
Em Agosto e

tembre ficará
""

d f' 1 �·..ia .·eeebido uma h ...d fpe e guerra a rq�! mellsagem paloticlllala!ac a-se pro ..ogl· a por or-
ta britanica '; dt� Rooseve!t Inidaveíslinhas de defesa

ROMA, 14- Circulam rumores, ILONDRES, 14-A convocação segundo
.

os qu.ais monsenhor LONDRES tlt -. Diz-se nos eíreulcs militares que ada frota de reserva e dos res- Arnleto Gicognaní, delegado apos-: • ..1 li d L
•

� á'. .

pectivos tripulantes, todos reser- tclico junto ao governo de Was-l C!�a � e ODores est agoIil protegIda lJO,f �ormlda ..
vistas, significa que a frota br L- nington, entregou U'1'?' m-nsa-: vtns lInhas de defesa entre a costa e a capital. A.s
tanica ficarà virtualmente em pé �em pari cular do p. esídente I baterias estão constantemente guarnecidas. Entre os
de guerra durante os mezes de .\oosevelt ao Papa. canhões que fazem parte do materíal de defesa do
agosto e setembro vindouros.

WASHINGTON 14-0
.

_

tarríteríe britanico figuram peras de 3,i"olenadas-cteLONDRES, 14-0 almiranta- l s CJr '1
Y I" 11:9

de informam hoje, a. Un ited culos "ligadus á Casa Branca e' õJ polegadas.8 os Dofonls suecos ultra·rapidos. O jornal
Press, que a frota de reserva i.ao Departamento de Estado, as- «Star» refermd.o-se a.os planos de defesa. nacional, de
que participará das proximas sim como os da delegação apos clara que a Grã-Bretanha possue agora peças de ar
manobras, é integrada pelas se- tolica. da Santa Sé; declaram

I Ulharia ann-aerea d� êstupendo valor, capazes' de
I
guintes unidades: tudo Ignorar a respeito da m�n- i lançar proietis de cerca de trinta quilos de peso á al-

II Um couraçado, um porta-a- sagem que, segundo certas 111- I .; ·Ih '..!. ��. 4 •

viões, quatro flotilhas de cruza- hrmações, o presidente Roose-, aUra lie �1 as, na meida C.J cmcoen,a por mínute. '

I· dores (16 unidades) quatro fio.'! vclt tinha enviado ao Papa, por: O· flll
�-
h d

-,

: til�as de destroyers (28 o� 3Z; ;�te�'medio de mO!lsenh.or Gicog- que a Irma Fec a as ..na
1 Unidades), quatro submarinos, .' ant, quando este partiu para a! II

'I' um caça-minai e um destroyer, Cida,d.� do Vaticano, em gozo
I

a agencia Polonia«leader». .
.íe férias. I iii ,

deTJgt��S:i'?Sp��t���O;ra,d�uen;�� '-n"·-c··-e-nd-.--160·-I. "'Tass" II·mais três so�
dem ser utilizados em caso, dê, (� .

hostilidade, e a eles se 'jUntarãO"j'!:IJ I'· ., IJ"II"ed�des ate--outras embarcações de menor R t I (' I. MOS�O.U, 14-A age�cla ofi-] � g
:

tonela em .'

no "'CODI" e Jle, cial soviética -Tass- afirma que I _g . nera. da for�a, as forças russo-mongóes, numa I Inaes
Para na-o -pa

:.mérea bl"'ita-' série de combates, muit�s vezes I
.

!iii

nica ! corpo a corpo, conseguiram re-,
;

II
' I pelir as forças invasoras nipo- ,VARSOVIA, 14-Três organí-

O"ar O ImnoS .... LONDRES 14 H t
'

I mandchús do territorio de' �e- sações culturais alemãs das irne-
e t",

. ,�on .em a publica Popular da Mono ,'J. I diações de Lodz foram fecha-

t b ,l!0Ite declarou-se incendio n.o I Durante as ultimas lutas, isto: das pelas autoridades por se;:

_
O so re a

I
Quartel General da Royal Air ,é, até o dia de ontem, as forças: entregarem ilegalmente á propa-
forc:� no :Aerodromo de Speke, i sovietíco-rnongóes haviam cau-' ganda POIít:Cl.

renda . p�rto d.e Llverp�?1 e a p,e�uena\i sado 37.254 baixas ás forças:
AItt' . .ldlstancla_

da fabrica
..

auxiliar de i invasoras, assim discriminadas:! ---_ -'--;-_

DEVIC'RAO [A . al8
8

_ •

PORTO AL�ORE, 14-N�h- c9l1struço�s aeronauilcas.. ' 12.000 mortos, 35.000 feridos e I
II:.! . par Isla . cla�se 'que maIs. de cem iÚ"n01o'- � _1.U'.?1 ap.arelho .. «R�f»,

.,G: llns� -254 'prisioneiros. Além disso, !,llIOilesBJ -í1.:o..pll"oehuIUi.
d d II...

nanos da Prefeitura de Porto t. uçao ,fOI quasi ínteiram ente c.es-
as forças ui o mandchús ha ia I -..II b

••

SO" tl!onvoe<l DS DZ�. i!"faWW\t;' e·m !\Iegre vão requprer mandado' truid'o e. outro fortprnente dani- d' d
. P - v �n �ao IJI� so eraula. )1.-ii f• i··' - I � � � . <' � II � • -

,
�.

-

elxa o no campo de batalua! A. .

tm O IC al8 e I·e!lia�!i."�· .li:.;ti . de seg�rança contra o pagamen- i flcad�._ .. " 14 canhúes, 15 carros blindados: IU&IlleSa elO erras·

vistas Los A.ngeles. to do Imposto sobre a '-fenda. i A, ppltcla de Llv.erp?ol, c�a-: e setenta metralhadoras. I deseo��r.tas Das
. ,

.

.... ,. �mada ,ao local, abrIU. Inquento i
. I regloes ao ..

LONDRES, 14 _..,_ Falando na
.

'II D Ap·
emquanto os b?mbel�OS se es-I .

-- tartieos
Camara dos Comuns, o sr. Ne- LOS ANGE.L�S! 14, - _�s! 1 r. rtur erelra ����a����ifsa:da I�f���ra vl�i�lh� I

• Ivile C�amberlain declarou que casos de p�ral�sla Infantt! regls-: I OI·· e o aerJdromo. '1�A�tlnua . TOKIO, 14-Informa a Agen-
os navIOs q:,� se acham na re- trados 110 dlstrt�O de Los A�ge-:'I e Ivelrd "_-�'--.- -.----.-- ... - ..

' �Vl&. i cia Domei que a sociedade la-
serva tomarao parte nas mano- Ip.s fazel!l a.credltar as automia-:!i! O· . I' 11... 'I ponêsa

de Explorações Antai-ti-
bras da esquadra, e� agüs.to .

>,

..

' �,al1it3.rtas _9l.le o mal aSf,�-.1 RESIDEN€IA: Rua Viscon·., e e·ra! sent oaJI'l .... cas pediu ao govêrno para pro-
setembro, d�ven?o .s .... r conV'o�a· rn� a� proporçoes de verda?el- < de Ouro Preto, 57 -

I
. �.iilI! 8' clamar a soberania do Japão

do� rioze mil ?ftr\:� e ,,��,��rV\ls� �a ,ep'I�',�ml:. O numero de cnan-I Fone 1524. : nete a HO-! nas seguintes -terras descob€rta�
tas r�for�ados: P��pOI���.:�" � ",as ,:,lt_ agura .a:acadas . � que .!l:

;1,;,..
' Fra�niti!1lto:ll..

, c.
! nas regiões antarlicas em 1912;

uma Intelpelaçao� u� I�p;,:"�vn SOfrdl1 dct t�rnvd enfermidade .11 CONS.: Vitor Meireles, 22
.. �

I I nd por uma expedição niponica;
tante conse.rvadol, SI_r A:cJlOatd {'leva-se a tll�ta.. iIi Fone 1248. I a a banco de Yamato, baía de Kai-
SOl:1thby, disse o prImeIro mi- FOI posto a dISposição das ' ! I nan baia de Okuma monte Chi-
nistro que participarão da re- awtoridades !:ompetentes um fun- I Doenças interqas de crianças !

I.. I taw�chi e eleira Y�in
vfst� naval de Weymouth 13.0 do de quinhentos mil dolares, e de adultos. I aceitou o convite f)a. HA 'lA, 14-0 consel�elro. de I

g .

_

navios entre couraçados e Unt- afim de que sejam adotadas I Doenças do siStema nervoso .-41 visita.- li ItaU.1i I Estado Koolen que havIa SIdo
..ee•••"••�e eetlCe.

dades menores. .1 com a maxima urgenciª as me- I i e.nc�rregado no dl� 8, de con�- i: Contra Tosse, Gripe, tC�unicoll .ainda que o reI didas necessarias para impedir 1
Laborutório de análises SAN ·SEBASTIAN 14-Fo!1tes htulr o novo gabmete comunt-· e

B Dt t "
á

.

t
. .

. lí
. , . ,.

h d' t· d
I fD ronqul es, e c. •Jorge VI pass�� revls a a es- a pro�agaç�o d_a praga e eyltar c Olcas. autorizadas informam que () ge- �ou a rélln a que eSls Ia esse,:

.

Iquadra naA bal� '?e Weym�uth, uma sltuaçao S1l1111ar á de .1934 I Diariamente das 10 ás 12 e neralissimo Francisco Franco, Intento: ... .' I: .

a 9 do mes proxlmo, e_ qu,-, as e 1935, quando foram reglstra- I das 16 ás 18 horas. ·aceitou o convite que lhe fez o i
t.
A crise. !J1lntstenal devl.do a

_ I
man?bras se !3rolo.ngarao até a I dos quatrocentos e vinte casos: t_.__ .

conde Ciano, em nome do sr.!! .Iyergenclas de natureza f!na�-I: , IterceIra semana de setembro.

I
.

.

",__...,..... - Mussolini, para visitar a Italia, celra yerdura, desde o dIa "O
I! PNl�I1M .

Declarou, por fi�, que a. co�-

U d b d
I no mês de setembro. "dO mes passado. i

_

B N IA S

vocaçã� dO.S
reservIstas s:ra fel-

ma gran e o ra e
.. _---------.---- ... --------.-

I I o�r.;��"�...............
G�4

ta no fim do :corrente mes,q�e, ·A· .' . S
•

d 'L - � ii N":ao ha�as manobras da esquadra serao
.

.

malar erraria e enl .•
I MACHADO & CIA. I' ;' ..re�liz�da3 em conj�nto com a.

b 818d d
Fone 1.160

I Ag,n"., e Rep,eaeota,ões ' I j
. a

����i:ãO� �osq�:usO\�;:!or�e���: raSl1 a e ·N�--�o---t--a"·-s--b' la·bIIIllO-! R��x1o��s�lnt(1�75 II paz na E5-.
do regresso dos navIos da re-

. i FLORIANOPOLlS I
serva no fim de setembro.

O Lira Tenis Clube,' com a cooperarão graficas Sub-agentes nos principais panha
� municipios do Estado.

AAlemanba do Clube Germania, realiza grandiósa Laguna e outros en- �AJ
.

'.
.'.

i fO:%���:��� ��eg��e� a;r(i.��
. " �"" d·' 15 d ,S eXI�en- jtetra, que os mineIros astUrt:-

quer adqolrir_petro- sOlree no la . o corrente sa·,os",*'dllO Osvaldo • -f d' I
nos .prodsegue?1. na luta contra

I mlnerios e 'lIIa- • Il"las un a-.
os guar a� CIVIS que o g,)"v'er,lJ

.eo, - ." manda, ahm de patrulhar a r=-
deirall da Rossi. O escóI social f1orianopolitano aguarda, com a maior an- R Cabral t. d gião. Eles empregam a tatica d!

ciedade, o grande sarau dançíinte que () Lira Tenis Clube· men ais o guerrilhas e mudam diariament!
aERLIM, 14 - Conquanto e o Clube Oermania levarão conjuntamente a efeito, no proximo os pontos de ataque afim de que

não' haja ainda confirmanção sabado, 15 do corrente, ás 21 horas. na séde do simpatico Clube Oferta do autor, temos sobre Japão a tropa não conheça onde estão

offcial, noticia-se que" sr. Wo- da colina, em beneficio da obra educativa da Cruzada Nacional a mêsa o novo livro do escritor

I
concentradas suas forças.

hItat irá dentro de poucas se- de Educação, em Santa Catarina.
-

catarinense dr. Osvaldo R. Ca-
I Diz-se tambem que o gemra-

manu a Moscou com o objeti-I O vivo int�resse que tão simpatica iniciativa d'aqueles CIu- bral, intitulado «Laguna e outros I TOKIO, 0 gabinete reuniu-se i Iissimo Franco orden0u estricta
vo de gociar o credito de .um bi-! bes vem despertando, faz-nos prever um 'uidoso exito, e será, ensaios", cap.ri.chosamente im- i e�trao:dinariament� sob a pre- II vig�lancia nos lugares onde s �

lhão e meio de marcos pari: por issu, uma demonstração do quanto as grandes obras de as- presso nas ohclnas da Impren-: sldencla do sr. Hlranuma e a- registraram choques elltre Llan-
aquisição de petroleo, minerios. sistencia social vem merecendo por parte daquelas entidades re- sa Oficial do Estado. :

provou unanimemente o relato-
I gistas e carlistas.

e 'madti_ras ua Russia. I recreativas e do apoio que a distinta sociedade de Florianopolis Sobre este trabalho do con-
I

rio apresentado pelo ministro I Acredita-se que o general Fr2n
Sua v iajein será posterIor á ha por bem presta'r á obra de renovação nacional pela cultura sagrado aut�r de «Santa Catari- de Estrangeiros sr. Arita, sobre I co procura dar a idéa de que

de um grupo de industriais a-, dI) alfabeto. . , na" nos pronu nciaremos mais o programa_Qa proxima confe-

I' paiz
está completamente tran

lemães, especialmente da indus- Restam ainda poucas mesas, que deverão ser procuradas detalhadamente em outra edi- rencia al1glo-japoneza. quilo, afim de que o ministr
tria do aço, os quais tomarão com a Snra. Profa. Maura de Sena Ferreira Lamote, Snta. Olga ção.

.. .

I Um comunica?o oficial decla-I das, Relações. Exteriores da !ta
parte' nu· atuaes negociações de Lima Snr. Dr. Eliezer dos Santos Saraiva, Presidente da E aquI ftcam, por hOJe, os ra que o relatorlo enumera as

I
,ia conde Clano, leve uma im

comerclaes entre a embaixada CNE, e tambem na séde do Lira Tenis Clube, em a noite do nossos agradecimentos pela aten- exigencias fU'ndamentais do Ja- pressão favoravel da sítuaçã
a lema e o govêrno sovietico. mesmo dia 15. O preço das mesas é de 10$000. dosa d�ferencia. pão par.a a solução do c9nflito'l da Espanha.

o PROBLEMA DOS
BACHAREIS

E' tão elevado o numero de bachareis, em n08$1 pa
tria, que o podemos considerar um verdadeiro problema
nacíenal. A respeito já tem surgido muitos comentarlos,
uns ii 'favor, outros lontra, alegando estes que se não jus
titica tamanha afluencia ao perganinho num pais como o

nosso, onde e tão enormemente triste, ainda, a porcenta
gem de analfabetos. E acrescentam que o titulo de doutor
constitui só por si, para muitos, uma especie di ideal nu,
então, a melhor credencial para ingressarem na sociedade,
desviando assim, para os . estabelecimentos de ensino su

perior, muitas energias moças que poderiam ser melhor

aproveitadas em outros setores da atividade brasileira.
Parece-nos que uma apreciação por esse prisma,

conduz a erros Iarnentaveis.
Não é o" numero mas sim a qualidade dos baceareís

que deve ser objeto de exame .

. �O numero não prejudica a nação. Pelo contrario.
Quanto maior o numero dos formados, maior o ambiente
cultural do pais, e, consequentemente, mais rapida e mais
eficiente a nossa marcha na senda do progresso.

Imperioso, porém, que os bachareis o sejam na rexl

acepção do termo. E sob este aspeto talvês não sejam
injustificadas as criticas que se fazem á classe.

Sindicancia realizada pela Ordem dos Advogados no

Rio de Janeiro, revelou estarem inscritos, só naquela se

ção 3.676 profissionais, dos quais porém, apenas 800 exer

cem realmente' a profissão.
Falando sobre o caso, o dr. A. Prado, membro da

comissão da citada sindicancia, exprimiu-se severamente
em relação a certas Faculdades estaduais, donde muitos
bachareis saem incapazes de redigir um simples requeri-
mento!

.

Este sim, é um mal. Um grande mal e que repre
senta o verdadeiro problema dos bachareís.

Urge, pois, remedia-lo. Não com taxas excessivas,
proibitivas, nas Escolas Superiores, o que poderia redun
dar em prejuizo das grandes vocações e tornaria a forma

tura, privilegio exclusivo e injusto dos ricos. Mas com

exames mais severos, mais rigorosos, para que tenham a

cesso ao pergaminho unicamente os que revelarem, para
tanto, dotes intelectuais e aptidões psichicas em gráu apre
ciavel.

Desses seria di desejar, que o numero não fosse o

atual mas muitas vezes superior.
O que não se adata com as normas do bom senso,

são os bachareis da mediocridade e os deslocados, isto

é, aqueles que se formam sem virtudes pessoais para mais
tarde exercerem a profissão.

Como se vê, é facil solucionar o problema. E o Es- I

tado Novo o ha de solucionar como já solucionou tantos

outros, mais graves e mais complexos.

A
����� 1_9
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Di retor-Prl\3prieti'.llrio dAIRO t:::ALLADO
._-------_._----------
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� O OJeo. Crú para o fogareiro "BEl" custa' 800 rs, o litro e produz uma ch;;...a

.......................... jl de gaz \àiúl e de calor elevadissimc, -durame 10 horas.
; I

' a O SEU CONSU VIO é; portanto, apenas de 80 riis por hora.

; Soci�dadeCooperativa I 1 Dvcrs :s tipos e tamanhc s= Coéifnrno ãç!aptavel-.;E já com' uma·,rande,ven .. ,

l'

l'l
· de Resp. Limitada I I da na praça+- Peçam c,Jemul1s�r�:ç�Qe� é· cptcll�go� ..

ao' unico , vendedor na pntç��

B d C dO, pi! Casa I, 11 'T'-�,I�A,', au••IM_
'anca e r�IO o.;: J. ,� �. �., l!'a,-,14,

. : Pul�D� Al::::� de

i 1 \/Taç ã-ó Ur·wSS SI n g a
'Primeir, Banco F�fldado 11" SEGURANÇA -_ RAPIDEZ - COMODID4DE'

em Santa Catarina
�i!!!r!!!!!'I!!!'!!..�'I�����_iiiiii".�.iiiiiiiiiiiiíiiiiiii'iiiltah'-;ji""iiiii'íii1iIiiiiiiiÊM..m iiij-iiii,iiiiii;xl i

-c- Dír,igido pelo sacio JOSE' MAXIMO
,í1JfsNJ(tl!O!!! HUI$' t1

I Fundadodeent192267de Maio
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TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGAS

ft A .rst
..

I ENTRE ARARANGUA' E FLORIANOPOLlS
iii r.

. ugUSO Claroo G•.GalIetti
I 81 I Falando' por, Forquilhinha, Mãi L uzia, Cresciuma, Cocal.

��. p.,'au Ia A d li og·ado
-

-

EMPlfltSTIMOI DES- 1 Uruesenga, Orle80s, S. Ludgero.Braço do Norte e Cepivar!tiV ,.. I", CONTOS CO.BrtANCAi 81 J DUAS VI AGENS SEMAN AI '
.

biRUA

FEL,IPE
SCHMIDT,

91-
I '. I 1'\ ' ""\,:, em com maçãs CQrD a�

MmO ICO (Sobrado)' .

II' i linhas de ombus Araranc.uá-Porto Alegre�
T",I. 14aS. ". BEPOSITOS: •.

d e

DtDENÇAS DE SENHC' 'V U

I í SAI'DAS de Florianopolis ás terças-ftiras e saba�cs
RAS-P.�Rl OS �._; ...","--;;,--..,-.,.-, â r'

'

â vista, aviso previo, ÍilDi-.
:1 ás 5 horas da manhã:

OpenaçOes tada, prazo fixo I SAI'DAS de Araranguá ás quintas-leiras e domingos,

'1-
-

----'-I : ás 5 horas da manhã
" Censulterlo. Rua Viw'

r

Roa Tral-au-!" 16 e. A. linha de Porto Alegre chega em Araranguá ás
,',

'Meir.le. 26 O sdr<u �� �CUl'ti p'errQ - quartas-feiras e sabados e parte para Porte
,.. Edificio, pro,r-io Alegre aos domingos e quartas-feiras

.A 'a te,38 8-.8.2 as 4 hll. Advogado
�

,

.

�

. AGENTES-Araranguá: Bernardino Maximo- Ferqui-
.

,

I
., �... II' h G b

.

I H C' Ad F FilhResldenda: RuaVis,.onde' nn a: a ne arns- resciuma: o ataco I o--

de "uro Preto, 42- RUQ Trajano, n,'1 sobra.íe

IIY!!!!I!!!!I!!I!!!I!I!!!!!!\I!!!!!!!!I!�---�,f
. ; Cocal: Zeferino Burigo & lnnãos-c-Urussange: rosano;

Pcme: Consultorio. 1405
.

I TelephO,n,e n' 15,:,4�, D 'r. Cama rá �
Damiani & Cia ..-Orleans; Írroãos Pizzotaui-Braç41 do

Fbfte: Reilidenc:ia, nS5 Norte: Alexandre Sndrini

Martins AGENTE EM FLORIANOPOLlS

João Neves

GRANDE H'OTEL
J

•

<, MODERNO
Laguna •• StaF. Catarina

Proprietario ':

João Kuhm
1.' o MELHOR DA PRAÇA E NÃO E' o MAIS

CARO,
RANHOS QUE'\;TES E FRIOS A QUÁLQLTR

HORA.
LUZ E AGUA CORRE�lTE EM TODuS

OS QUARTOS,·

Tratamento fidalgo -

.....eeeio di prontidão 1
,.22 . ijJ�$: :â filt)#RFã.j;t$"!MM' j'fl'JIIK·A# .$", ,q.l/

)
Madeira NevesDr. Joaquim

ME.DIC(:>-�OC'ULI5TA

..,�j Forma"io pela Faculdade de"!Medicina da 'Uníver
sidade de do Aio de Janeiro

Tratamento clinico e cirurgico dr todas as moles
tias dos olhos

CU'iI�
.

de aperfeiçosm":nto na especialidade, corr o dr. Pau

lé,oFilho, no Serviço do Prof. David 5ii"�on. 00 Hos1,ita'
da Fundaçã C.�ffrée-GIJ nle d,.' R, ,·l. Je·tl 'to

empaeta aparelhagem para a sua ?Spí,v'>f,aHéi'ildE!
IlelrecidtIlide !t1édica, C�inka (.�;;l'a!
Consuua- ianameute das I S ,h i8

C@NSULTOf�IO ua J,,<)o einto. 7 oh. r Ielone 1456
RESIDENCIA: flua Tenente S 1eira 57" 1"elef. 1621

",.
'
......

18n'oo do Brain
Capital 116.000:081$0••

Fuítdo de!tre••rva 211.741:1.08010

. lIiCUTA . TO.AS AS OPERAÇIES BANCARIAS

:A:MJNcRAI • Cel\RESPONDENTE5 EM T•••• PAU':
A4'Dl'NtlIA L.CAL .

RUA Tl\AJAN., No 13
',,',

Abena,' em conta corrente. os se,úintes jures:
Dep. com Juns (CO,j'lE�CIAL SEM LIMITE) 2% alanetó .lfmtta4os (limite de 50:000$) 3% a a

. 'J)tp. t)QpUlares' (idem de 10:000$) . ,4% ala
. Dep. dê aviso prévio (de qJ'1aisquer quantias, com retuadas tam·

- "'bem de quaisquer" im,ortanctas).
, "'Ii'"

éÔõi ati:so. prévió de 3� dias
"" .tatU! ele 60 dias
,- .

'

,de 90 dias

j,1ilPOItT�S .'A,PRAZe-FIXO:
pt 6 mêseS
por 12 mêses

':l.
"

Com r�cla la:ens
.
.ü 1;

.,

"

'. LETRAS A PREMIe.
por 6 meses
por 12 mêses -

Sujeito ao sêlo proporcional.

Expediente: das 10 ás 12 e 4as 14 á. 15' horas
A•• sabade.: elas UI ás 11.30 hora.

Endereço tal.grafico: SATELLITE

TELEFQl'fIll1ií..:. �'�,";i> ;i- ��,:í� .. , 'j �l�. �:_:"" """ � .. ,.'

Gazeta"j Uma assinatura mensal ( t.,

, I de A GA�ETA, custa Iencentra-se i ".

«Salão pro ..
,

apenas 5$000 "�"'iiiiiiiiiiii,_iiíiiiiiiiiiiliiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�iiiiiiõiiiiiiitiiiii.siiiii·.'iiíiiiiiii'iiiiiõ"."·siiiiniii'iiiiiiiliJ!iiiiiiiii_1i*.

"A
• «A Gazeta»
á vinda no

grasso»

F j{ACGI E ANEMICOSI

VINHI
TêM1!fM:

eRfIS8IAD'�
c. Joio de Silve Silveira

IfHltHtt I: Tosses,
lroDchifes, '

Calharros
Pulm8nare' ,

Dôr lias Gostas
e no peito

Não confundir - Pe�IIÍ só

VINHO CRitOSCTADO

Clintce e·fI)

geral
Medieo especialista em

_

Meltstias dr" Estcmago,
lntestíne, Figado e

Recto'
C.:ftA I\A.DICAL DAi
HIMOl\IUIOIDA8 11 VA·
lU'" 115M OPBlPlAÇlo

• IBM DOR
aONSULT AS:

A' Rua Trajano n. t
Diariamente dss 17 âs 19 n9;

Dr. Pedro de Moura Ferro
Advogado

Rua Trajano 1. (sob.)

IN-DICA

PREPARAM.S:.� ALUNOS PAR" EXAMES A Sc,. MA.
QUINISTAS, PRATICANTES IJE MAQUINAS, MeT.-

RISTAS E� A TUDO MA 1 � QUE SE' REFEltE A'
,

MECANICA- l\L\RITIMA.

Curso de Maquinas e Pilotag.!9!' .

- "'SADOS DEVERÃO i.DIRIG�R�SE M) sa.
:mLAMPIO, DOS REIS VAtE
LARG0 "13 JiílE MAIO, 41

,

FLORiANOPOLIS

Vantagens do Fogareiro de - Seguran-ça '1
�E I, a 'Gaz de,' Oleo Crú (Diesel r
Rapido-�conomico- Comodo- Pratico-Higienico - Seguro -Assetado-I,ir a

As afarrl9,des lern·pad'fflls:- mar_ca

TOAI·N·O
A CASA. "A EL..-E'TRfO'A" RECEBEU UM
GRANDE E VARIADO SORTlMENTO DAS' AFA,\IADAS LAMPADAS

�\ARCA '-OPlINO
MAIS ECO�O\1ICA,' MAIS BARATA E DE MAIO:< DURABILIDADE

DESDE 6 ATE' 220
.

VOLTS _- TODOS OS WATTS c

COM EXCLUSIVIDADE NESTA PRAÇA
... J" #

� rY \

-rEM EM DEPOSITO UM GRANDE E VARIADO STOCK PARA SATIS·'
.

FAZÉR TODO E QUALQUER PED1DÓ. DE VENDi\-'
.

,
.

Rua Felipe SclaDlidt, 38-Fe••, ••••
BOTtiLDOSVIAJANTES--j:rocurem para se hospedarem

-

Ê 'tHm se'F'*",,,;.,=t�::&!1ei.a"'-It!:_JOSE9 "JI�O. "rarar,·á
•

listinçãlC.nflrtl,
Bom

e lellllf
-----"--_------'--

Eoonomia
nos Trabalhos dQS",..'O

Consultorio Técnico de
IVO A. CAUDURO· PICC'OLI

Eng.�,heí,rD ,Uivil
, .

.

r

it
'\todo'

�; ,

, '�""",. ro fl ss i Q n a i Si h :l-O 1 li t :a :J :l 3 ,. P 3 r"a
h; os rarnos c:de engenhari8
Administração. construção e reforrna d8:J

pagamento.s em prestações

FDrG>Jét\�,s ern geral

Escriterio centra': 'Rua. 7 de SeteroDfo,
IPo.rto Uni ã' o

47
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



IUIUI' !:eedra�a I

i A interessante comédia Zuzú.
Romeu Lopes de Carvalho dr da auior ía do brilhante escritor

17 0008 de idade, sem profis são, tca tra I patricto sr. Vi riato Cor
Redaeão e Oficinas queixou-se á policia de ter sido rêa foi; quarta-feira, reprizada

vitima de uma pedrada, jogada pelo G. P. «I(�creio Dramatico»,
R. Cons31heiro Mafra, 51, por Nels .n Lobato, em conse o ótimo conjunto de amadores

fiorianopolis -$.Catarina I quencia da qual ficou bastante

Agentes-correspondentes em to. I machucado. :
das as localidades do EstadL).·

;I
I

��i� es�uelilNJ." rã lf1lHI! ..
·

(., b
N I' mber

. O I, a o r a ç a o
.

I Vuldorn!ro Can��i?o: bancou (i

.', t' valente com a de"mda Olga Pe .
, COnCeliO expresso em ar IgO, .

d S
.

I t 1

J I b
- l' 't d reira ;,s anto�, l'f'Sl co e !"){':

� ('? a �raçao, mesmo SO�:ll.J ;' morro do MocoLó, LI'I;lanlo es : qu� oÍJ::dece á orientação técni·IlUO 1mdp lca em re�ponJa l� �
r

guela.le. O va'lieote foi recolhido' ca do conhecido amador SLou en osso por par e a e a-
d

A

Dan( � Natividade, em o Cine,.ão.'
- ao xa req.

...

I <f:
.

'7J
. Rex, e em beneÍicLo á Cruiad�Assi,atur-.qs

l' 0)©lIFIfil@.<í'NaciOn1id-eEdUCação'e 'ias �s-
50$000

coíeiros do mar. •Ano � �{l(6 Zu t'ú é uma peça 'de "('redo
Sem' stre 30$000 i'� I!!m[�[]í]]© r@iC[1Jr�© leve, ,c{�jas cênas se su'-c�detT

TSrlo·_mp,1Sat.rrae cap!.. t5i$aOIO:� 'i:'
�,.;;...== ;$.

un......=-- num CreSCi011'Jo de humor sadio,
-

a
�. " provoC'a'dõrás d'e Eõas gargalha-

i. S' li das e os· distintos amadoresMês 5$000 .,
» Ar-lTI- A.�M EU {i

que nela tomal'1m pàrte inter-

I EII .. .. pretaram admildvelmente bem
A c011'espondencia, bem corno

I.\ia� �S lU rc� �3 � �
os seus pap eis, sendo dignosde valores relatil"os ao� anúncios '" � dos aplausos com que a assis-

e assinaturas devem ser enviados
I n�s1ái�O �<'.ilgG tenda 03 brindaram.

ao Gerente FLAVIO FERRAR!.l . � fJ. � ''''',l}�':i'!} ,��,"t). _ A senhorinha Aurelina Cor-
Frutas nacionais e es- I P � ti!a i:.. tl� ,J1ot � l>a '{:..�.;; deií"o, embora principiante, pois

I i" estreou n.a "premiére» da peça,tranjeiras' �� 'fi � qUe estamos fazendo esta ligei-
Salão Comercial I ra crôniquêta, se houve com de- fim da representaçãõ.

A ECJuibti\ a T e tre<, A;:' .. sembaraço_ no ,desempenho do O sr. tenente Alvaro Lucio
Mercado Público n. 9 dentes e TrGrisp r'I";:,-S. {l, .. é papel, a� �uzu. . I que é tambem um anti�'o amaInc tamul-a a. que ��nt1l1ue, dor bastante conhecido do nos._-

�111
uma podF"1Sa cl(;(c! inç'i.l s gu porque tem mUita habilidade e

'30 p!.lblico encarno', pel'fe't-I, Para a Mulher "I radora que ,e imp�, à c,)ljfiil"çn inteligencia e em breve será mente, Lau'rindo, d;ndo.o ;�:l-
, 'li de �eus f1!!rft>rN( S (I eu!' o r", I uma das nossas melhores ama-

ce que merecia o geu papel.), )1 corr<'ç,âl) Cf) n qu: v r;} C\; "c·r" lO>
daras.

. .. O papel de dr. Aprigio donoI (�oDsultorio de d
. . Mil Ia,. a creada bregelra q_ue.1 da casa onde s� des?nrola'm to-

Ili._,__'-'..,---.MIJe. Z)_.,_, II"
o, ""', ""',"',,. de ,',"'"" dava a v,da, por uma farda, .io, da: as ecoas da- infer;ssaofc co/> ín,la Oi,!tJl é' 1'1 flCld,L'cL, f�e!mente 1l1terpreta�a pela se��o-I media, foi desempenhado pelo

_
. __ ComplllJh:a pagcu a" 5-. ,Íon rtnha professora. Dlna Camlsao, 'c')flsciencioso amador sr. Olavo....,,--,

A:b:no da S,l"il, CO,;!i:f2;an!:� U") q�e re�el��, mal: ll�a .vez, os, Campos, que se houve perfeita-
Lages .. por i t;�r n�.dio . d: s u

SeUS glélna ...s doL� ,alttshcos. I mente bem.
1 � ') De uma n,a, tu.raltUade surpr.e- ÍI,if�odl'�ta e :;::o.�.l;-,z".'·, dLIa<,proCU,8G'Jf'U. (A':;Sl :-,1l:n0�,;, t t d f

., � .... - '"
. endente, � Q1S II1.a ama_ ora ez. pontinhas, foram ·desempenha.Re'<uml·od .•

·

as !'mpressôes da ÍITl,Pcrtan:::i" d - í 7!C O(l<ll'OUO, Vt como 'TIUlt�s artIstas nao o fa I_O !P
,.' h.: d

'" L�C. " a = d�s pela senhorinha Natalia Ca-
moJa para inverno, é fOlÇ0S0 lar dos peju;z "

n) in':en'1i� q, llam, a çena d ... �Lc,qlle '- o d,,:s 1111são e sr. Ivam Natividade
l."de�sar 1u� os mais variados !'la pelico OCOíf. U no Fen "bb·- pel�tar c0v:, �

.

toque da corneta� que nada deixaram a desejar.
! ns jogos d!:l c6', formam uma I�ci,cé'nto, em L3g �p,

E a p_,.teI3 sot,tb,e bem ré' Devem estar de parabens os

( ;r ..lcteristic&,. de grande importan'
.

Os srs.' M>.cha 10 & \...I". l�omPtensal;'�, aplaud111dQ-a, pe- amadores do G
..

P. «Recreie
.

.

d 'E U"� t, ; Iran em�n.<..: ., • i Dramatico» pela "'bela noitada
c • igovs agentts dd Q, j i r;�: A �ennor!nba Npzlta .Mac�a- i dE' quarta feira e �orn. as nOssa!3Tcdda� ae cares do arco-íris TIVA, vem, issi;;-, c')nfifmâJO, elo fOI bem !lO papel de ' An�ta congratulações vão os nOSSOf
(' ,110 repreSf'ot3das n,:ssas combi- o jU3to preslig:o qUe' ("é\ cl::óÍiu' C8:i10 bem tambem, foram no� votos por que se não deixelT

ta no� me\Os segurudllltS dL) d� L"ura., ,H odenc:a e LQlo dormir sobre os louros colhidos
c I as senh0r1i1n3S G�ntnha Valga e dentro em breve nos propor-n·)s�o LstaGD.

------.---------- cionem outro espetaculo de fina
,

I arte.

IMgVIMfNTO I
1.11'_AjSOCIATIVO I O estado de ;'s8ude

do eonsul
Artigos' p:\ra �<;.crjtório!�; n, em brancos -Arf-, .ll!!1\e""terl.� ·n.ee--nt."VO· MADRID, U _ O estado de
gos escolares-Artigos p:1I3 preso des-- Bí'illquedos ltliI' "" .,.. li """_ saude do flr. Pigeonneau, consul

Aceitam-se encon:'�J�ldô�:=Z:e (,cliché,), (;1' ::e�as, I S. Clube
.

de França que foi vcitima de

j
., uma agresHãg na noite de sabad.r, GR A TIS·sinetes e carImbos d;; tJ 1t.l:, de metalj para L,U-, �

t'
,

Nova festa dallSante vai' pro- para. domingo, matem-se es amo .' .' ..tii:zar l stampilr::13 .' -

7
pOrciOl;jar hoje á noite, aos' seUfl nano. Quer receber bôa sUlpresafR lri FEi li oe S ch rrdeH, 2 I associados, o Desterro Recreati- A febre baixou, mas os médicOi

Ih f' f I' 'h
-

T 1Ii C li 2/!! ""'V

I
vo '"'o Cl'ube. oa-o permI'tem que o ferido rece- qUI:: elo aJa.e 1Z e I e,; será deCAiX /-\ POST \ L. 169 .n e.ll êll.Oiae ao u;. o

.

Se' Como as anteriores, revestir- ba visitas. �rônde ut�hdade, escreva a M.�lori,Hl�pO I, s
.

ta. . atan na

I
se á de muita animação e brio O ge'neral Espinosa de lO!; Mon- Diandào-�ajxa Post81, 1476
lhantismo, de acordo, aliás" com ter�s .. mandou. novament� ssber -RiO DE JANEIRO. (Sêlo41 P.. , o intereSSE! que se nota entre as notICIas do mfermo hOle pela

)
.

, I f "manhã. pata reposta.

A G
Diretor - Propl·ietario JAln� Cl"JI..L/'liM.�

Florian!)poHs, 15 de Julho de 193 �
A cabocla gostou de mim. e q'la,?do. I
me olhava com aquele olhar tao lindo
e com aqueles labias sempre rindo,
palavra que eu ficava até cismando.

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

I !
--.----.-

I NoteS
VOrJl<:L1e eu tive de viver beijando
anuela boca "timida, sorrindo,
fl\'l(' b-iios parecia estar pedindo
1;i'8�e €:nc,anto' da flor deQabrochando.

,

Th-r(l�, olhei para aquela moei dade
p, .;1 hei melhor partir para a cidade,
a cabocla de'xando no sertão.

',I Elemento lIi:1Glch'ap
I" 1-

E--
-

-.

#I I Afim de ser devidamcn I c idel�-
X.n ediente I �ifil:ado, �o: apre3enl:j(�(l; ôfltell1.,

.

r I as autoridades pcliciais, o ex-;lI'i

I praça da F. P., José w.u da i

REDATOR-CHEFE: I Silva, considerado elemento uo-

civo á disciplina.
Martinh, C.aUado ,;Jor. I'�edator - Secção de assuntos

Internacionais-DR.GIL COSTA

Redatores -J OTAVIANO RA
MOS e JOAO DE FABRIS

digQ-No entanto - acreditai no que V03

parece me que a trouxe aqui comigo,
r-u q BP deixei por lá meu coração.

.De Faba-is ,

m.""��-e<H;����W'����::7aâtt (qu�
8� @i1 S.... será em pouco tempo uma. ex�/1 � cp�lelnte dama central) e M.ana C

111 10.

D. Oadá íoi. interpretada corr

muita graça e arte pela senhor;
Elita Campos, que arrancou di

plateia boas gargalhadas.
A senhora Elita Campos pel.

naturalidade com que trabalha
pelos SeUS gestos e pela manei
rá com que encarna os papeis
que lhe são distribuídas, é, sem
favor, tima verdadeira artista.
Basf lio, o homem cheio de

ideias mas sem capital, foi de

sempenhado muito bem pelo co

nhecido amador Si. Armando

Redator-artistico
NO DE BRITO.

GERE,."'TE:

CLEMENTI-1

FLAVIO FERRARl

Chefe -de publicidade
NILO NOCETTl

Camisão.
O sr. Dante Natividade, c

aplaudido amador, que já con

quistou as simpatias do nossr

publico desde muitos anos, in

terpretou com a maior fidelida
de o tipo ideado por Viriat.
Corrêa.
Dante tez Bentoca, o hornerr

de melhor memoria no Rio d

janeiro, como só ele poderié] fé,
zero

Ao 5r. Beríolino Reinert, ou

tro amauot conhecedor de to
dos os meandros da cena, cou

De o papel de Joaquim, o pa
Jeiro que tirou, a sorte grand
je mil contos de parceria cor

:.l3ssa Senhora da Penha, qu
j eS,em penhou admiraVeimentf
3cndo inexcedivel do principio a

da modaC6res

I':�çõe •.
N a f lffiosa coleçdo de um

c r.h�cido costureiro, vêem-se
«uances» do rosa combinanda
""fU a v'oleta e o purrura de
"11 tom profundo e belo, O ver-

lo
• I t' "d(, ""?lIilIO cons Ilue om� cor él

de -H. LIGOCKI1\ I da"
Nas toiletes de noite, 8S ca-

I,:.. fão mui!o variadas e U�

I ,t) eSI[.iVé;ganles. O frü(hlia
( ôr da lIar brinco de princeza)
( ,. c ycLmn, estão faz :.ndo fu
I' :. EWiS cares eslãJ sempre
f ombinadas com ootnls, Ilum tom

I ais claro ou mais esc.uro,
Os tecidos. neste caso, têm

lOi papel muito i�f;ortante pOIS,
(·5 modelos de duas cDres, são

(x�'cutados em tecidos dlfereMe'.
Os enfeitts ãso quasl sempre

em metal ou em cêr ce ouro

o.u. . prata. ,

Livr:uía, Papehria, T:p"grar:2, E'll''1 lernaç;J.) e Fà
bric'l de C&riinb"s d�: b. ,3cha

WASHINGTON, 14' - O sr.

l�'liz Jonndon, secretario adjun
to da Guerra, convoCou para, ho- FALECIMENTOS,
e urna conferencia com os dlfec·

_ .

',ores de importantes fabricas. de Na rua Conselhei�Q. Mafra D.

:lvi;Jes' afim TIS discutir o� prol�c-1134: faleseu ôntem, a sra. d. Ho'
tos de construção de oIto tIpo n0Wla POVO�9 Ferreira, cunhada
le a viõe3 apresetados ao gov�mo dG sr. Da,vmo Ara.Jltes e sogra
!la semana passada em Wnaht do sr; Jose Dohes.
F'ield, Dayton.
O Departamento da 'Guerra a-

., ..........--- ..-- .. ,.--.....------.

Ilunciou que firmacia os contratos

lssim que os technicos tivessem
'lxaminado o, assumpto.

Passou, ôntem, o aniversario
natalieio da exma. sra. d. Jove
lina Ribas' de -\lbuquerque·Bék,
digna consôrte do general reíor

(A União, 2612139) mado Joaquim de Albuquerque
','

.. Bêlo, atualmente residente na

(Continuâção) Capital da Republica. Embora
.

tardiamente, A Gazeta apre
senta ã veneranda senhora as suas

felicitações.
.EI Pueblo aceita seis classes:

buenas aceptables, coo reparos,
reservados, escabrosas, malas. As
.< buenus» podem ser vistas por
iodos e quande são adequadas Passa boje o- aniversario nataj,
para crianças se indicam C9m um licio do n0980 conterraneo sr. Pe-
:� (nines). As aceptahles são as dro Xavier, coproprietario .da
que não apresentam objeção pa-' importante Livraria Moderna e
['3 <persouas mayores de edad».1 cavalheiro muita estimado pelasCon reparos, são ai! que apresen-j suas excepcianais qualidades de
tam alguma objeção, sem maior 'I caráter. ,

.

dano para «adultos habituados a A Gazeta cumprimenta.los espectaculos>. Reservada .. são Is que podem ser vista!': exclusi Festeja hoje. a sua data nata-
vamente por pessôas maiores, de i lieia e graciosa senhorinha DinorlÍ
critério f0rrnadQ.· Escabrosas são 1 Guedes, dedicada funcionâria da
<netarnente desacomejables, sien- I Delegacia Fiscal do Tesouro Na
lo prudente abstener », Malas, cional, neste Estado, e filha do
-bsolutamente vedadas 'ao públi- nosso saudoso conterraneo 1'1'.
;0 católico. João Guedes Jor,
Já se avalia p<:>r êste simples A Gazeta felicita.

.oníronte quanto é dificil classi-
te',r bem um filme do ponto de Senhoritã exija que seu nc ivo -

visto moral. use chapéu
I'ambem se pode avaliar de se RAMENZONI

.â que obstáculos não deparada
_

Ibr8 tão urgente da moralização Faz anos hoje, a exma. sra. d,
lo cinema. i Marina M. Paim, esposa de sr.
Veremos quais os meios empre-] Olindino Timoteo Paim, maritimu.

{ades para a classificação moral I Passa hoje, o aniversario na
los filmes no Brasil, por meio da l talicio da exma, sra. d, J u lia C.
'espectiva crítica que estampare- I Munhoz. esposa do sr. Orestes
nos, em seguida ao nome de s Munhoz, gráfico. .

limes da época, de acôrdo com
.

'I censura moral do Secretariado f<'azem unos h'?je:
.

do Cinema,
a griJr:03a

_ I filha do nosso
U vai meu eoraeao I' '1'. Francisco

.

mercio local.
(A União, 29111s9)

I
a interessante menina Wan:la'

Irene, filhinha do saudoso ce;n-

da United, com Frederich terraneo sr. Bruno 'Spaganicz•.
March e Virgil a Bruce

I· Notas Ca .. I
I

I.
I

I__�O u:a�_1
"

Classifieaeão de
filmes

História da neta de um milio
lário norte· americano que desej�
er liberdade e_ se emprega na

li ópría ca�a comercial do avô
lem o saber. Romance sent.il1'len
tal ent.re ela e um reporter de
')f[lul. Tudo acaba muito bem
Jois o filme é daq'lele gênero ab.
;urdo, um tanto auanto idiota
P, com o inddective-I happy end,
;a.rbc!erÍstico dos filmes amelÍca·
]('s. Buns ar tistas, trabalho dCI!'
na tográfico regula r.
«Para adultos não apresenla

nelln venienle ».

(J).

Novos Tipos de
viões

Nossa Vida
Li>( IV E'RSA1UOS

SRA. GAL. ALBUQUERQUE
BELO

PEDRO XAVIER

senhorinha
estimado
Medeiros,

Lelill,
�atriejo
do Cu-

VIA.JANTES

SR. ARTUR CORREA

AcompanhAdo de sua exm.'. fa
mília, seguirá hoje para São Pau-'"

.

lo, onde fixará l'esidencia, OD08-
RO estimado- patricio sr. Altur
Corrêa. .. ..".�

(}LORIA HOTEL

Estão hospedad(js no Gloria
Hotel as seguilltes pessôas:
Walter Castro, Humberto Mon

tfil'O, Jgime Filemoo, Oscar Ko
wsmann, Cl:Ip. Manoel' Pagg,
Arau io, Francisco E. Cacionei
dr. Osvaldo de Oliveira, Rui Sãl·
vil) de OIiv�ira, Fráncisco Leile
Roberto, dr. J.osé

.

Maria Pond;',
Chaves Miguel Calit, José Trevi
�a.n; Manoel Crespo, dr. LUH
Gustavo Cabral Filho'· e RaL d
Bernardo de Almeida.

Senhorita
.

faça
'

.com
namorado use chapéu,

. RAMEN_�ONI

que seu

-
::.

_.-.�?

ii- EN1'ERMOS-

Acha--se enfêrmo :6' sr. Domin
gos José da Silva, proprietariEl da
l:'adariá Carioca. .

� 4
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CINHEI,RO

DURANTE O M'EZ O'E .JUL.�I-IO
,

"
Grande e total liqui�dação de todo o stock dá

�CASA ····M C·EOO IA
\'A CASA QUE MAIS BARAtÓ VENDE ... 6 ,- TRAJANO - 6

/

BR EV E M E N T E: Novas in�talações a Rua Trajano, 8

'V· E N DAS de exclusivamente a
,

. ���-;:-'i'::C'�l" .;"

f3l���������::'H:f :.1 'l:;n�J�� j;�'�:�6?��ague-' L � ra ,Ten is F Io r��n 4:'po I is HO rnen-age rn'
'

,ij Rep,art.lçoes b, Suciedêld, U5�na Â<3ellde - e Clube Gerrnania I I
.

t t
h,

ij Publicas �,Sel(',devjda�ente.,.
'

,
" lao en erven ar�, h! Companhie BrasIleIra Carbo- CO N V I T t� I ',' ;

"L�c:"� ��J.!niferade �r8ranguá -",Pague' Ner@u R::::..rnosI se, a quantia d�, 264$000. Convidamos os Srs. Soeos dos Clubes acima e
.__" ._.

,

INTEBVENTORIA I Catló's Hoepck� S. A. - Exmas. Familias para assistirem-á GRANplOSA S9IRE'E ..

DO ESTADO lIdem. <te' 18,$500. em beneficio da "CRUZAO:.-\' NACIO"JAL DE EDUCA. -Conlo-me já' n.t'ciamos, a I. de ·]a:nciro.
I

Sindicato d"s Inrl,�stríais Tex� çÃO DE SANTA CATARINA>, que �e realizará em a população de Jaguaruna, queren-
Guilhermin!l Bcraano S 'q;a 'u� no mu .r 'Pl' . dI:' BCI! qu

-

noite de SABADO. 15 DO CORRENTE, ás 21 horas" nas do demonstrai seu apreço as j�guaruna, jULH0 de 1939.
'-- [ndelerido. s·le devj .!4ffi,r,:e. salões do "LIRA TEMIS CLUBE»

'

preclaro. Interventor Federal, sr

Alexandre Ribl:'iro & ·ii. Lab r r 'at(,;w' Raul Le.re SI· Traje dt:: passeio àr. Nereu Ramos, pelos inast:-

Ltda.- Inscreva·se para prw 1'- Nada há o que dJerir., AS DIRETORIAS : ma�eis ser�iços prestados ao Es.

tuna pagamel!to. 1 Florianonolís. julho de 1939
.

tado e . 'nolada.meD�e ao mu iici=

Ligia Ferna.iides - Sim, mas SECRITARJA Dt\ SE-I
, e>3G _K� O_••8t1h1

1

".,io, deh.b'.
rou h.o.menagear a s.

sern direito a qu ilquer rernu ,e .Ó» GURANÇ" PtJBLI-
B N

· II T ' D �xci�. de ,ma�e.i.[a, expressiva,
; �A om egoclo UMA ASSINATUHA MEN;:;AL inaugurando- he o retrato no S'-
ção, I I DE «A GAZETA� CUSTA .'.. '.

M'lrJuél Amaro PeJeira "

'.

.

"\
APENAS 5$000

Ião nobre da Preleicura ,MumcI';'

JiJnt;�".docí.tnento aut-nnce pari Dacio P.lro da,Silva �- A' Vende-se um pequeno ne _. """ .

,: .

'

.

'pal._- ,

ser o assu ito devldl �\entr ..�tll- considersçao .do exmo, sr. dr. godo d.e secove molhados, Morto "" num' A_ !Olenid�d� �e realizará no

dado" visto que o exrbid. não Interventor Fedeel. . nesta cidade. Vende-se tau. I
,.

. proxrmo domingo, dia 1'6. dl.-

merece fé e 0,..'11' 'li. V I"f i Anastácio Jusp da SIlva bem junto ou separado, uma I
desastre',: vendo ser observado o Sf'gU!IJe

juridico. Paguese a quantia de 95$000 carreta nóva. com um cava o
I
pr0grama: ..Nel�on SchrI!itz

Robfril) H. Plras> . - (". e peltences..
"

. MUORSSCSou, C13h-:-O embaixahdor! Her. i ino Pimentel

deferido......
I' k .- S n-)'. O proprietario vende, por �: Iva� ntoug���tz

e aO�:�k�� I A'S 6 HOR�S.-- Álvrf1da Celso Sehmitz '" '
.

J!?ão.·..._" t,;;:c'
I tu que ausentar se desta morreram num acidente de au- pt la banda., MUSicai <d\ \\OR Marlin1)o 'G9ulart da Silva

Na h- -

':'" lW.lade. tomovel.
' ! A' PATRIA». Alvaro X.ivier d!,\vila

J é
' . ;Ii:h

.

0': ;-1' Iníormaões nesta Red-ação. .

'

" jorg� Garcia da R.'a

,

d .

7190)'j
H _••••••••••��....... A'S 11,30 HO:<AS-�aíd.a. José L. ,.:la .Costa "P�reira

, ,"., . ,
. do (!'-trato. da casa· dt' H:slden- Hermogcnes Martins ar'Qlívéira

··81 jfü O
.

: \:]f11 O" Q '�ru[L '. " , ,ci� do �r ..�rdeito para:� Pre-
•. , _ , .

.11.H.
.

. . feitura MUniCipal,· condlilzl(Jo �or E grande 9 entuSIasmo ql,J,e.
dUflS gentís senhoLÍnha5-.. rein!l no seio de todas á�· dá�-

rses 'sociais de Jaguarun8, preven·
A'S 12 HORAS-Ha'tea-I·do.s� obterá a festa .um espl,'n

mento do Pavilhão Brasilc ifO no

I
dor condigno com' Eua :altã fln_-

t>dificio da Prefeitura, ao som; lidade. .

'

do Rioo Nacional, exectdado I Desta capital i.eguirâo niu!ll�
pt Ia

. Band� Nl�sic�1 «Amor á
I raso pessoas, o �ue muito 'çoll�n

Patna» e cantà-do pelo,s alunos, bUlrá para abulnantar a festm-
de lod1S as e�coJas estaduais e: dade. ,

mUJIClpalS. I A CAZET;:\ agradece o

atencioso convite com que- fui

. A�S 12..15 HORAS-Inau-: distinguida, pcometend9 se Lzer

gmáção' solene do retrato de S_�a; representar.
I,::xcelf'.1cia o Doutor Ne,reu Ra· I __-----�--'- _

mos,' falàndo nessa ., asião di
versos oradores.

A's 14,00 • TEATRO EM-CASA •• apresen'
ta a coméolo em 3 atos d� 10racy
ramargo A PATERNIDADE, na Inter

pretação de: .,. ZlZzé f'onseca, An
tonio Lai" f'loriano f'oissol e out
ros Uma oferta (Ias Lojas Brasileiras. I

,

I
A's 15,30 - Reportagem EsporHua. 1
A's 18.00-Tarde dansllnte do, I'SABO- II'NETE TABARRA".

I
, A',�;��:30: - A PRE-8 EM BUSCA DE

I.'
" .. '..

. TALENTOS -lJm progra-I .

..

,
. Ula para calouros. I

.................i•••••••••••••••••••••••••••••••••• �----..--�����..--..����..........�iI·

.

,

estar o in rL"do

cargo.
Mar a 1\

u

Hor.rer
- .. ln,dAerld,>.

Ebrehym B�r'iJalu'"o ,j Sua DI(;ICLETA
_ Sim, Vende-se uma bicicleta

J�' a 'v� ,,:"1, --�., �i'nr ;f�·eç'.) de ocasião.
EL'neleJ,,;il-' Qü "I r,.-., \ler e tratar lH:lsta reda-

Sim.
'

çãc.
Emília Cllt�rina SteHerí Lthm-!i -C" 'A-R'TA-ZESkuhl -- Slql. > v-

I

SÉURETAIÍIt\'DO IN�l O DIA-
TE.IOR' E JUSTiÇA

j

::., .". \"

,
... i> _;;;�;'- '

ventor.

Empresa Auto-VIi:lÇãC Catari-
neDse S. A. - Pagu�.se a Aeroplano' s:nistro·

.

quantia de f 85$000. com

'Sebol.t & Cia. _. Pague-se, William' Cargan - Jean Roggersla quantia de 377$800. "

.

e Dick Purcell .

Sebolt & Cia. -- Pague-se,
ai quantia de 832$300. ,I e 8 continuação do seriado I' Maria· (Çletenberg Cóuto -

Fronteiiás em chamasD ;ve' a requerente juntar alvará T T
do juizo' perante 0, qual tStiver I _

com I
correndo o in�ent8f1o.. '.,.

. Johooy M�� Brown e Eleanor 1
Banco ,NaclOoal d:J ComercIo, '

Hansen I- Havendo 'e pagamento. re-1
querid� sido autorizado por des' Preçó: 1 $000.

,
' ; II "

I F.] I' Galeria-$600.
: pac.ho do ,srL nterventor, evera,

'

,

;'

dehro ,o fedl�G. -..
, CINES �OROADOS i

BraZ J0aqu'm Alves - Sim,I,'
.

i
, 'mas. sem"que' os alunos em idade

,. R:;:"" 7' h' !
I b
..

.
. ex, as oras. !. escoar o Clg�'to[1a, aos qual!! I

'

lecionar, fiquem -�sentos da ma-: Misterio da Un:yersidade - !
tricula e frequencia em esta�e. i c�m Marsha Hunt e L'Ufy I

lecimentos oficialmente reconheci-! Crabbe
dos óos termos do decrete-lei: 'd
n.'20L de "22-4-39.

.

IU01 fantasma camara a com

JOiO CO$lal - Pague-se, a
,

. Robert Donat

quantia_ d;e 188$500.. ,,-I, Preço: 1$000.

SE�BETARlfl DA Fil· i Imperial às 5 7 e 8,30'
ZEND;:\ t.J::UICUL-j' húras:

., ,
"

I'Aventura ranchera com Char-.
Companhl� Minas'Rio Carol les Starrelt .

l

vão - Mantenho o despacho Dkk Tracy. o detetive -con-
recorrido, no. termos. dI) parecer I

, tinuaçau.
dó dr; Procur,ador Fisca-L .

l":
'

Companhia Brasileira Carbo- Préço-I $000.

. Programa dhirno

De 6.15 ás 11.30 hOfas

Programa noturno

De 17;30 ás 23.00 horas

Orlan�o 5ilua
F'llmirante
ll3uiomar �anlos
Emilinha Borba �

mouro �e CJliueira
Rose Lee
rel'este Aida
Orquestra de Densas
Regional d;.: Dante 5antoro
RaOami!s e Ali 5tars ,

Eauarõo PatanlZ e sua Tlpica l.'orrlentes
RDmlZu êhipsman com a Orquesh'a Oe

roncerto5
'

"'1'9 noras certas. 'ornais falaôos com no

tidas em primeira mão, fornecida!;
pela A HOlTE. sob o pptror::inla
do '5AL DE fRUTA EHO E DA
emUL50 DE 5COTT.

A's 21.30 rAHCf'!o no DIA - - Edcrlto
.

e :'intel'pretada por Lamartlne Babo,
uma oferta 00 casa de louças "O

DM..c1Ã(l;
.

5peu8er- �é studia: .relso êuimarães

',Ã.manbã:

A eOlDissAo

Luiz' Schmin, Presidente
Manoel Nrcolezzi, Secreta io
Benoní Schmitz
_Mario Marql,les Caot�
Lauro Bltti Martins

, Manoel Cabral ,da Silva
Antonio Firminó' €anto
Francelicio Rosà

pr. Miguel
Bos.aleli

I

A'S 14 HORAS - De:fjle
dos aluno� pelas ruas da cidade•.

CLlNlCA OERAL
, VIAS URINARIAS.

Esp. em m�lestia5 p!euro-pul
monares (Brcowitt.', ASOOé,"

Tuberculose,etc •.}
Consolfas 2 ás 4 hrs• .;.,..R.
joio Pinto, 13-Fone. 1 $9,5,
Residencil\�. R. J9ãQ Pinfo, 1'� I'

-'Sobr.-Fone 1.214 1

AOS 15,30 HORAS-Par-
i

tida de futebóVe'ntré os l' e 2·

Iquadres do 'UNJAO JAGUA-:
RUNENSE F. C. e ALTO r

ALEGRE F."C. de SSDgão.
, I

A'S 20 HORAS-Grandio
so baile nos salões do C. R.
g ; ;Z;, 'Jt'\" .,"

SRES. CRIAD�R.ESI
'Como evitar a mortandade

bezerros
..

:.: ,.

o'. .�

Vacina preventiva e Bacteriófago· q!lraiívo da Pneu-
moentorite dos Bezerrós.. '_\'"

r �
_

,', �

��� ':. :... - '.:I'I)\.-
PNEUMOS: - Contra a Pneumoniil ou Tristei.a�'d:oi?�ézer.

dos

ros.

II .

VERMIFUGO:-'Ç�ntra 'a Pes"to,de' Seca'r ,o�: é�leté.
KUROS:-Para aumentar 8S" forças _organicas.

,,'o

.

�.r.>. .

PLAGOS:-Para 'cicatrizar 6 umbig9 e ferida. em ge�àl..,

,-" .;,

KRATO$:-O pã,o da bezerrada. ",
,

PRODUTOS DO DEPARTAMENTO DE
-

YETÊRINAiUA
DOS

,
.

Laboratortos Raul Leite SIA.
A venda nos Dep6sitos e Representantes dClls LABO;'

RATORJOd RAWL.LJ1jITE SIA., ou á Praça 15 d. NQvem
bro, 42.-1· A.-RIO.'

... :,.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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FloriàDopolis�1939 "

�����������������

tlmento ·"d.e easemlras e lãs para "costumes acaba .de .

-

a
"

,-

RUA 'CONSELHEIRO MAFRA, 34
TELEFONE. N. 1.300

Florlanopolls

J :rg'
SEL.'I-IEIRO

m 1.1
M .............FRA, 44
.i!$l.]m.••; i!§@'!!!!

i-----
I r

; •

I L. A G UNA:
I

.

E
.

I Outros ensaios

I· .'11 Será o pro'ximo livro' de:_1- -

.iiiiiiiiiiiiiiiiiiilõiiiii__.....iiiiõoIiõiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiliii......iiiiiiõiiiliiiiiiiiiiiiiiiii__iii...iiiiíiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiíiiiliililiiiiiiiiil OSvaidoR. C a b ��a 1 j
a aparecer em julho p·(óximo.r

em todas as livradas
-------

Um livro com a historia dos bandeirantes que fun-
daram Laguna e conculstar..m o Rio Grande

, I
.

.;::õiiiiiiãIiã· ilBiíiiõiii��·"J;;.{-·
·

__-.áii---.oiiii_--�·-Sãiiiiliiiiii--!íiiiiiiiiiiiii...._1 l' I
,_ :

----������-----------------------�

1····I:e�••• iO�)�vfJ•••D.OG'i���...�OOOG• .--j-O

II A,) IR
.'

FR'·Ai;' N···CE�""'!". .

.

.
. �.'g
-

I�
. ��11,� __

-

- !
I; �� (.'�' -

n ftI i: Correio aéreo:" - .>- /:��. _,

I' 'I) América do Sul-França �;
I! FECHAMENTOS DAS MALA. :
t -Para li EUROPA, AFRICA, o.ASIA, OCf:ANIA, cada .",:'04; • SáD&ldo, ás 11 horas DOS Correios. '

C! 'Parat URUGUAI, ARGENTINA, CHILE, BOLIYI!, PERU'·,
,-:

J
G • cada Ter�a·Feira, as 11 horas DOS Correios. �1
'. .

: Brasil-Europa em 2 -dias ::.
. /.. .
• AGENTES: -

,. I ;
: Ernesto Riggenbàch & Cia. Ltda, I:
II RUA CONSELHEIRO f\IAFRA, 35

. .,

: TELEFONE: 1626 FLORIANOPOLlS:
���.��_�����.����������,��_J,� �...__...��....iiiii_Ii�ÍI�_�iiI'�iíi-.�..���if'���_ "tS����������_V �,,� �����.V��. �

e@i

.H'

r �I\'1Ij,.:;'eMdOl
. ·e.�ssage,ros

.� Correio - Enco,mendas
iVh'tfernisimos aviões' JU, 52 �·liga!l1. com ,a . maxirnn
'. segurança' 'e' oontualldade.

BRÂ�IL:::_URUGUAI-A:RGENTINA--CHILE.- BULIVIA·-PERlJ

<'Syn�dicata
. ;,Condor· Ltd.a•.

.

.

. .. .-:. � _'. �:
-

,,:Agen1és: Carlos Hoepcke SIA.}

,

f I

f Cirurgião Dentista MO EN N IC 1--1 !
FLORIANOPOLlS '�,' Edifich Am�lia Netto· II.

n ua Felippe Schrnidt SOBRADO. SALA' N. 1

(}i_n;Cél-cirurgia e prothese da bocca
Appartlhamento recente.nente adquirido; com todos os

aperteíçoamentos da techníca moderna.

Ol!\ rdERMIA _" ALTA FREQL'ENCIA
TíV\TAMEi\TO SEM DOR

I
Pontes de Ouro, ou d� Platan, SEM COROAS, para imitar os I. dentes nattna's, Dentaduras Anltomicas, systema alemão que

perrnítte obter' a imitação absolnta da dentadura natural. - Den- I I. t.dura·; SEM A�obada Palatina. -- Dentadnras parciais, á base
.

de Aço-Kr-]» inoxldavel. - Ext.acção INDOLOR do nervo, sem I Ides o-loracàc da côr do dente. - Branqueamento dos dentes. -

(Descoloração secundária). -� Eíccto Coa�ulação. - Resecçõcs de I
raíz. - Reimplantação e Implantação. - Therapia da
Paradentose (Pyorrhéa). -=- Cirurgia radical segundo

"
.

"

.

\- ()'-' P:rof.",N:etúna,nn. Berlim,
.:-.'-.:'..._r-,Sl ,

�ã_s"ll e das 3 ás 6 hs,

....

IJDLHO
•

Ia
Terea7Feira ",

Realiza-se mais �tÁl SORTEIO na Cre
dito Mutuo PI·edial com um pre-

I mio .ern mercadorias no valor de Rs.
6:000$000 e mu,itos outros menores.

j -

JUL"O,
·5·

Quarta-Feira

-Foi entregue ao prestamista jUVENCIO'
JOAQUIM ALVES, Rs. 6:000$000, que

r coube a caderneta .n. J 2414, no S� rteio I'r�aliz2do no dia 4 de Julho. .

FE

.

<:

= ri'!I�"Si1l' t 1 Wif4MiJ

.

.

.

.

�

à·
.

�1 I r»
U· (�t·'}··1 rn :'.' Recebeu variado e abundante 1,�,···Jl

. e" l 1 ico au OU .. ' --sortimento de sedas, jogO$ de 11
[ersey, armarfnhos, bijóuterias, brlnquedos' , ...1" � "

�,UA' CONSELHEIRO MAfRA·,.N. 1'!;z.. [Mercado Publico}. � "

. I-����'''lJ}.�§iimH����am!_í1iiê'll�iiRI�!lf[�az: 'íê'W?'""i'c.::::.:_:.�'�"\�����J, !III p-__""""PiiiIII Z�� .>i

d 10s

SANAIORIO "SANTA CATARINA" i
I

i
L
,

Dr. André Kiralyhegy I

DIR'ETOR PROPIUET"'RIO II::staçlic PERDIZES" Vil. Vitoria - Estado !
de Santa

.

Catarina
. r

o melhor estsbeleoimen to, perfeitamente sparelb.ut '

para o tratamento conservativo e cirurgieo de doença Pl)l 1
monares (pneumotorax, frenicot.orma, toracotomia). Este SiI' '

natorio encontra se localisado na Estação Perdizes - Vila 1
Vitoria, na Estrada de Ferro S. Paulo - Rio Crande, 800

.1metros sobre nivel, possuindo luz eletrica, agua encanada e

estradas de autom ovel, com clima salubérrimo.
O Sanatorio encontra-se i nstalado com aparelhos ·ml)'. Idemos de Raio X Heliodor, Ondas Curtas e Laboratório'

para exames de escarro, fezes. s augue, etc.
Seção separada para convalescentes de doença, grav"",

estado postoperativo, impaludismo cronico (malaria), esgota-
mente, etc. .

;;

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



FELIPE SCHMIDT N. 5 Florloa.polis

',Iorlanopolis; 15-'7 ..193'g
",.,","',..,.,..----,--------,----

para o jogo Fi-
A GAZETA

,....... '.

,--,reses o entusiasmo
ueir'ense,x L\tlé,tiool

�1----------------�

O five cornposto
spetacular derrota '80

Farnília �zul. 26 x 15 foi
----' '------------------------

A T

de "Gauchos-" irnpôs
combinad'ó ::'Atiético
placar,dlo

Direção de Es·cotto Melo

Bole ao CestolCompetição de'
estre;3ntes

C.e

LOTERIA FEDERAL

Quinta-feire à noite teve Itlgar, no gtnasio do LIra a

nunciada peleia de bola ao cesto, entre a novel equipe dos Gau

cnos residentes nesta capital e um co-nbinado formado por elemen
lpS' do Atlético e farnilia Azul encapuçados pelo telnico BAga- "

'pito" sobre o �s:udonimo de Bocaiuva.
, '1'

, COllso��te temo� informado, � I ----?utrossim�· f�i p�rrr.ilido .aos
A opmrãe geral era [avorav-] a vitona 00 coo: biaado, em LIga Atlética Cata:lOeNe reahzaré i .. [étas de nos;;� Lg�, Atléllca'lvirtude dos altos valores r(>�t()bolislicos que ° compunham. pela manhã do dia 23 do cor-I t, iuar se us treines diar emente ; RUA

lnicie de B p"leJ<l sob ii arhtragem do esportista C1\mflf3 t_ rente, uma sensacional competição i'", 16 s 13 hor as, no mesmo
''''

tendo corno crocometneta ° incansevel Juttor �a �.A.C. tte , �e�, I !�e .':'ltktlsmo. para estreantes e i I 'coi.. '_ _ ;'O��,_iiíiiiiiiiiiiiiiiiiilíiiiiiiiii_iiiiiiii�Miiiiiiiiiii_�
__iiiíiiiii'iiiiiiiiii'íii'íiiiiiliiiIi_iiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__�1

vrgl!do do AmaraL notou- se logo a wpeli�rld�áe .�o F'squa'lra.o i '1' vl's;mo�.
, ' I ': Hl:SLTÇO,�� fS,t3{a� abertas S r II a r io 'V ia -

\ .. aucho, que e I "_ rando melhor as oportunidades, Ja nos 5 �!:l' i Tt!lt,;ndv-se de prova puvatrva I t a ar.k,·v,É�pera 00 dia ?a pro-

'melros mmut» ,>e'fICI;< por 6xOc l-'dfa finalisar o primerro tempo cOlll11dos adétas registrados na L.�.C.,;i "1, !,oltanto, até o dia 21 dOI I

'n'a
'

va)' a rb I' tftP'"a,r,
o resultado dr 12,.6. grande é o movimento de reg1slrl I l n ente, ! '

I

, Iniciado o 2' periodo onde J("lOnimo foi substituído por l e o interesse M! meios dt'�porli I !:-l,:it', às 14 ho(a�, realizar se-

l'.'a;oado, ,&I;UlJrdllva-se a�ncIà a vitone df" pupilos rle O�L\gapitoll,: vos d��ta capit"l,1. ..
_ I � imp�IDnre fes<ã,o ?Il Dírtloria

_

mo, I�--:-O sr. Mario Viana foi convidado pelos dub,'s
r.orém . !lll� 1 '�Pi7í::;" g;;,u hil .-le" . �l'ndf} 1I",,:a irnpecavel ] Hoje serão abertas as II1'WÇO �'I" do Con,dho Tecnlco da L.A, Attetico e América, de Belo I-Jorizonte, para arbitrar o jogo de
t':"cniCiI nH�,.' _"a OI UI:!. .

'(!, (4U
�

.' ,",'
;

�x:',..n ve�.�er,: r.ara ,0 magnifico certame,. a rt�_1 C .. llfi,� ,Jc �t'rem tomadas diver- domingo �roxim�, O (e,ferido juiz ac�itou, devend� re<;eher'. 5GO$" .

fi'f!J!lh�"n,'" h Id.� f.i ",i U ,,_ ,,:,,� ... ,"d ',," ,,_,,��,�, " ,J), �,,� � =" tos: l�zar-,e ,�lO findei,,! stadium <b

I
-i'S d I h r�çoes rele rentes a') c-t- pelo trabalho, além da pas-sagem de Ida e volta, 6Ie aVlãQ.O''''

de' VI t-. I força Publica do Estado, ge�ill r a rnr ( f, rido e que pr�tl e,e r;'
'

Pezar:N's p .s ao
n Spt>tlon too ni co t\gaplto -ão o- VOt0S do (j'ell�e c-drdo pelo sr. cel Canrid« , f-st r ·e, como ('S antenores, co N. R.-Esta OI ,�,da foi tornada de comum acordo entre

e�qua.dr(1O Gaucho. '-(tgls, s-u d. j, con,an�aol:.:___J .. ,\1>- COrl p'eto ex il'.

los du�es_�tlet�co � America os quais não aceitaram a arbi,7c·
gem dOb JUizes IOscntos na Liga de Bdo HiJliZCInte.

As equip�s OUV' indO? .,O rc;da dos Sabemos e:'l1tret'anta que os arbitros 'mi(Jeiros conf'ornlardl1J'-
, '"

!li � l '" fi se com esta justa dehbera!.ão.�;�:.,._ - ..:..-,.. ......-�
- Aqui em Flo!ianopt)li,J. por.. muito, rtt_eO,lS, "houv�., arbitras

de .d sgoflosos e demission"!ltibs.. Sem,,_comenfuiios... ,,_,: ,

O Flamengo 10,9 "�
.....

ézés" do

Procura J·oga.;.! �otc;fogo no
I ,. I logo con1:ra
dores para a o Flan·""engo, :;.,

.
i,-;xlmando-se o dIa do S fi adial'lar' q "I e 'a o r' sult' do! I' h d

·

'I,�:! •..:io.oal err,bate entre Figueiren dedu�imoj; �(,rém �ue acied.t: n�: I n a m.e Ia RIO. 14--0."zizés" ào Br-
O

'

JUDbson I Ú I t f.
s -p.' r.I

-
-"

se. e fitleti�o, nã�, pod:amN dI'l'llte. I _ •

.

a,ago esliveram impossiveis ... O
Ga!ileu 8�01ht' -l

,_
delxa( de lJUVIr a opinião. de 61, O u�, BlIJh3 a p�incipio recei-

' RIO, 13 -

� A duetona do, PrJcopio, parece que teve SilU:
Ao encefn,;_U,05 .

� 'lxar reg!stradJ Ul)'l
guns torcedores. o�o.tcrmio(\u d:'zendo �Iue a v:to(ia flam�ngo dehbelo.u tratar com dades daquele sururú q�e armou

agra�ecimel)ta _át-'i' snrs. C,nnaia, T.u"í e ,ttt. L.;ovegildo peb eh' "

O ptimeiro a ser obordado foi do Atlel1:l0 é um fato eco,urna- urg"nCla da rem�del�ção d,o �eu em Bordeau DO. nOfsa jo.go ,cen'ra
'"

cient� colab(;rllçác. na noitada dt: qUinta fella. "SabiDo' o inc&mavd t, reunire J�l. quadro, �e prl.fiSSIO�als, cogitando. .:OS tchcos, e não descançou f n·
, .

'

Ralvi-negron. Como sempre lute O Ja;ro Cal.d l, orad'lf
_

do da ,aquls çaho de
vanlos elemtLt�1 quanto não ficou de Jado, dure�J'

Nariz re�8a,lbe Il renda, mas a'!!�uido tricolôr não F'edita eo, �errota. que prteD' 1m os c a:os senSIVels te uns j minutos. '

" I\.
r" b'

':

"

"

't',,' r o s o e
,obre o jc1g0 de dor.ningo, di�se 3xO para o

'

iH/clico é o seu
atuais e, principalmeute, a frac,u: Agatr., como dizem os carí{

� , _
q'le venceria o Figueirense poi paloit�., z�. da _linha média,/, causa 'julga�_a cas, Ra, eú:rita é aU'l�a!l.O ;jogad. r
4x I . Vdld�m,H o homem da 'c'gana, ddernunante do fr�casso da équ· que machucar um adversario e tlU�

• ,. ," _ I 1

� ISS'Ona r 1"0S Sado o popular fan do °glo- a'ptôveitanrlo a estadia de um, �e,. leste seja (brigado a plocurOt 06

I I '-
"

rioso" acredita na vitoria. 4x 1 é band'o de: ciganas foi lá co.nsultar,
'

"

-socer'ro's de 'mauégista.' tem que

P "
' , '" I' d 'L F F 'f u n que (J' Iseu paljJite. sen �o j'nformado de que v(ncer� [lC1���"1fz'"'!�a;...�Dt1�1 fi,car de' fÓ,ra até qU,'� a 8ua R;,j_

essoa intiMamente Iga a a '" , ., ln ormo -

.. 05 jl;

IN" 'I V }
.. B J

., I' M' E -}- B Ib' 't" t comeslo o wlgnon secretano o At ético. Clli-:íado o�eu' a - •

..., II
lima retorne ao gramá' o.E' rr,�i5

snrs. Carlos Campos, A,berto Ofltz e mito I aOf 10 eg.an es I

d' I
'

' Nestor ...,arpes e � d l'd d
• ,.

'

dI' fi
'

}" d 'I IZ que vencerão os a v!-negros deffi'<r não vá se deixar tnganar 1!lI ' D uma nova, mo a I· a, e ••0 publl\.o
do quadro oe JUIzes a

_ �Iga. entregaram um o CIO, 50 ICltan o can-
3

I II' esposa 'n I'd b,
t por xl. nO\arJr.:nte... I�

-

'tape
I ou ,(iS 1ue são o rigados 1\

c'lamento dos seus nomes como 1'1:01 ros.
F (h d f

'

h )
,

.

I d d d'
,__

_ Não sabemos qual () motivo que os levou a tão estrema � onseclI o omem as ano as m
. esperar o: fesu ta o· às me Icaç õ,�s

medida, entretanto confiamos qu� Carlos Mo.ntz' o incansavel presi-I' tam�em fez a sua fé 2xO Fi- (;igaun I 'ir participam aos
.

par�ntes e � nv,� contundidos, de leuf ,(ILel· ,

't " d a" I'C gUelrense, I �� pessoas de sua amizade o �� ro.,," ..
dente, procurará resolver:, satisfl!toriamente esta 51 uaçao e p fio', - til .

t d flh 1ft M
.

d M'
:.

futebol. i O Fonseca da' LIga não quiz Pa í:;t o d -:: �e n - �5 naSCIlJlen O. e 8f1U I o H' ais tar e, o arena. (Zt z�
ptra c nosso : volvinJe�to l� . �� ta1tJbe'lD) qui'l vêr'como se dav1\

�"""'!""�__�����������������' Festival ... r1 �. _I� Adilson LUIZ Carpes � '�a nova pr06�são e ,fez de Cu-
l .. .. \? a � t,'"": ,�a, ln l'" J� b, hrs cabe.: ,', Resultadó: �Mel1,)

Esportivo dus,trr.çi'-lS' �,","". ,'-
OCOrrIdo no dIa 9. VI�Da lramformou-o em "eofo-'

i tre 0- BrÇts11 e·� ���.� 'meuo"dulante 3·mioutos.
I � «13 de J�nho F.C., d� $ Jrlet�fda

....

M...ado "::. 0.
Tn�dade, or�amZ'ou esplendldo I ,,_.. , "

! 'ai' "ti
....

, �uniel ..;,.0 Departamento de Vetefi�ária. do! LABOHATORIOS festival e�port,lVo para !I. tatd�

j'
LONDRES, 13 --C? prur.el- 'Ag'redido 'a

p t;�,.?I P�de�
RAUL LEITE 5IA., prepara os _segUintes produtos para o de amarhã dIa 16. tO secretaClo da Em!)ílIXada do ' rós F. t .•
tratamento das moléstias do.S porco.s:, Desse f"btival participarão os 1131&511, sr José Cc>chrane de faca'o gua r' 'b d' d F S C C' M' I '10 h d'

.• Realizou-;e domingo- llltl-m.l,VACINA. PREVENTIMA:- cOBtra a' ate eIra os t'r�oviari�.., f1spim ira' A ,cncar, P_lHtlU ás. 'o�"a" e -

,

porcos'.
,1'1

F.C., LmJOeme S,C., Lf:nçOl3vlão. para Dublm, onde estu- .

dl-a-'O do' C o"
no campo do" CaDti·;td. DO V:SI-

� SOROS E BACTERIOFAGO CURATIVOS da Branco F.C., Uníão. S, C, 5.1 dará, co.n os mei s iot( r,!ssados',
.

_.

.

'- nho. distrito de JúâO'.'Pessoa, llill
pneumoIlia suina. Pedro F,C., Prainha F C., Ur-" as pmsibilidades do desenvolvi· - '

t.lll,
amistoso' e-nCGntro" éntre os qUl'

bano Freitas F,C" Flori�be!o mento das trocas comerciais t-n- 'rln laRS I dros d� M�tadouro Municipal F.
VERMIFUGO para combater os vermes dos porcos. . C f? d F CF.C., e Carioni F.C., em di:;- Ire o Brasil e d Irlanda. ti' e --a t:uos • _. vencend I

pula de diversas t�ças, Pre�ume-se que as ccnversa- S. PAULO, }4_1 Barcheta" o. 'ô i?rimeiío peJo esr.ore de 8 a 5.

O
.

13 I"'mbem sobre as' guardião do 'S, C. Cor'intians \ A" partida esteve ba1\t�nt" '.

& Jogos terão inic.io. ás ções versarão .. - Paulista, foi ag.redido na nC'ite nimada.
- Q

horas e dada a anc.io.sa espelé.- possibilida'�es da exp)rtação pa- de ontem, com uma facada na

tiva que reina em torno dcs ra a Irlanda de milho e frutas coxa esquerda, pelo chaufeur

mesmos, é lacil prever o brilho do Brasil. Daniel Manzo, durante uma dis-

que terão e a enorme assisten- O sr. Alencar espera re�les· ,cuss�o sobre àssuntos que se UMA A�SSINATURA MENSAlrelaCIonam com (;) esporte., '. •

Cla que aLu .. á pala aplaudir o; faf a Londres na proxima sexta' ° agressor conseguiu evadir':' \ DE A "GA,?;ETA" CU�TA
seus favoritos. (eira. se. '. APENAS �$OOQ

da L'iga Atlética
tarinense

QUARTAS e SABADOS

Adquira o seu bilhete' no

S.'lão . Progresso
O Unico!

Gahl.u c. v, )0 Jonh�on
conte",d�cires

,
�, '

. ,

domingo

I'AUC'HO'

COMBINADO BOCAIWVA

Nanado rA tlético),- J�[np,
§'�lviaoQ (Atléti.u!) - VL i, 7. I

tires. Criadorás de
Porcos

CHE'SOS:'-'-Para a cura das bicheiras e desinfecção
em geral.

KRATOS: �- Super-fortificante que se administra
misturado aos alimentos;

A venda nos Depósito.s e Representantes dos LABO
RATORIOS RAUL LEITE SIA" ou á Praça 15 de No

vembro, 42._:_1· A.-RIO.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



/

" .• Cap·l-raL"
, Artigos de
I

�

Inverne para homens, � "',.qhóras e, crianças, maior e mais va

"r:iado sortimento, na Casa "A CAPITAL"
Ro. Conselheiro M':f�a n. 8 Fnhl.l;�Rue Trajano n.',

.'

�

t

�'.".. '!liiiiiiiiiiiiiiiai
Vende-se ama easa sita á rua

.. Gal. Bite.conrt, D· 160 ,em' 1Ier-
e. I rene or14le se eOlolltram ma� 8

, I eaess de macieira, e qJ!lal faz fon-
e • P·fl1ileíe ITAQU�TIA' sairá a 15 do O Paquete ITABERA' saírã a 14 do'

A E 1 t·.
d(ls COm 8 Av. Bereilio Luz.

orrente
.. , '·para: C irr e u :

para:(mbituDa '''J r' I c a" , i'if_;4_a.t_ar_'_AV_._H_e_r(_:11_ie_J.U_._,_D.'"Paranaguà, Antonina.
. �Santos, RiQ de Janeiro,

. Vit�ria. Baía, Maceíé.: 'Rio Grande
�.

PARA' INSTALAÇOES DE LUZ, FORÇA E AN- 1
Recife e CabeJelo Pelotas e $1 TEN,AS DE RADIO. CONSERTOS E AUMEN- 'IICareas e ,assageiros para 98 demais per-. Porto Alegre: lOS PRCCUREM

.

tQI sljeit.s a baldeação no Rio de [aneiro.
� I A E: L_ e: T� ICA "

I'TEM SEMPRE E\1 STOCK E A' VENDA. P(jW
IA.v··.··SIr.. Recr�bt-5C carga" e encQrr.End�s f'té a �e�p( ra ias saídas dll)� ,paquetes i PREÇOS SEM COMPETIDORES NA PRAÇA. ' Iv @ emite-se passagens, nos dias das saldas -dos mesmes. á vista de a: MATERiAIS ELETRIC03, LU�TRES E ABAT� 'Itesta.. ..e vacina .. selado com Rs. 1*.200 Federais. A bagage'!l de porão deverá ser I JOURS ELEGANTES, E MODERNOS I .

entrelo" nes Armazene da Compan hia, na vespera das saídas ate as 16 horas, i NOVID�DE5 I VISITEM A Ele''tril'fla . I
J)_ra s.r csnduzida. gratuftamcnte para bordo em embarcações especiais. !

, Rua Joao Pinte. n. 14
.

.., IESlfUr'RIB-PRAÇA 1 '; DE N0VEMBRO, 22 SOB.,· (FUNI! 1250) ,i ACABA DE RfCJ:J3ER UM FINISSIMO SORTI- :ARMAHNS-CAlS BADARÓ N�·3--(FONE·1666) -END. TEI.EO. C ')STEIRA I,' MENTO DE CHUVEIRO, ELE'TRICuS, NOVI I I
Para mais informacões com o i\gente : D,�DE NO RAMO-A'1 nco �ARANTI"O ' I

..J. SA 'NTOS CA�OOSO 'i. VenEla e in.....talaçi,G de ccontador de. IU.Z e força. por ','prtlços mOtllces s na asa A-.". ELE�TfUCA I"...
. -� I. '"

(. _. �. C

Pi.....
'

••:.:NTANT•• IE E!lE....'ITA.....
'0', A .,. L. OS. H O E pt
aua'i na 8 Matri1

�]

-, BO·SCH

EM.TA .. OATAIII.NA
8 KE a A.

FLORIANOflOLIS

B'umenIlU, Oruzeiro d. Sul,
..

Jaln.il., L••••, L••una, Sã•
Franai.c. d. Sul

........._.__......_••_._�.�.._.' [ I
. ���ria 'São Jo�o' III

"""'"--.� '�."". I
no, distrito do Estreito

I; Entrega-se á domicilio, lenha serrada. e.n
rnetrss.. Bem sêca e de otima qualidade.

Quer receber b&a sur

presa que lhe fará feliz e
. Ih,. será dt! grande utilidade
escreva a M. Bran-
dão.

C.aixa Postal, 1476 -
Rio de Janeiro.

Sêlo para respoIida.

ORATIS!! I

ESTRElTODl�QUE, eARA o N. 3

..................................�••••••••••••.-•••• I'
_a::::.s:� , -======::_::_-::::::::: -

.. : _ ::-:.:_......-:�-.:� .��.._;,.
o',

::
.. __ o

-�... ', , • ..::.:::::-=:.::..::.::... � . ....:::::�-:: ::.;:-::;:-=-:::::._-:::::.::.:=====

Companhia Nacional·de Navega
çã\l Costeira

Movimento Maritimo ..Parto Flarianapalla
'

..

Serviços de Passageiros e de 'Cargas_
Fretes "de carqueire:

'*$ §A ;4 'Fil- dE "',, 'ter. 'e'_�":

p& .,_ ..

'i

Paoa o SulPara o Norts

-,

e) � , • ••Ja lalll '.

I
o•••"a.. _UII•• Filiais em;

_ � ".., ....
........a. ".".0... ".t" (I,. ..".) ,

•

....d. efttl t."_ .......
�_411." ".•••

••••

MOSTRUARIO EM:

Tubarão

B� ":i[1. negoci,,�
I
!Vende-seo lv!agnifica cha(

• cara 80 ladol
da Est!lÇãO Agronomica. com

{

otima, clIlofortue-l' e «rsede casa

I d� r�,i�'''nci8. bell!J pomer, jar
I
dins e mumeras benfeltQrips,. Dit

! põe de grande extensão de ter-'
i ras para fin� a�rIcolllli ou �ivi-
liA" em letes,

Tratar na

RUATRAJ!\NO _,t 15

,1 o( AderlDat A� I
.1, da Silvai
I Advogado

I
Rua Felipe Schmidt, 34

FODe 1631

1
_.__- ......

;�'''':''=r�' �--.

DA
INDUSTRIA AGQICOLA

DE

OTrO 5CHA'EFER
SRUSQUE S� CATHARINA

BRASIL

A marca. da melhor fécula de milho
que se furfc� actualmente no petz.

Deliciosa sobremesa.
Es.adll lU_até IIIfi UIBllt.S I dIOI1IS.

À VENDA NESTA PRAÇA.

I' Casa
I

e terrene á
venda

•

�

,,:�$.:':�:'l

".",

:I : Ui; 2ft ;
, '

,I

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


