
,iO do Brasi], atualmente inspetgr
�eral do cambio.
A vja�m do &r. Liberat6 loi

�m visita a seu prf}genittlr que
se e:'lcon!rava e,llfêrEPo e que fa·,
leceu Ôntem. ás 8 horas' da ma·

nhã. �.

.íljí"�:�'\I'?'.::
O c(i)mpetente elinicQ, sr. clr.

Saulo Rihnos, j?artiu para r a ('a
. pit�1 feá,er.al, donde, regre,lisará
em' meiados de julho vindouro.

ACR.\Dli:�IMUf.ll

.Do ilustre eonsul germanicõ
sr. dr, KarJ Steimer recehemos
gentil cartão de agradecimentos,
--;:0 sr. dr. Luiz Gallotti agra

deceu-nos, por telegrama, a DO

tícia que publicamos a seu res

peite.

.
Senhorita ,faça com que seu

namorado use .chapêu
RAMENZONI

�FALECDÍENTOS
j.

Ex-iàterno e ex·aS'�iRt.ente n�

Serviço do Pror: Brandão
Filho--Rio

.

Diplomado em 19':33 pela
Faculdade de Me61ieina da
Universidade do Brasil

Molestias de';Senhoras:
Partos-métrorragias-eirur
gia plaslica do perioee
çirorgia :abdominal-trao

matolQgia.
Residencia:' Rua Visco.de

de Ouro Preto 11

TELEFONE 1009·

I Consultorio: Ru� João Pinto
7. De 1 ás 3 hrs. Tel.

1641

,I

,
----------------------_ .. _-

Grave desas
tre-

S. PAULO, 27 (AN)-Proxirno
á Soroeabana, um trem de car

ga aJlaahou em cheio' o automo
vel �em qne' viajava a familia
Campos Vergueiro. Em eonsequen·
cio desse horreroso desastre, mor
reram o sr. Afonso Vergueiro e o

condutor do veículo Benedito Po
te•. Tambem ficaram gravemente
feridos o Ir. Luiz Campos Ver
glleire e IlUa esposa Anita Cam
POI Ver ,ueiro.

Ir.
Rua ..Joao Pinto n. 6 FLORJANOPOL'IS

Cai"a Post.af, 42

S�R.ES.
VACINAS

ORIADO'FlES';-

...

0'05 CP,ABUNéuLOS
""i'O . Departamento de Veterinaria dos ,LA aê)f�A'�!�

TOIlIOS RAUL �EITE SfA_., ptepara vacinas' �nti-:
c,arbunculosas de garantida � 'rigorosa eficiencia.

.' VACINA CONTRA O CARBUNCUL0· VER"ADEIRO
OU HEMATICO.

'

VÁCINA CLARA 'OU ÚNiCA CONTRA O CARBUN
CULO' SINTOMÁTICO ou MANQUEIRA.

VAÓNA 'TURVA OU MI:XTA CONTRA, A', MAN
, QUEIRA E �ALSAS MA�QUEIRA.

, ; A v.enqa nos Depósi,tos e Rep(est'ntantes ,dos'
LABORATO�IOS RAUL, LEITE �IA., ou á' Praça
15 de Novembro, 42.�1· A:- RIO.

i
"
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ROEM'P J,UL.

.as
"'''O'

"
,

AGU':

ONIAA
• •

primeira
.

e real liquidação na

Casa ,queA ntais barato vende

BA'EVEMEN'TE:
Novas instalaçõe� á) RU
V E N DAS de

CoostitucionaI o im
posto

RIO, 27 (AN) O dc-.
sernbargador Candido Loco.
falando .á .Irnprensa, disse
que a Carta de 1937 r.ão:
deixa duvida quanto á le ..
galí.Iade do imposto sobre
a renda a ser pago pelos
magistrados.

SESACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A GAZETA

Regul mento do Ser...
vic Militar

'(I . !.

TRATI-\MENTO PREVENTIVO: I
(l)

II
:

I
Adicionado ao sal, aplicaç�o facil e dfl vulcr :

õ
incúr.testáveL I

! Prcdul"s do Deparlamento de Velerinaria do. Ii Laboratorios Ralll Leite SIA

I':'J
A venda nos Depósitos e Representantes dos LASS. RAUL
LEITE SI L\., pu li Praça 15 de Novembro. 42.-

10. A..-RIO. "

; , 1

A rieucia avisa com convicção:

Passageiros - Correio - Encomendas
aviões .lU 52 ligam com a

segurança e pontualidade.
máxima

I'lorianop�lis__'1939
-

vDito.. ttllft.tão tra.
.0IhI8t.

A ultima reunião da Jun
ta de Conciliação do Traba

PROGR.BiMAS DE HOJE� lho da Capital da \ Republí-
ca cuja sessão iniciada ás

OdeoD, o lider de. 8 horas, se prolongou até
elne.a. as cinco da madrugada. de

vido á discussão do julga-
A's 7.30 horas: mente do feito €m que eram

Em última exibição: partes o Jorge Corrêa Co-
ímbra, como reclamante, e

DH::k Pcwell, lU Irma, Lane, Casas Pernambucanas, re-

Hugh Herbert I clamada.em O processo era o mats

B 'u d B· t I
.volumoso até hoje julgadoo ywoo r,;;���'7�� _ :;"" pela nossa justiça <lo Tra-

Preços;_2$500 e 2$000. balho.,
\ Geral: 1.$000 Por fim, a Junta deu ga-

nho ,de causa ao empregado,
CINES �OROA.08 condenando a reclamada a

reintegrar nas mesmas con

dições que exerci a- e asse

gurando-lhe os salaríes des
de o seu afastamento até a
data de sua efetiva reite ..

gração, bem como o paga ..

Preços-2$500 e 2$000. rnento de ferias não gosa
das, tudo na ímportancía
de noventa contos,

.

T CARTAZES
/DO DIA

�olltiDuaeão
Art. 68. Afi.m de que 65 interessados possam apresentar

suas reclamaçõcr, �;er,� 8t;-.�. ..,,10 aos �omingo5, na porta do ediíicio
em que a junta funcionar, o regulamento (vide f,rmulario, pags.
3 e 4 e modelo B) nos sete dias anrericres.

A mesma relação será publicada pela imprensa lo�al S�

esta quizer . prestar tal serviço a seus municipes.
Paragrafo único. A todo cidlld,;o que tiver sido incluido

no alistamento e residir em Jocal distante da sé�lo! e sem facilida
de ,b cr.municações com ela, a junta notifi::!'!rá per escrito de
haver, úJ,� alistado (Vd. [orrnulario, pago J 3).

Arf. 69. O� documentos para comprovação de iG ... de ou

quaisquer qeclau ações, os 1Uni!l serão fornecidos gt'lItuitamt.:nte e

isentos de selo e quaisquer outras taxas ou cmolumentosç-nâo serão
1

restituidos e só terão valor para esse afim especial. A mesma isen - i
ção serà concedida aos I' querimentos a que acompanhem os ft"k. ' I
ridos documentos. !

Art. 70. As. rec] mações serão rneucionadas nas observa- i
ÇÕ::2 da relações da relação geral do rilis�ameDto. e 05 documento- l
em que se baseiam, depois de exaeainados pcl'! ju'nta, numerados :
na ordem de apresentação e rubricac'os p ·1" presidente ou pelo i
secretario, serão enviados 80 chefe d)

I

Se! viço de recrutamento !
com aquela relação. I

AIt. 71. As reuniões da jU:ita serão consgnadia no atas i
lavradas em ordem cronologica e assinadas por todos os membros, !
cubeade a qualquer delas, após a respetiva assinatura, fazer a�!
observações que julgar convenientes sobre o serviço. i .

Nessas atas deverão constar as isensões concedida. de '

acordo com o art. 73_ ! Modernissimos
Art. 72. Terminado o alistamento anual. li relação g"ral

e sitagela dos alistados (vide Formularia, pago 5) por classe. e

por ordem allabetica será dixada na séde da junta e transcrita, se. BRASIL--URUGtJAI-ARGENTINA-.CHILE.� BOLIVIA--PERU

i ossivel, na imprensa, !
.

.

GR A TIS ! !Art. 73 .• '\� juntss só poderão conseder isenções aos in-'Syndlcato Condor L td·at12viduos de mtoria e incontestave] incapacidade para o serviço
I.

•

. • •

militar. isto é aos aleijados. psraliricos, mUiil:dos•. completament.e : Agentes: C I Hoepcke S A
Quer receber bôa surpresel

cegos e loucos. Em todos os outros casos ela:> enviarão as peti- í ar os I ",que
lhes farà feliz e lhes será dt

, 1 (Gn�uftQs 2 ás 4 hrs.-R
!iões com os respetivos documentos a junta de revisão ou ao che= '

RUA CONSELHEIRO MAFRA, 34 FI· J
•. grande uti idade, escreva 8 M.

j"oão Pinto, 13-Fône.1595fe do serviço de recrutamento. (Mt.57).! onanopo IS BC8ndào-Caixa' Post8J, 1476
Art. 74. Não serão alistado: I -RIO DE JANEIRO. (Sêlo Residencia� R. João Pinto, 1

Ia) idd' I E' . t M
' , TELEFONE N. 1.500 ) -Sobr.-Fone 1214

os ti, a ã�S. lDcor�ora(os ao xercito 8t�vO, a, �n-l para reposta. .

l!ha�G�u�aP���MIII�e-Cm��&m�r�� Ca';��IH'••_D••••�_�.7�_t�ID d�••••-_.R.•' ����_�g .r�I�� ._e_

I;ital Federal; I
b)-aljueles que pertecerem ás forçfHI policiais dos Esta-l

dos organizados nos termos do Ilrt. "7' da lei n. 3 d-:: janeiro de i
1917. .

. . j-
C )�I' te5ervl�t.8S de I II.. 4.�, e 3a. caleg()rtI�s, de::dl� qu�!

a;:>resente,m rierante a Junta ti resp�hYa cadern"'t� (�rts. I�, para-Igrafo UnlCO, e 91 _- c) ou certlftcadlJ de alistamento S 1· do
�rt. 50).

.

I.Alt. 75. Os cidaJãos sujeitos ao serl'iço ativo que; por

qualquer motivo, deixarem de

ser.
flli�tadns dentro dos qnatr* PTi-,'meíros mêses (8 n� 2a. zona e lO da 3a.) do 800 em que com

plelarem 21 anllls de idade, serão. iqcluidos no alist3mento que I

51:', �stiver ex�';utando, na divida classe, �esde qlJ� as cornil!�õ� S II.ejárn conhecdas, concorrendo ao sorteIo e . á Inccrporação na

(o'ma de�rJe Re�1I1arnento. I
..eo�Geeee .u.e.�1

I CRIADORES li
ii II• Como curar e evitar a verminose

- dos animais
: .

!_ O maior flag�IG no c.ampo é, �em dÚl'ida, a wtI:F.i· I.,;
Dose. Ela ataca(os animais' matando· os It'nta :nê'ntt:; é causa

O

t»
únic.l de 90 '1. das doenças em geral; da pr(':d,s�.õe o orgÔo- ! II: n;�mo a receber todas as infe,:çõesi interc�pttl o poder de- :

I

� fensi,'o, (1e tal forma, Que nenhum ãhimal atillgido produzirá I
resultadu satisfatófÍo: 3,'�Ús bovinos adultos terão engorda lenta» I

«05 bezenoil sofrerão periodil.N p�(!ecimtnto�» I
«Os porcos apí'esenlarâo a falsa b.�.t�d{'ira:e :
«Os cavalos e burros seTA') magros e enfraquf;cido�

- e padecerão \'aí:ias dOf.nças·

,-
«As ovelhas e cabras lornalll'2e caqueticas, d lã
e as p'les desvalorizam-se»

TRATAMENTO CURATIVO:

Vermiftlg', para o gado bovino, oVIno e caprmo
-- em pó ou em pastilhas.

Rex, às 7,30 horas:

E�p.-nu !1Io!f.stias pleuro-pul
mnnares (Bre-fi luitt", AS(l}a,'

Tuberculese.etc.] .

Piloto de provas com· Clark
Gable, !vIyl na Loy e Spen
cer Tracy.

Imperlal, às�7 e 8,30 h"ra:.;
': 1:'t1-�RitYl·._r�·�

Fugindo á glorra com Chester
Merda e \Vithney Bourne.

IDr. Miguel
Boabaid -

CUNICA GERAL
VIAS UfdNARIAS

Preço-l $000.
··�---_·_----.g--.__..__�r

"

f
r.·

i
�I

Agente
vendedor em
F ;orianopoUs

Mercado
PUblíco, 12
(Esquíf\81, '

f

.,
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A GAZET... � ",;" ':':'::'_ "'"'' Florianopolis, 2.8..6'..18'38'

.

Dorníngo proxima, reanzar";se�á' h'o' gra-
ado da L. F. F., a sensacional peleja entre os
Jubes Figueirense e Tarnandaré.

'

�rbitr�.r:á:p lide, o juiz n. I
de Ca'mf.J··os, .Rahii'Os�,:"

.- �� -. �

G'A Z E T -O-'E--:----"-S--.P- ORT IVA
------- ..

'd'"a oidade,

Redator: Murilio Nei

dr.Cesar S�-1���������1

r a fo i e I e j to I LOTERIA
I

."esidente do!
:igueirense F.C.
ar unanimida- f:de de votos · RUA FELIPE SCHMiDT N • .5 Florianopolis l

"cm��:nt:,·�1 'd!U�i;:!�i;e à�e ; hOC' m -r.a .,. ecial, S6" Pod';�'Gtt
.

� .�'::' �';'ii�ÚiÚ'i� I
À sr�sAo que funç-l.,rlpu" 2. li c<çf.o. est-v- prrsí 1, d

---===-- i
elo sr, JoãQ, Qornh':gL\� 'd-: '::"v"" Se r '<i '1dá u-Io sr. l·m�_ O O a rque I Ir � ..§, �� �� - j:\1g0& I

�fra, e presentes regulai- numero de' SOClO�< ':,,; � ,

"

.
.

�.: _.....
, 1

,Prenàil\,:,se à reunião a escolha do substituto do iluótre es" d.. CampeD ln 'ill tD Car ioc a.I,1
eta cap.-ti�:t(�rlklin Rochil,.M presidencia do alvi-negro, que ---

,p_ouco 1.Ieix'ra, 'em 'vi[t�de de ter' que fixar' residencia na Capital;"
, '

elal, à vista das altas [uoções d� que [ôra investido. I RIÓ, i6..:.:..Entraram' e.r. \.ignr, c('( hgo, no 'Rio, as no-

Aberra a sessão, o sr. presidente comunieou à Case, após;
vas disposições aprovades p�lo C ns r- lho Su .erior 'da Liga.

itura da ata da sessão anterior, que ia '50 procedida a eleiçãe, :.', Entre a' -novas medidas. se de � "Cii pdcl SU� r. levancia,

; escrutínio secreto, para ,0 ca.q,�
o .��. P,residentt: da,

..

u

..

ele glorioso í
a que seCrefere a suhstitu;ç?�S clt: joga .:;, f_t:S.,. -

. . I
e. --: .-..... ""..-",., ",' .-�' '1,

orno é sabido, dór a a\,� t{� Ia, :als·suao p..:rlll,lldas

Feita a respetive ch'ãrrladil/ p'cdj livro de pYl"s�;ta! os sócios \�s troe
..as.·:�e j,�adore5, �eFlIT. q�� " fCH' rn os' m',t;vol; Uma unica r

colocsndo em uma uma. es seus votos.
'

I
excepção é feita para o goalk « P' r, de ª'tára�, '�lTás, c our os re-

Terminada a eleição, pro-�del'l se a apuração. gu_iamenla,S inr.�rnacionais. ,

"

'

" I:
Com a palavra, o sr, Presldême �ornU'iIC'�U. que, o desta- ....,

J

(, e.portist.!.r 'lIf •. dr. Cesar Seara. fôra eleito p9L unenimidcde de A qualquer momento e sem ueeessidade
'

O�, o que foi "";ecebido por uma ... ibrante salva de palmas.
.
,.'

. ,.
' de �eid.ent(_,

A' 'S(�I{T- Jru:':Ín'a�'C:a�i'a �ata' de �O dr) corrente, às 19

rae, 8 !t'ulo sol;oe de "pos_se do sr d.
.

C s-« s·.:.a no alto':;, 'Fodavia" apesar dos ,c<!f1S' Irl. iras d.-l I.iga -terern buscado

-:
" , ,,', >

.'

reintegrar 0·.n0550: �littb?1 �b5_rilJl,Ls-mQld;'��das fe�taS uriiversfl'i�,. '

,: _. Ao encerrarmus esta notlé�a, qu�remd3 elogiai a f...diz

.

esco-. \ abo�lndo aquel� Vl:I�, ,.�lOd'.l �SSI:": i�� ,.�': �

lCCf.pÇ.ài: f;ila ao'!. al-, I
. telta pelos comrOllc::nles do alvl' negl o, e ao O"€smo passo, de-I q�eH�s ums d,scordao.la com qu 'r' e�' I, u "TI a ,leiS ela Interna- J
a[.;-..80 110550- '.I('IJIgo dr. Cesar Seaf�, :arsi!l�f«l�> fehcitjlções QO I C1?,néll �oar�.. ,

__.
,

f'g'ó' qUE-' IAo ,.l g'na F' romnefent",mente 'ir4 ocoeJar.· . ,"" ". ':-ASSlffi' e' qUe, 'seg�ndC!, e:!,:� ." gll ,rd'à)" �Ó
.
p!)d, rá ser

I e"
.

Sp.E·
..... ra e

·

.'
_ _ .,'

. t subshtUldo em caro de aCldeplJ 't1:: g! ;,v.-da ie compr�,vaé!a I .
--. V nCer

nião 8. e R. OQerarial:�:;:d::::;��:,T���i!:;:;.; ,j� L'��"�:I,"�;:mq";ob,:e ;::
'

.. p" o.,' r.,.�k,noc'ko.. >utll
I condição «sine qua oon» <

,

A União Beneficente e Re- p�rll v�ncer e veoc..e.mos. �asta O aFligI} 59 qu:õ' é () qu,� regu!anlent� i! 4ue�lão, cm seu �
NOVA YORK, 27-Joe Louis terminou o St.U perio)

ativa Ojileraria; fundada em dizer que ao ser ele�to preslde�' rp,uagi f. l. diz: «Nos CjuadlO� dlciais : Ó poderá havn 1 ubsti.1 de treio!lm:oto para a peleja de ama'1hã, P, subitamente, a S i

de setembro de 1922 e Que te, o, lIaldo em caixa. era de; Imçãv dto )l1gddo, q--e estive-r alu ,nd,.) có�o gundiào des,�e o' cotação baiXOU de IDa 1 ['lara 6 a ). a

esenta brilhante saldo de J :300$.°00. Em dOIS mez�s
i
iOlCio do jogo». I Os comissarios de apmtas previram que provavelmente' �

Izações, está no momento, "(.0 ( �; gm devar es>e saldo para I Como se verifica, não hl qualquer (( fer,'ncÍa aos motivos, cotsçào do c201(Jeão baixará. amanhã, paca 4 a I.

�per8S de novos e importante.s' 1:60 '8000. cem, um aument" de
i que podtrào determinar a substitui;ào nenl lào pouco ao mo-nento! Ao saber o .que ocone entre os apostador.?s, o Dcolortu",

- "

thoramentos. 86 saCIos n?vo-. \ campanha
I
em que a mesma deverà se dar. I demonstrando a maxlma calma. afirmou t- xtuaLnente: «Não po 50

A respeito manrivemos rapida qU,e promOVI, obteve absoluto I Apenas para evitar G recu·so d.! substituirem um jogador: dIzer em que round vou derrotar Galento, mas espero venl.'er por

19tra com o sr. Francisco eXlto. Alem da. boa vonta�e dos: que và para o arco com o unico intuito de sec trocado, ha a: knock-out.»
.teocourl Silveira, �eu ésforçado meus companheiros �e direção; ��p�síÇãO de s�mente poder S' I' sub�t.!uido o player que houver I ...

{�cans!lvel presidente, que d! e dos SOCIOS, encontrei, tambem" iniciado a pilrtlda como alqueirr. Joe LOUIS nao se apresentou, em bôas condições de

llncira notavel retribui a unani- 8 melhor boa vontade da partei. ,

-- treinamento

e votação que flbfeve para das autorid ...des. ! FIgue I re nse x com os amadores que, conlrcl O

crc'er o elevado cargo. Assim é que estamos em pro" IT.mand e ré fivai não pud�ram p'irticipar por NOVA YORK, 27 - O pugilista Jae LOLÍs apareceu,

,Disse-nos ele que a União, jeto de aumeutar a séde: para i se acharem aU5entes. ontem h8S peóles condições de tr;inamento desde que se preparou

timamente. vivia numa certa mais acomodações, tanto para o I Está sendo aociosamente espe- Segunoo fomos inf(. rmados, para a luta com JimO' y Bradd41( k.

QtIiuçãO" e que quando assu· !lalAo, como para o palco. rada, a pugna em disputa do a:bitralá a partida, o Lelécl). juiz '.
Os "managersD de Li ui-. ]\Jlian Blark; Bum e John R(;x-

"ú a presidencla. seu primeiro Vamos par� o prOgres50, para campeonllt9 que a L. f, F., nos n. I da �idad!, cuja atuaçã� bouragh. declararam. ontem, qu' «i�Ollis está encarando as coisas

idado fõi conjugar esforços afim o progresso levl\ndo os trabalha" dá para domingo. deixam:;s de comenté.[, por s�r,' com tranquilidade, m.as que são, p�rff'itil' SU1 � ondições fisicas .. :

efetivar um progresso passiveI d.�res da terra sont8 I ,Figueirense e Tamflnda. sobejament,g conhecida, imparcial Tcid Broadrlbh que fOI DmalJilg�l n dv L ...xeur Fsu d_darr'u,

lu�ce••ario, de acordo 'Com as No decorrer da palestra sou· Te, é o enc0ntro que t)s espor- e i'np�caVC'·I.
'

por sua vez: «O negr� lJã) pareCe o mesmo homem que luLn

.� finalidades d.. entidade, bemos "ttle Q numero Idual de: tidas florianopelitanos, desejam Na proxima tdiçã:> publi�are. contra Farr. Comete erros e protUra acúslumu-"e ao estilo de Tooy

t>bstaculos de toda ordem sur - secios é c:l��;,6GO-éifra pcr cen-: assistir. ,

mos uma enlr<!vlsta, que nos deu Gliento. Devia concentrar-']\:! eií StU mUrro de esquerda 60 queixo

I�ma, todos foram removi- b bem �e:X-Pf�ssiva. ! AmboA os quadros se' acham importante paredro.
'

e não procurar ser .. ir-se do estilo de Galento».

o�. por uma açAo tenaz e per- -Outro õiel�orãmento importan- em, forma.. Entrelant,) os observJdores não acredlllm que Louis pie"

tente. te é. o inicio de'. "vespera'is para I Ne/)'gue!rense,' assis,tire'rnos
�.....,.__ tenda fazer no Rring" o que f,iz n:)s treinos e que ê!e procura, aeo'

�. ebstaculoa-acentuou o sr. os f!)hos dos SO(lOS, com prd-, a cutrela de Abelardg Gomes. UMA ASSINATURA MENSAL ra, desorientar a Galento. Acr-scent1m que é absurdo que um

lf.ira-nio esmorecem o ho- grama! de p�ico bem escolhidos: enquanto que, e TamandaTe' DE «A GAZETA» CUSTA Dmanager" COILO Blllckburn
.
er'llit1\ II L<Juis box'�ar nJ estilo de

de luta. SãO um estimulo e apropriad9s; .

t

apr�sentar.�."á cttmpleto. isto é, APENAS 5$00. Calento.
-

� �..�� �..� --�

CAflASPIRINA
PROFESSOR!
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FEDERAL
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QUARTAS e S·a,SADO,S

Adquira o se u biít,)8 i:e

Salão, Progresso
O Unico!

.

no

G 4té -as crcanças sabem 'i_ue Cafiaspirina é o cal
l:'la ..:ilc rDr (',;:.Ci·i�_:!:"':�� r:aj�;1 as dôres de ouvido de
" ..

- ,

c... :-:':tf'-';, d� Ca.0.:J�a) !·.;..:.;rf:�1 :::t, ellÁ3.quecas e outros
i::a�(':; senJ.(::�.;_n..n.�·;;::;-. C' "'�:J:�·:·'�.ri(la não somente dá al
Lvi,!" r;lp:cl.v e ccmpl,« 0, f.'crlJ"v reanima, restabele
ce:;.!d.o o bem estar l�o;:m ..1. Cafiaspirina tem a ga-
rantra da CruzBaye7','

'
..

I) ;:cja precavidos tenha sempre á mão Cafiaspirina.

1
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costumes acaba de
_ :�"mais' variado sortim.ento de
rtéeber a'

casem iras 'e lãs para
'; �
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Casa Jorg:e.Salu
�'
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inverne para homens, (�jJhoras e çri�Jlça$, maior e mais va-.

tiado sortimentó, na Casa "A CAPI,TAL"
-\

� .��!�--J ��. _, .

_.

Rua Conselllfi!i.?o Mafra· n. 8 FII'llall Rua Tr.Jano n •.1

;:=:!:=':::.�.�:�:....�..:===MWa
,'q

F-�������;'������II S,m n,-egq'c»:i_
I .' .... �

'S- J
--

'II
(1, ,.IS!!

i e.r.rarl.a
.'

,ao'. 08._QI --- -

- I Quer receber bôa sur-

; . .

t
'.

d E- t'
• presa que lhe fará feliz e

I'
.[,,1;:J d \ S· rito l;'j _�1

-

f"-,6d'tC)
.

lhe será de grande utilidade
escreva a' '"e .r••;,

i.,
Entrega-se á domicillo, lenha serrada. em

dão.'metros. Bem sêea e de ótima qualidade. Caixa Postal, 1476 _.

DISQUE PARA O N. 3 ESTREITO
RIO de JaDeiro.

Sêlo F'i,rjj' rf.�F,.s.ta.
� I

••••••••••••••o•••••e �

Vend.e�se-" _tv1agnifiGa 'c�Íl• cara ao la�o
da

.
EAtação Agronomica, com

otima, conlortavel e grande Casa
de residencis, belo pomer, jar
dins e inúmeras benfeítorills. Di..

. põe de - g{and� extensão de ter
ras para 606 8griéQ)as -, ou âivj.
sãe �m lotes,

TÍ'ittar na
RUÂ� TRAJANO N. li

m

-

I

I �i. Adef�.a' fJ", _':r
Ifa SI Iv,_'
Advoga..

'

'Rua Felipe Schmidt; 34
.

Fone 1631
"

.'

/I

üempanhta acionai de
. çã-.J

-

Costeira
.avIg.a- DA

lNDUSTRIA AGRICOLA
.

'DE '-' '

Orro 5CtiAEFER.
BRUSQUE S�CATHARlNA

BRASIL

"

Mc&vímento Maritimo ...Porta- Flarianap.ol·is
(

Serviços de Passageir"os_��� de, Cargas_
Fretes

A marca da melhor fécula de milho
'que se fabrica ectuolmente no pelz.

Deliciosa sobremesa.
ESJD(lal ilUmlfttatão D�rJ U!DOtiU I Ü@IItIS.

A VENDA NESTA P.RAÇA.

Casá e terreno' �
venda,de 'carg�Jeii�'O: ..

,

�!I!!!"��P�a�raE.�o�'�N�o�:r�te�.��I ;:;;;:;:;�'l!""!í�e'5!:�.
�.,,�,L�ílf:e'ffi't�.�·ffr�

___·.r�·�·_*�,f�",;.'(�?t_-�� m__; � '_·�25�CWHo

I
•

Jto"'-" ulba ,ala sIta: 6: roa .

I!;;;;ii;;;;;;;;;=�:r'�'-i'-i=iiiii��a 'Gal. Bitelleourt, li' 169 8C9. t.er
".. rea" .aele se UH*trala ...ÍI &

.

cas�1i 4e -;••deira, e ••• 1 ta. fon-

A E I trt
des CGm a A.v. Hereilie Luz..

.

. e r I c a .1'[;:""
t Av, lI.reino L"., D,

PARA INSTALAÇOES Df LUZ, FêRÇA E AN-
.

I
TEN.AS DE RADIO, CONSERTOS E AUMEN· ,,'.-.

lOS PRCCUREM
-

'. IA. fl:L�E:TFtICA
TEM <SEMPRE E\1 STOCK E A' VENDA; PO� ,i
PREÇOS SEM COMPETiD9�ES NA PRAÇA.

.

I
MATERIAIS, ELETRICOS, LU.C;;TRES E A8AT· ,t

. JOURS ELEGANTES.E MODERNOS ' [,
NOVIDADES.! VISITEM A- E-·Ie'tril'laRua Joi. Pinte n. 14 ., .

ACAIA DE RECb.IER UM FINISSIMO - SORrl-
, MENTO DE CHUVEIROS ELE'TRICuS, NOVI

DADE NO RAMO-AR nco GARANTl80
Venda e instalaçl. d. contaGl.r de' luz e ferça4 per .

pr_eç•• m.llic.s .6 na Casa· A ELE'TRICA

8 Paquete ITA�UCE sairá a 29 de. O Paquete ·lTA.QUATIA' saírà a 5 de
junho para. ;' Julho para:

Paranaguá.Antonina. \

Santos; Rio de Janeiro, .

Vítéría, Baía, Maceió.
Recif-a e CabeJelo _

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

'rnbituba
RiQ Grande

Pelotas e

Porto Alegre
� .

,

AV-I.so Rece.he-�c cargas e enc0mend�s H.té a �'esp_cra das saídas do� paquetes
I e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesmes., á vista do 8-

testads .te vacina. selado com Rs. 1$200 Federais. A bagagem de porão deverá ser

entregue, nos Armazene da Compan hía, na vespera das saídas ate as t 6 horas,
para ler conduzida, gratuitamente para bordo. em embarcações especiais.

.

ESCttITtflIO-PRJ\ÇA 1.'; DE NOVEMBRO, 2·2 SOB. (FONE 1250)
ARMAKNS--CAiS BADARÓ N:3--(FONE'1666) -END. TELEO. C')STEIRA-_

Para mals- informacões com o Agentet.. .

. J. S'A,NTOS CARDC)SO

� .
.

...... IIIESENTA·NTES IE OE"•• ITA..... EM.TA .. C'ATA.III.NA
_O'A pt.L.. O S H 0·11: 'fIJIt C 'K'IE 11- A.
8 u aln a s atriz· FLORIANOPOllS

•

BO CH"

"..a.:, e·Mag. •

� - ... _ala "',�rllllt.J ..e"_ oi
• _,elh.,,'" _lIIIl1l1e

l

� ..... - II. I11III IIG_ e ".P••• CI!'" .............
........... ali. �1I1I.�nIlU� b.tIl\lF'1Íl (1.8 ••••)

�
.

Filiais' eln: , ."

,'.

�<,��"�..�Hlum_nau, (Jruz.lr. ti. Sul.,.
Jaln"il., Lall.", __a_M."8., $81,.

.

,
�.� ,.' ..

Francisca da Sul
o

I .>'
1

MOSTRUA.RIO EM:

Tubarão· ..

• ,...........41.. '
..

..� .

,�: '"": ,.�"'. .
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