
iURoleiro "'Fracas�ar�m as ne-:7500
I Honrou-nos, ontem, com sua, goclaçoes em' - I

SUSPEITOS..visita, a exma. sra. professora
I' >

.

Maura de Sena Pereira Lamote, I
,

que nos ofereceu exemplares i

Mo Odos quatro primeiros numeros I
, se u RIO, 15-Constam no fichario

de "Roteiro» quinzenario de CUI.' .
I do Tribunal de Segurança Na-

tura a cargo da Editorial Rotei- i cional 7.500 pessoas suspeitas
ro Ltda., de S. Paulo. I LONDRES 15 A

"

I " t
. de atividades prejudiciais á or-

Trata-se sem favor de um
,'- � .negoc�a- (�. oposiçao, C?�iO ena que mo- dem publica.

dos melho�es senão o mel h r
i çqes anglo.franco-sovl�tlcas vem dl�lcar sua politica na. 'Europa,' _- -----

periodico do gen r d C'_ s2.ndo alv� de entrevistas e ite- aft'? d: reforçar seu sistema de

N d·tific
,e o, on. e .pon ; reis, acreditando-se em certos coltgaçao. I O V O I� rcarn com esple�dores IIt�a-, circulos no insucesso definitivo' Os estadistas britanicos sa-'·. ..

�lOsB as .i�nasl mais consagr� as I das dernarches, o que pode de- bem que os italianos e alemães

d� rarsl is inte ectual,
á
e .�est:na� te�minar serias repercussões nos acompanham. com toda a aterr- i reior' POI I�SO mesmo VI a on ttes setores, a saber: ção as negociações de Moscou.

'Iga e g o.nosa... l-Na situaeão politica da --------

. �oaqulm Maciel Filho, Mau- Grã-Bretanha;
.

Os proble I •

nCI.o Laureano Gama, r�rnando 2-Na:; relações do eixo Ro-
I

. ,_!dos CorreiosGOlS.' Amad�u de guelros, De
I ma-Berlim com a Europa Cen-'

lDa� do I
Placído e Silva, Leao Machado,l irai' ,.:? r � T' I tNelson Lobo �e Barro�, Nelson 1- 3'-Nas divergencias anglo-, .

•

'

i � e egra os
W:rne�k Sodr� e Odilon Ne-! japonêsas no Extremo Oriente. Brasil Igrao sao o brilhante corpo re- IOf � d

. - .

datorial do magnifico quinzena-II ,,' drG_asso las _ negdoclaçoes i 1 R_I<_?, 15�Em substit�ição ao

io est h'
v isan o a cone usao e uma "capitão Fana Lemos fOI nouiea-

rpa ;- e es nomes c 'teganam i aliança contra a agressão atin-:I NOVA YORK, 15 - O ge-. do por decreto do' presidenter adssptgurar um eXI o sur-! giria a posição do governo bri- neral. Goes Monteiro declarou' G�tulio Vargas para o cargo de
preen en e I tani

.

t d
' .

bl b'
'

�,1 � R't' t
.

M'
3ntCO, que Jogou o o o seu a Imprensa que o pro ema a- diretor -do Departamento dos

, <VIaS" O erro. em mais ais : tl ,. ti' d d f d B '1
'

__ .. _ : 1"'-' I'" d t '1' I pres rgio nesse empreenurmen o
I
SICO a e esa o rast e o, Correios e Telegrafos, o capitão

,

': una � era e cons ante e uzida
! porque está convencido de que, problema economico e financei- I

Raul de Albuquerque.

I?e cOia.boradores, que o to�nal11 10 pacto será assinado. Iro. ° general acredita 'que a 1- ------

S
..
,ofrer,a', I ��,{..viader bra- Inqu�sho�avel�lente, o, re,l�xo ° governo, não só se veria Incipiente industria brasileira ei Em" defesa�r ., �::�::

da Vida Iiteraria do pais, vl�t�,forçado a enfrentar as cciticas;sobretudo a industri� pesada!
�i- ,",funda, suetro aos �:lâi���!���:��:J:�;:�.i���;�"I! C�J��,j--f�-form�-Üva 'fi���e1�7r� e�er�t��fç���:uâ�,da honra dos
li'. 13 anos �erno.s certeza que Rot�iro. . I que ele necessitar, mas para I cidadãOSaíteracãc !�ra amigos :m., Santa Catarina.] GI\lASíO CATARINENSE _ conseguir esse fim é prec' o que I.

'3' S P\ULO, 15 (A N) (Ja Pf�ldo que e, J.a por e�t�remIF"j �L,Lib!Íd\) on.e.n, ;1(1� alu estejam resolvidos os pro�L:masl
'RIO, 15-A reportagem . dos pf'q/Je" .viador Helio Narince- f.on la. oSd seus flnteresses a inte- t IIOS, o 6' CHI tão q rinzen.rl de' económicos e financeiros, espe-! RIO, 15- ° ministro Barros

-Diarios Assocladcs- ouviu. d,.", 3 , "D' � d" idade, que sgenclFa a. prodessora Mau:a de I comport arnento e aolicação. I cí ilmente a questão dos ernpres- Barreto, presidente do Tribunai
sr. Trajano, Miranda Val-nt-, \('i de Hibeirão Preto, onde te- ena ��rrelra, �stacada figura FAHMACfA DE PLA"JTÃO timos estranjeiros. ide Segurança Nacional, cornu

membro da Comissão de Revi- ,llk. pi! LH!JH " avião «P.P. n.os meios be�et�lstas da te�ra e'l- Está de plun. ão ll!>jp dia e I ° general cita o seguinte e·' nicou á imprensa que as denun
são do Codigo Civil e C0rn"'r- f' 'I» VO(llt h'-,l\' para I) Rio em dSlaPscera ae :�.o!ç�da entusiasta noite a Farmacia I\lv1c'u'" sita I xemplo: ,I cias enviadas á Justiça Especial
cial, designado para "'ah "11' a :P:Hé'G.U, í) C'lrnlliT de Mar-

A
gran es IntClahvas: ,-.

-

'"

'1 pr�l'ç; 15 d� Nove,nbr�'
,-

" "Por cada. libra� esterli1la en:- referent�s aos crimes contra a
:' ?�jO'legislação de fal,�,�;_".::; W ''':,:11'3 r(-'p!"L;, O" aviad'lreA ,gl�éj.�ecenfd9 éj. genhl VISita e TE-:i'OUnO DO ESTADO: _ piestada.ao BraSil o operarto!economla, popular, serão guarda-

da'des a-'o:'orrinrlfs_ " I�ni�t;.l;ol. e ,,-1i:\I'rV>.j'�I:-J p'f',s�na"l
a v!i io;:,a o erta nossas COll1ur '- .- �. ,'.' h' \<- ,",

I
brasl'lel'ro� trabalha cem ve es d· s em bit s"1 té,,' �.

tula õ "'R'" '�,-" li:> c ,1b>1J1'-8,(lke ,a� .::(ha� a rlIX";,� (�fe: .'

"

.'"
'

Z
" '€1 a se u o Igl o, a q,ue

Abordando a park que SI' 'ni hl�ive 8"nhoras de altr'.ls socie· g' Çd es a

r o�elro Ltda. pela �()uro dCD E"'tado de Sankl Catã. mais, devroo ao cam:bio� desia- 'rO R_roctirador du Tribunal, de-
refere..ás falencias. declarou que dade bflndeil'snl.e que redeavam dr�n e rea Izaçao e pela felici- ;in:l pa(J'flri ('J� iuros 'de Ílpó!ices v0ravel, do que quàlquer õutro póis'" de -aprecia-las-, 'VenhaW"til--
esta só abrangerá o comerciante, o aparelho. O jovem aviarlor de- a e c�� �ue escolh.eu a. sua, Í' b:nus ",I;! d vida púhl;cfl do operario estranjeiro». ',contrar indicios que autorizem a

enfrando nesta categoria a so- c1arou á repQrtagem: Estou c.heio represe
__a_n_e nesta Cidade. , Estado, relativos ao primeiro S8'

' abertura do inquerito policial
ciedade anonima, qualquer que de fé e de confianca no exito dil

mf'otre dn pxerricio de 193'.1, de
--,------,

I,pela autoridade competente.
seja o objeto de e}!_ploração. via,gem que vou IDlClar. Chega- I.lrô do (' l�\ a t'lbela a seI' l'r: A· ferrov·.a ·In� Quando tais denuncias não vem

.

Acrescentou que no novo co- rei\bem ao Rio, pois o tf�mpf] Dia 17 de iulho-Ietra>l A, B I acompanhadas. dos elementos

digo' foi abolido o conceito pe melhorou IlJUito, Corrll'spnnderei, • Dia 18 d . jaih,)-1f'tra5 C. D. E t
-"

I I em que se assmalam as o' 0;-

dolo da massa falida, que não assim. ao c�)Ovite que me füi fei- Dia 19Jf iulh"-If.lras F GH ernaclona Irencia� cri,?inosas, s�o conside-
terá mais person'alidade juridica. to pelo sr. Assis Chateaubrianb, Dia 20 de jIJlh0-+ tras 1 J. K. •

'.

_ Iradas
_lnextstentes, �a? se lh�s

Adeantou que restringiu os ca- A's 13 ,horas e quarenta P, cinco
Di.a �l de jlJ.lh':-lell'as L.,l\LN, BraSl11fIIIIIIIII dando a menor p.llbltCld�da. pOIS

sos de reivinaicações de con- minllto�t ouviu-se o rlilnco do'.' Clfl 22 d(� l' dhn--letJ'a� f I. P. � acontece que os propnos de-

cordata, o qual não dependerá motores. O m'eoino fez a mano· D B I·
· nuncia tes são muitas ve es in

do voto dos credores. Estes ha- bra e rapiclamfmte o aparelho al- ,J D!: �� d�eiJI;:�°i,\er�'1r�sSQ� �. O IVla teressa�l)s em
'

provocar zes�an=
bilitar-se-ão como atualmente, çou vôo, sob eH aplausos da as- daios, dando ampla publicidad�
mas os creditos impugnados se- "istencia VI·olen.t�s CORUMBÁ 15 _ A .o;:_,ao fa.to antes do Tribunal se pro-
,rão julgados em assembléa de RIO. 15 (A, N.) - Antes das co f ii «;.\i _.'

coml� ! nunclar. .

'credores pelo processo oral. 16 horas h, via intenso movimen· sao deSignada ',peios governo� i '---�--

Acrescentou que se evitará o to no aeroporto de Santos Du-

I, _

ma n,_ i,.te�t ',��
da' Bolivia e do Brasil julgou.T d f m -lI!conluio de putro credor como .mondt, onde era esperado o avi- I;;

� em La Paz as propostas para' O a a I la
devedor, e que a figura do Ii- ão pilotado pelo menino Marin-

'çoes anti-
a construção do primeiro trech.o, '

d '
q.uidario será extinta.' . ceek. procedente em S. Paulo. de 111 quilometros, da grande envenena a
............................ Quando era maior a expet.ativa, ferrovia internacional Brasil- ' .

,

•

; Contra Tosse, Gripe, a,p�recu o aparelho. Em poucos �emeta 400 rs� e:n se/os pa- britanicas Bolivia. Concorreram doze fi'r-I
f--'Bronquites, etc. minutos at�rri8sava em rapida ra aPerfumaria Niemeyer mas, tendo vencido a firma ca- i FORTALEZA, 15 - Impres-
I manobra. O pequêno aviadQr sal- rinca Carneiro Rezende e em' sionante fato abalou a cidade
• tou sob a� ovaçõe!l da numerosa

e receber áuma amostra gra TOKIO, 15-Uma multidão segundo lugar a firma boliviana' de Acarabú. A familia Mano�l

i assistencia. Os lornais, salientaado tis -Avemda João PeEsoa. 1063 de quinze mil pessoas realizou" Bruckner e Burchnêr. 'Roque envenenou a agua dl

a arfl)jo da referida criança, a8- Porto hlegre na frente da embaixada britani- Para a construção do tre.cho fonte de umél .familia inimig:1,

I *'Ii\�lft ! sinalam .que é ele o primeiro em; ca, a maior demonstração anti- que vai do Arroio Conceição ao t�ndo' em consequencia, l11orriúo
.

_.........._...._....
todo o mundo. , .

,britanica dos ultimos anos. quilometro 111, a firma carioca toda esta, pouco depois, em
..- ,..-- I Cinco mil pessoas amotinadas pediu em libras

_
43.031-16-1, t numero de seis pessoas.

.

p
.. ,

edelD a re� Grad,·osa
-----

lLésaraan o Investiram contra os portões e mólis baixa cerca de 2 mil li-i

I
as grades do jardim, tentando bras do que a segunda �ol(\ca-!IA Legião'O.a·�al"Wo 'da

.

. capital.·sta derruba-los. A multidão, embra- da, e prometendo terml11ar a "
. ,

Y.8 !I',', procissão,' ,vecidae que antes_ se reunira -obra dentro do prasode 17me-1 p.... G!IIno Parque Hibrya, foi incitada

I
ses.-

. ai a UIO-
le. sobre os eucar·lst-l�a pouco es... por. seus dirigentes a penetrar á I .' '.

. .. força na embaixada brítan.ica.
� .'

Imar· NovaiS'1110'torl'·s'tas crupuloso Um destacamento de qUlnhen- U to "

.

'

RIO, 15 (A.N.) - Todas as tos policiais estabeleceu um tri- m par .

atenções estão voltadas para a plice cordão de isolamento á • I' S. PAULO, 15 - ° cons:.ll

RIO 15-Existem'nas escólas' grandiosa procissão eucaristica RIO, 15-0 capitalista Júa- entrad� da embaixada, repelindo qUlntupjO francê� promoverá hoje, uma

de motoristas cêrca de mil alu- com que será encerrado, ama- quim José Costa queixou-se na os mais exaltados com bastona- - ,recepçao no Automovel Club�,
;nos estrangeiros ainda não: na- nhã, o Condlio. �lenario do e- policia contra quatro individuos' das. no Mex'-.CO, ! afil�_ de entregar as insfgnia� ri.i

,ituralizados, inclusive brasileiros piscopado brasileiro" que, chefiados por Pedro Pierre
.

I Leglao de Honra q,ue o governo

que não possuem caderneta de Ao contrario das outras pro· de Oliveira, vulgo Tenente, pro- .�------ CIDADE DO MEXICO, 15 da França' conferiu á pianista
-- reservista, que per contarem cissões, na de amanhã só to- puzenlm-Ihe variQs negocios, re- T t d

-,- Cinco gemeos nasceram do-' Guiomar Novais.

pouco mais de 18 anos,-foram marãci parte as 'irmandades do cusando-os sempre. Finalmente, empes a e mingo'ultimo.em Obregon, Ta-I
; impossibilitados de continuar o S.S. Sacramento, as ordens ter- convenceram o capitalista de fi- b(:lsco, filhos da 'senhora Aivaro I

---

•

, curso devido -ao recente decreto ceiras, o clero regular' e secular nan�iar uma banca de «jogo de
. de neve de Carbonell esposa do conhe-I A nossa prllueira·

sobre a profissão motorista. Por as altas autorldades eclesiasti- bicho», tendo acedido. cido jornalista mexicano Juliam metralhadora
issü, o Stndicato dos Proprieta- cas, altas .personalidades das di- No primeiro dia, Tenente le- Carbonell. Em relatorlo esta Irios de Escolas de Motoristas ferentes classes sociais, e as vou-lhe uma boa parte dos lu- GUAIQUIL, 15 (A. N) 0. as- m'anhã divulgado aos i.ornalis- R!O; 15 (A N) - Amanhã a

Jentregou ao ministro FIO Traba- Ligas do Menino Jesus. cros e no quarto dia, tenente tron�mo O. tega,
..

que preVIU .a I tas. o mediCo. de cabeceira de- hbrIC� �e armaj do Ex�rcito eu

�ho um memorial ao sr. Getulio As demais aSfociações reli- apresentou-lhe uma Ii!iota pela onda .de calor que 3ssole>u ultI" . c1arou que as crcanças se en- tr<'gara as altas autOrIdades a

Vargas pedindo a revogação da giosas, assistirão o desfile eu- qual o capitalista teria de pagar.ma?Iente a �uropa e o Estados: contram em boa saude, embora
I

pl'imeira metralhadora fabriraJ.l·
nova lei, afim de que os referi,.. caristico das calçadas ao longo mais de 60 ·contos de réis, 'pois Umdos, prsvIU para breve, LIma .as condições da mãe sejam no Bra�il. A' soienidade fOlllp'l
dos alunos

.

possam, depois de .de todo o caminho a ser percor- ? "feliza�do» ace�tara, gross_o .-ttO tel'dve.l.tempestade d� IJ:ve para' p�ecarias. Os gemeos se' com-; recerno o presidente da Repuhli
satistaser�m as exigincias le"ais, rido, com a capacidade de um J�go. Dai para ca

. �unca 'malsl a Ame�ICa do Su!' prIncIpalmente poeifl de tres meninos e duas ca, n Mi i�tro da Guerra e 011

,Jerminar o_ curso. milhão de assiitentes. VIU os quatro maus elementos. I ArgentIna e Chile. mentnas. I tras altas persoQaiidades do paiz.

,

Não obstante os cuidados cientificps de que se ser
vem. os medicos ao entrarem em contato com toda a espe
cie de enfermidades, forçoso é reconhecer que o perigo de
serem atacados pelas mesmas é grande e continuo. Prin
cipalmente os medicos que clinicam em hospitais de tu
berculosos e de leprosos.

Uma vez atingido de qualquer das terriveis doenças,
o medico estará inutilizado não apenas individualmente,
mas. tambem profísstcaalmente, pela impossibilidade de
continuar a tratar de doentes e, ainda, socialmente, ele e a

respectiva familia. Nestas condições não é possivel dis
cordar de uma medida governamental que beneficie a clas
se medica, nos casos em apreço, com privilegios de pre
videncia, afim de que, na fatalidade de uma doença con
traida no exercicio do sacerdoeiro, 10 fique o abnegada
esculapio e a família, abandonado a circunstancias dolo
rosas. -Não adianta dizer que os 'edicos percebem bons
vencimentos e que, por isto, se 1 am por propria conta,
prevenidos contra os irnprevístoé Jo futuro.

° medico que, como medico se dedica á sua missão,
é sempre um espirito humanitario e um estudioso.

Para ambos os casos as suas despezas avultam, seja
para fazer o bem, seja para 'se aperfeiçoar, e póde muito
bem acontecer que, subitamente vitima de um mal incu
ravel OU perif:;'oso,- se veja em situação precaria ou bastan
te difícil, quando' não para ele propriamente, para o futu-
ro dos seus.

...

l\1esmo fóra dessas considerações, porém, o medico
dos leprosarios e dos hospitaís de isolamento, é um abne
gado da sociedade e como tal merece o mais eficiente am-

paro.
.

Nada mais justo, portanto, do que o recente decreto
do governo federal, estendendo aos medicos dos lazaros,
os beneficios da previdencia no caso de serem afetados
pelo mal no exerci cio de sua profissâo.

A lei devia ser mais ampla: estender-se a toda, a
"""lasse medica que, trabalhando em casas de saude publi
cas, venha a sofrer as consequencias de seu contato com

os enfermos.
. ° que registramos já é um grande passo.
Outros virão, sem duvida.

Previdencia tustissil.1l�a

,
,

Di retor-Proprietario f:;ALLADOJAIRO
------------------------------_.-------------------

Florlanopolis, Domingo, 16 de Julho de 1939ANO VI
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I lenta ores de M OV E I S
DURANTE o

s

o o MES DOS MOVEIS

O O E L AR"
SALA���S DE JANTAR
Salas de jantar de imbuia, lindo esti

lo compostas:
ban ão, 1 crístateira com vidros e

prat, li: iras de cristat=l mesa e·

Iastlca, 6 cadeiras estofadas com

pai.o couro

J L
"

a
VISITASALAS

Grupos d� pano Cijur�:

1 sot» e 2 poltronas

Grupcs para sala de vis�ta:

Co n um ::c.ofá, 2 poltronas e 2 bano
quetas, estofados com fino gabe.
lein

'

870'000
430$000 Salas de jantar de imbuia, estilo -bun

galow-, compostas:
baldo, I etager, I cristaleira,

n c sa elastíca. 6 cade'ras estofa
das e 2 p rltronas ·1:300'080

..

Grupos para sala de "l§3ta :

1 sofá, 2 poltronas e 2 banquetas.
esrotad,.s com tinlss'mo veludo

/

QUARTOS DE DORMIR
Quartos de dormlr, COfI1POStos:

Guarda-vestidos, I penteadeira com espelhos de cristal,
1 bid. t. I cama de casal
Quartos de dormir de lmbula, compostos de:

Guarda vestidos, com 3 corpos, des: rrnavel com espelho
interno, I fina e linda penteadeira, 2 creados-rnudos, 1
cama de casal, 1 banqueta estofada com veludo

510$000

1:350'000

CONGOLEUNS
Finíssimos tapetes. desenhos persas e

ft turistas:
120 x 1.80
140 x 2m
160 x 230
2m x :lm
Passa.'eiras íinissimas, metro

TAPETES
1,85 x 275
2,30 x 2;75
2,75 x 2,75
2,75 x 3,20
2,75 x 3,66

95$000
117$000·
129$000
172$000
188$000

112'000
140'000
195'000
312'009 I

0'300,

-

Até O

preços

dia 30 do

baratos, APENA.S
... """

vigorarao

corrente
A

mes MOOEL.AR

I oe - Construção. I Dra. JOSEfiNA flAKS SCHWEIDS

I
da estrada I M E D I c A f

�n a de "',o-rro "D�I'� I Ex assistente do serviço de ginecologia dQS hospitais-da Gadr-
li .'" ·Da. U ....

j Ma, Fundação GaIfré-Guiole e S. Francisco de Assis do Rio
,

i _I B � II II
de .Ianeiro, Ex-interna do serviço de Pediatria da Policlínica

.

.

I 81" O.aIVla I de Botafogo,

_ I I Especialista em doeD�as' de Senbor.s
I RIO, 13 - ° presidente da I e er;;;�aDeas

A ! Republica recebeu do sr. Alber-jl
Tratamento moderno das afecções do aparelho genito-urinario

ii..o-rop \ to Hatoly, engenheiro da co- I
da mulher-+Disturbios da esfera sexual fem;nina.-Tratamento

D

I
missão construtora da estrada! positivo nas infecções gcnococicas.-Parametrites-Aoexites -

Linl3 de Ferro Brasi�-Bolivia, um te- i Clínica Pediatrica e Higiene InfqntiL':_ Regimens alimentares.

'/Iegrama comunicando que foram ijiatermia - Raios Ultra-Violeta e In-

desse inicia�os os trabalhos daquela 'ra-Vermelhos
;,...,.. ferrovia, _

s r
I' nl s em
larina

d 'S
C

A "G'azeta" ouve

DOiDO ArOléJndo
encarregade da erganlsação

importante

o Engei,lheiro
D. Ferreira

(;ONSULTORIO..

serviço Lenba Dehunbert I
. Continuando sua obra de ad-/ no entan:o f rrtar-m; a dizer-h e

'

e doenças que forem assinala- F8ue 1.109 I
ministrador fecundo, vem o sr. que foi. C011 dupla satisfação i das; na execução de me Iidas de ._--

---, /
íit-rventor Nerêu Ramos dando que aceitei a d isignação que ora I combate aos parasia s prejudi-· I I

bl
.

I dE' I b d M"
. .

I'
.

t I O r. A t J I�e I ia I,'· a) pro ema3 agrtco as o s- venno c e rece 'r o sr. IntS- ciaes as CP luns, Isto, na ura - , "- -

t vlo orientação segura e acerta- tro da A5ri�uL i:a. Em primeiro mente, ditado pela) observaçõe s F�}oriJI(::.'I I'
�.

C�- 7iI:�'>lnaVEN·
.- .. --------

d i. Ha bem pouco tempo noti-Ilugar p irqu e sv iti-me sumamsn- que formos [azend i em contato.
.. "", ..

I Em url·ll·ba
DE-SE o C

c ivarnos. ter o sr. Interventor' te honrado CO.l1 a confiança que intimo com as lavouras e com I MEDICO - OPERADOR
�

FE' fi nESTA
c .lzbrado um acordo com o a mim dispensou o dr. Nerêu o nosso agricultor. Em resumo, -PARTEIRO I""%' RANTE PALACIC
N\i!listerio da Agricultura para a Ramos indicando rneu , nomz como bem pode ter percebido, o I 'li\FORMAÇOES: á Rua Barão do Rio Branco 388 - CURITl

·

o ·slnisação em nossa terra do para executar' o acordo firmado Serviço de Defesa Sanitaria Ve-

'I
RAlOS X !

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

--'-----

S .rviço de D�fesa Sanítaria Ve- e assim c ilabo rar no seu go- getal se propõe a prestar com-

DiartleírnmiCiaanàeUmelmTooUnnbda2arrsCUculOrtSa�s • li. ,�-Dr.· João' de Ar··aujo--· ..:.·Ia':.0i:: :-:.;I::,sa'e; ;Lll e para cuja execução foi vêrrio, que tão gr.mdes e reaes pleta assistencla a) nosso ho- I:"

d .slgnado pêlo sr. Ministro da I beneficios tem trazido a Santa Ca- mem do campo, no que diz res-

Arrtcultura, nosso- conterraneo tarina. Satisfeito ainda fiquei, peito .i pragas e dOenças' dos Raios Ulera Violeta e Infra-

IE -igenheiro agronomo Armando I porq ue irei concorrer tam bem, _ vegetaes-. Vermelho

D. Ferreira Lima. embora com diminuta parcela, «Para atender aos· agriculto- Infrazon-c-Terapia _ Cistos-
I i,,'Tratando-se de um' serviço jpara o engrandecimento da

a-Jxes ja estão sendo montados os, .

(1 S'
n )'/0 a ser iniciado em nossos

I' gricultura
da minha terra-. laboratorios indispensaveis ás II

copia+ retro-« copia

[] .íos ruricolas, pareceu-nos in- Interrompemo-lo então p:U3 I pesquisas e aguardamos, por Consultorio-Rua Deodo ��:···;j:�i::i"'i�i-�·-;�;�-;�-ii,lD;·�;·'':-tOOf/!i,ii-iii;·;-=--;;·""",;-,;�;-E·ti�_;:·'���·�_;.;;;-ii.i·;;;;ii;;;I
t -ressante ouvir o tecnico em sabermos se trazia algum plano I estes di IS, a ch�� da dos apa- ro - Esquina Rua Felipe �

,

a ireço para que nos esclareces- estudado e que fosse possivel relhos de defesa agrícola forne- Schn Bt. Das 9 ás 12 e das ,. A C h· P I·· t d S�;: das fi·nalidades de Sela eSl)e- ser posto em pratica entre nós. cid03 pel3' Divisão de Defesa 14á� 17hs. Telefone-1475. I:. ompan la au IS a e eguros
,c:i didade. «Antes de conhecer p�rfeita- Sanitaria Vegetal dJ Ministerio

I
Residencia _ Rua Nerêu III avisa aos seus awigos e chpntes que mudou as suas iosta-

.

Encontramo-lo no Serviço de mente a3 condições fitossa litJ- da Agricuitllra, por força do a-
Ramos 26 _ TElefone 1450. II � lações do <EDIFICIO AMELIA�ETO: á rua Felipe Scbmidt,

r::-;perimentação e Fomento da

I
rias das lavouras - cOlltinua o \or'ao cele',:'ldo com o Est3do.

,I pdra o numero 46A da me8mn rIJa, t�rreo, onde espera me-

Produção Vegetal do Estado, 110S]0 entrevistado -- nã-o m' E pr,:;cis0 Jizcr-se que muita I f' d. '" ·t lt Ih
recer apre er('nCla e sempre.

t de está sediada a' Diretoria1seria possivel traçar quai:que c UIl la s: achl feita graças á p.edrmdl a ausdcu ar- eslabs neces-1tl _ Motivou tal resoIuçãe o interesse em melhor servir
c:�'e vae dirigir. .

, plano de ação. Ap�nas PO'5S) ati /d tl� e inteligente orientação SI a es, po �remos e a �rar o i
t ·aos seudavurecedores.

Expusemos logo ao que iamos adeaníar que tratandO-Si! de D�- que o dr. Frderico Schmidt, plano a seguIr com respeIto aos I t�
·

e, einbora tivesse o dr. Ferreira fesa S3nitaria Vegetal, pci1sa-s; I Diretor O �ral d) S2rviço de Ex- problemas fitossanitarios em nos- l'a ••

Lima procurado excusar-se, con, logo na assistencia dos traba·, p::rim2ntação e : o rn'o da S) Estado». I �� Flonanopohs, 11 de Julho. de 1939
s ;guimos sempre alguns esclá- lhos de extensão relativos á d:;- i Projuçâo Vegetal qo Estado, Compreendemos que estava, � .

.

r �cimentos. fesa agrícola; na execução d � I vem d=d;cEdo á3 questões ine- terminada a palestra com o dr. ' "'������"��..�'.������������������
�{Não é de meu feitio falar ensa-i-€>s e 'experiencias de m�", r �n�s á sua im;>Jrtante repar- Ferreira Lima e agradecemos- �

---.-.-----

antes de iniciar qualquer traba- dídás:jpraticas de tratamento � I tição tecnica. � lhe a gentileza da atenção e dos

Dr. Arml·nl·o Tavat'es _ODV.!�..O:a�nOtaariz, ,UlO, diz-nos de inicio o di. Fer- prevéi1-çâo das d02nps e p;'agls, Como vê, meu amig), pouca esclarecimentos prestados. Ao
_

C
e- �

>

reira Lima. Assim tenho sempre I das plantas; na divulgação d.: I cOllsa tinha a dizer, pois, 50- nos despidipnos. conseguimos CIRURGIAO-ESPECIALISTA Assistente do prof. Sanson
feito em todas as funções que linstruções, bem como nas de- mente após um contato intimo ainda

_

a promessa de sua cola- Consultas das 10 ál:' 12 e das 16 ás 18-João Pinto.7sob-Tel, 1'456
até hoje desempenhei 110 Mínis-.l monstraçõ2s praticas dos meios II c)m os nossos lavradores e boraçao em nossa cOazeta A-
terio da Agricultura. Não posso I de combate ás pr-incipais pragas com SU3S culturas e que nos, gro-Pecuaria».

Rua Felipe SeJIIDidt, 39 Sob.
Consultas das 10 ás 12 e das 14 ás 17 horas

FLORIANOPOLIS

Especialista do Centro de Saude •• Aflsistente do prof. Sanson
Consultas diarias das 4 ás 6112-R.Vitor Meireles,24-TeI. 1447

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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GRANDE HOTEL

M·-O D E R NO
. Lagllna •• S�•• Catarina

_ Proprietario :

João Kuh m
'l" o MELHOR DA PRAÇA E NÃO .E' o MAIS

CARO.
BANHOS QUE\lTES E FRIOS ,;. QUALQurR

HORA.
LUZ E AGUA CORREf\'TE EM TODuS

-

OS QUARl os,
,

T rõ t � rYie r
< c > fi t.::::1 a I ?

'\0

Censulterlo: Rua Vitor
Meireles 26

/A's 10';30 e das 2 as 4 h;,.

Residencia: Rua Vis" onde
de Guro Preto, 42-

Fone: 'Consultorio, 1405
Fone: Residencia, 1155

Oapltal
Fundo d�rl'lrva

10G.OOO:OOO$OOO
269.746:100808'

ftiCUTA TODAS. AS OPERAÇIES BANCARIAS
,

'

A�IIAfI a:.GeRRESPONDENTES EM Te••• PAU�
ACft1NfflA LOCAL RUA TRAJAN., No 13

Abona. em conta corrente, os segúintes jures:
Dep. com �Jur'i)s (C01YlERCIAL SEM liMITE) 2% ala
o.ep. limitados (limite. de 50:000$) 3% ala.

J)ep. populares (idem de 10:000S) 4% ala
Dep•.de aviso prévio <de quaisquer quantias, com retiradas tam-

bem de quaisquer im,ortancias). �

E�m aviso préviO de 30 dias

I illiih de 60 dias '

.téftm de 90 dias

DSP"OSITeS APRAZG-FIXO:
pO , mêses
por 12 mêses
Com reDia mensal

LEfRAS A PREMX.fi
por 6 m�es
por 12 mê,ses

Sujeito ao sêlõ proporcional.

Expediente: das 10 ás 12 e ctas 14 ás 15
Aos sabades: das 10 ás 11,30 horas

Endereço telegrafico: SATELLITE

TELEFONE 114 l

4% a. a.

5% c

horas

,; _; � • t. "t "-'fI•••••� !/.; ;:. t .'�!";:'';:'
•.

ET A', INDICA

).

l'OMEM:

CRfOSOUD O

'.

Vantagens do Fogareiro de Segurança
. .. I� a Gaz de Oleo Crú. (Diesel

Rapido-Economico- Gomado- Pratico-Higienico - Seguro -Asseiado-:-Bara
As_e,rarYledes lampadRS meros I

A cAr9E{SJR��JE!BEU UM I
.,;;;;;;,;;x:;;JiW'i"W'''''''''''- ",", ����.•

"

'{'''''r J t!g!lal�r��,h�:�:'" I 11 GRANDE E VARIAD�A�g:TI�E�O�t��"MADAS LAMP"DAS i
,

Dr. Joaquim Madeira Nevts : �",' p�%:�,:s . I!
MAIS t��6��IC:+E���SO e�Efr_E °io���O�p���+�ID�DE

_I I\. Jf E'. D �., -:'
� ,-.. ." .. t. ).L. '1 �

,.

':i� Dê! nas
..

co��;;
j I!I

rOM EXCLUSIVIDADE NESTA PRAÇA

_

IVI.' .
,

\
, -

.' . e no oene !
'rEM EM DEPOSITO UM GRANDE E VARIADO STOCK PARA SATIS-> j " !

Forma"'o pela Faculda.se je 'I\f;edicinq da U" "l�"d:;'.=- _Pe:"lfLo �Ó

t· I FAZER TOOO E QUALQUER PEDIDO DE VEND.'\

1 sldade de d(., :., - d'· ." ;L' ,-,

,

.

'i;. " . .J C�:���.��,· "1 .. Oleo (7ró par a o. fogareiro "REI�� custa 800 rs. o litro � produz uma chsma

I Tratament'., . L (íJa:--· as mo» "'- "I �."'••8••••••••"'''' ! de gel. azul e de calor elevadissimo, durante lO horas. - .

I
'V

i;t�
i. . .; I O SEU CONSUMO é, portautc, �penas de 80 réis por hora.

.
'

C dI.' 'pe,�,.;;hdadf., com Q' dr. Pau- I' i Socu,dadeCoeperaiava, e 11 "O .-, '

..'

t ,I . C c, , d t· I E"
.

d
.

urso e aper eiçoern l.a I : de 'Resa• Lin'iita'da 'S:'I .\<1 rs JS trpos e aman H.S- om _TO I no a ap ave - - la. com urna gran e ven-
I koFilho, 110 ,,; Davrd 3. Or\l, no �ks;pitai I I' rr� "I·�! da na praça.s--Prçam dem,ul1s�raçoe& e catalagos, ao unico vendedor na praça,i da FU!I�.' nle '( :.' . .; jan-rro I. o". n, � n I-r Cmpleta ap�s't;fh .. ��.,,�;, ��.1Sr� a.,_iiUif aSip;ecíali�;.ade :' I Banco de} c�e.(nto Po- J I C,asa.

.

, �{;;;; P�:t8: .7
'i ���t,r��!:";�:;,',,";�:' �!i�i�� �:r�� 11IuI�an�a Al::;��a de

j '1Ii'�\ e-8..'·. ç·-��-a':-""':'-o�---..'--U'-
.

-r-u' '8-"�s'a.,."Ô"';""n""
... ·

·�*:Jibg!!!a'�

I C®NSULTORj() h 'p
,

,l,
• 'joIo 7 .ob. r�iefnn... 1456 •

.. V, ,=
'

'I RISSIDENCIA: Rua Tenente S!!veiré:i 51 Telef. 1621 ,. f>ri�:r Sa�t:nc�at����ado i "I S-EGUR�t:JÇA -_ RAPI.DEZ :
.

COMOpIDt\D
,J"Tr'"""w, %1 �=--..: r�-&;;.,-

.' •• , __"'= i I � "'I, I D.h-.gldo pelo soelo JOS�� Mi\XIMO

I . . . l.,.1 Fundado em 26 de Mai.?_,: .,1
..

TRJ\NSPORTE.DE PASSAGEIROS E. GAr<uAS -; .

Df. �Au·gus to <

1\ C"la�; G. Galletti " �.:I�ii-.
' de 1921 .. ;.c ••,"1111 .i' ENTf�E ARARANGUA' E FLORIAr\OPOLlS

.F

. FaI6nd\/ por Forquilhinha, Mãi L uzia, Crcsciuma, Cocal,
de. !'::lauta Advogado I �·I EMPRUSTIMOS DES' ,. i UruwotJa,Orleôns, S, Ludg�ro.Braç(} dO,Norte e Caoivarí

� r,

I'
'" '" uv .! CONTOS C08RANCAS '... c - f

RUA FELIPE SCHMIDT, 9 . I I DUAS VIAGENS SEMAN L\IS em cornbineçãe com a�

M IEDICO (Sebrado)
,

I : linhas de ombus Arar·anbuá-Pollo Alegre
l)0f!NÇAS DE SENHO- I Tel.-14GB.,. II

DEPOSITeS: ,I S."I�DAS de Florianopolis ás terças-f, iras e saba-ios
,

RAS-P,ó,RTOS 'j • t4!! fia • ás 5 horas da manhã
á vista, aviso previo, li,mi-'. I

Operações f"I' SAI'DAS Je Araranguá ás quintas-Ieiras e domingos.

I _",' I tada, prazo IXO
'

• 35 5 horas da manhã
•

Dr. f'edro da Moura fe�ro II Roa T�ajaD':' t)6 ! A linha de Porto Alegre chega em Araranguá ás
quartas-feiras e sabados e parte para Porte

Edificio proprio . Alegre aos domingos e quartas-feiras
.

",dvogado .r\GENTES--Araranguá: Bernardino Maximo- Ferqu:.
..

._

1
..···················oo.1H ihi"h;,: Gab[iel 'Harns- Cresciurna: Ado Faraco Fi!ho'-

RUá Trajano, n· 1 sobralo

I .'j" 0-' r4i•s. 4Ç'cg�lI$ag;-�-ra;'t.!:.
Cecal: Zeferino 8urigo & Irmãos-Urusiaoga: '[I()sanQ;

I Teleph.o".�e .�...•..... 1.548.. ·. ..
. Damiani & Cia.·-Orleans; Irmãos Pi.z7.0laUi--Braço do

.

.'
"

_

NOlle: Alexandre Sndrini
.

Marti ns AGENTE EM FLORIANOPOLiS

João Neves

1

"A Gazeta"IUma assinatura mensal I r.,

I, cA Sazeta" encontra-se
ele A GAZETA, custa Iá venda no «Salão Pre- apenas 5$000 IMíiiiiiiiiiiiliii;iiiiiii-jjjj'_"iíõi1i,iilíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõliilii,....iiiiiiiiiliiiãiiiiiiiiiiiiiiiiiiiili..'� , ..

gresso» .

De jo�o da SIIv. Silveira

o MELHOR TON!CO I

Ciiníce em'

'geral
MediGo especialish em \
Mole5tias

.
d0 Estomago,

Intutln0, Ffgado e

�ecto
,

C_ftA l'\ADICAL DAS
, UJUOf\RHOIDAI E VA-
lU'. IBM OPDRAÇlo

:I SilM DOR
60NStJLT AS:

A' Rua rraJan� n. 1
Diariamente das 17 âs 19 hs.

tDra Pe�ro de Moura Ferro

Advogado
Rua Trajano 1. (sob.)

Maquinas e Pilotage�.
--_._----- ,_. �
Curso de

\

PREPARAMef:l,� ALUNOS PAfl \ EXAMES A 3&. MA-
QUINISTAS, PRATicANTES I,E MAQUINAS, M�T.

RISTAS E' A TUDO MATe' OVE SE REFEftE A'
'.MECANICA �l>.\.RITIMA.

'

. -;;SADOS DEVERÃO DIRIGIR-SE AO SR.
'\ULAMPIO DOS REIS VAT;.E
LARGO 13 DE MAIO, 41

FLORIANOPOLIS .

e6 . de"

I

Clnflrtl, istinção e ,'eza
_.__._----�-

ífl'b
.

�om Economia
nos Trabalhos do

Consultoria Técnico de
IVO A� CAUDURO PI.,CCOLI

E.nge.,helro ,Ui"il ii
P ro fi ss 1 Qn a i s h 3b 11; t 3 :J .:l 3 p!j ra

os t-a.'Y)os de engenharid
Administração. construção e refofrna de:]

pagament.)� em prestações

F'roJét\!-,s em geral
. Escrit0rio central: Rua. 7 de SetSta1 bro, 47

I

�PO rto Uni ã o.

todo
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f l mais umss 18 ou 20 horas, retirando-os em seguida e começando' N'ot'asa- a salgagem, a qual se realizará com sal grosso e limpo, que se
I

d. ita numa das razes dos queijos até meio centimetro de espessura. IDoze horas depois inverte.u-se os queijos e salgam-se do outro la-
P L F t B t t'

b
-

ca
'- · do, pela me-ma forma e por igual tempo. I or

•

auro or eSA as .Iuau e

ri r quel)os De, ois colocam-se em local fresco, voltando-se todos os I EDgelà'aelro AgroDolDo
dias e lavando-os qua do criarem bolores. ,I �s,

t-lá muita gente que deixs perder leite porque tem receio
.

Passadas duas a três, semanas estão curados, podendo con-
I Estudando as nossa essências florestais e aquelas que, em-

de não �ilbf'r transformá-Ia em queijo, julgando que essa operação I
sumir-se, I bora exôticas.se adaptam m, 'e Estado, direi algo sôbre o <euca-

tecnologica seja coisa dificílima de regular e que exija uma aprr n : Fate pro:-esso .1apta·se muito bem ao leite de vaca. [Iyptus>. '

dizagem muito demorada. Sem querermos negar o profiasionaiismo II
J. ;;g "4 ",4,e.,

:11: O <eucalyptua» originârio da Austrália e Tasmania, perten-
nesta industrie, parece nos, no entanto, que qualquer pessô.i media-

'

'

'ce á familia das Mirtácea�, tribu d?8 Leptespermeas, abrangendo
namente inteligente po?erá f�bricl.'\r em casa queijo de tipo correu- PerO'untas e Respostas ' ,segundo o «Index Kewensis» (VII Suplemento de 192b-30), cerca

tt', desde q'IC siga as Instruções que vamos dar. II 8 '

'

'11.,de 500 espécies, constituindo os seus exemplares verdadeiros ,igan-
Em primeiro' lugar precisa preparar os utensilios de que

.

I tes das florestas, alcançando alguns a altura de 80-90 metros.
necessitará Vamos descrevê los devendo o leitor seguir as íastru- _ ....... 1 Apezar de seu habitat primitivo ser a Austrália e a Tas-
-ções seguintes: mania, tem o <sucalyptus> se aclimatado em todas as regiões do

-Uma panela de lata com AS -Iimensões convenientes. I'a- R. C.-Capital- Perfeitament.e. A plantação de aboboras
I
globo, e mesmo na Ilha de Santa Cltarina, onde alguna exempla-

ra 50 litros de leite basta que tenha 50 centimetros de diamentro

I
deve ser feita em larga escala, em virtude de suas utilidades, pois Ire.,

atestam a sua adaptação na zona do litoral catarinense.

por -4,0 centimentros de altura. a abobora serve para alimento para os porcos; para as galinhas, Com um desenvolvimento rápido e múltiplas utilizações, o

-Um fogareiro vulgar. I
etc,

. I <eucalyptus> vem sendo empregado com vantagens, na formação de
-Uma lira para cortar a coalhadn, que se Iuz facilmente Convem escolher bem as sementes e preferir as especies florestas homogêaeas e no reflorestamento das áreas desmatadas.

arranjando uma armação ele madeira I iju com Om, 50 de cabo e
I já aelimatadas. para obter melhores resultados. Entra outras mere- CL1MA: - Não se póde com precisão afirmar qual seja o

outros Oro,50 de lira, tendo de cada lado 4 arames com o cornpri- \ cem cuidada as que resistem á humidade, pois constituem otimo el,ima preferido por essa essência florestal, pois com tão grande
me�to de. meio metro esti�ados entre (IS braços horizontais da lira j,alimento

em periodos de seca ou .deficiencia de pastagens. n�mero de espécies, varia,?l.'as suas exigências, dell�e os .caiôreil .e
6 distancia de uns 2 centímetros uns dos outros. As sementes devem ser tiradas dos melhores frutos, secas do centro da Austraha e Norte da Afnea ate o frio e húmi-

-Um termemetro com armação de madeira dos chamados T. P.-Blllmenau-Criar cabra. alto negocio, pois é- sa- do clima da Escôssia, Ne Brasil se aclimata em todas' as remões

para queijaria ou para banho.
'

I bido que o leite de cabra possui qualidades apreciavei-, e a carne de Norte a Sul, -suportandQ muito bem lU diversidades clim:t'éri:
-Cill\!o panos quadrados de Om,50 de lado. I é muito preferida por certas pessoas. O leite desses, animais está caso

-Cinco cinchos redondos. de lata (para 50 litros de leite), I isento dos perigos que oferece o das vaças, o qual é facilmente SO'LO: - O sólo preferido pelo <eucalyptus» é o profundo
tendo 20 cêntimetros de diametro por 10 de altura, com as ;>are-' contaminado dos bacilos da tuberculose. e permeável, de\"e�do �er evita�a .!lua cultura nos sôlos pouco pro-
des perfumadas. I Além do mais, as cabras, pelo seu tamanho podem ser le- fundos, com sub solos unpermeaveis, ou que se assentem sôbre roo

-�inco rodela•• de madeira oom uma polegada de espas- I vavas vivas junto ao leito do doente e dar a este, assim, leite freso ehas: férteis ou não, si bem que maior e rápido seja o desenvol-
aura 19,5 centímetros de diametro, reforçadas com duas travessas

1
co, otimo e sobremodo saudável. l vimento nas- terras ricas.

para não empenarem,
,

"

' •

Ao .stor resolvida a formação de um eucalyptal, deve II es-
, -Uma simples prensa de madeira feita com uma vara de I pecie preferida ser adequada ao sólo, onde se pretende fazer o

casquinha, de duas -por tres poleg idas, com um estrado para rf'ce-l A
'

'd" d
' ,

t'
plantío, '

ber o'! que.ijos a 1m 20_ de distaucia do braço noriaontal, mais um' ver a,' e ,e e,s' a. E5PE'CIE�: - Sendo in�mera� as espêcies de <eucalyptus s

braço vertical de pressao, um peso de qliatro quilos e quatro gan I ' ,I e havendo grande mteresse no m, 10 �gncola do Estado, e conA('ci·
chos A., B., C., e D., distanciados entre si de trinta cenLimetl03. mento das que nêle 3e aclimatam e se desenv.lvem promisflofamen-

" Além diss,o precisa de um funil.filtro para o leit,e e de um
I te, cit.arei as mais apropriadas, sob o ponto de vista econômico e

� I O anuncio para trazer re: ultados rapidos e compeDlllldores d S Cfl'asco com coalho, que é preferível'.á flôr dp. cardo. i ) ser feito:
'" que se a· optam em anta atarina.

Vamos a ver agora -como se procede: I
c eve Nay�rro de Andrade, em seu livro «O Eucalipto», mencio ..

LQgo em seguida á mungição, para que nãlJ custe t.anto 8 I
1. Na melhor oportunidade na 130 espeCH I aC0nselháveis 80 nosso país, as quaÍ3 foram por êlé

quecer, filtra'se o leite, deita-se na panela e põe se esta sobre o I 2. No jornal de maior circulação "studadas, d�rante.mais de 30 an�')s. Assim, para os Estados de·
f<)gareilo. I 3. Na pagina mais adequada Santa Catanna, R19 Glande do Sul e Paraná, êle indica ai se�

, O leite c,omeça .então a aquecer, a pouco e pouco, até á li ,�•• R '\
guinfee:

temperatura de 33 gra'Jd, que' se lêem no termometro. - A�?lenioi�es •. botry?ides: capit.elat�, citriodora, cr�ba, _gld�
Do frasco ou da caixa que contelll o cealho retirar-se por, j bulu�, gun�l, longlfoha, g�Olocahx, �aldeOl, numerosa, oblíqua, pi�

çlo de liquido ou, de pó que se lulgue necesBariu, indicaçãÓ quç 1. O �xtra,ordi()ario �desenvol�i�e�to tec:nico da '!.g�icultura lulans rud!s, ro�trRta, sahg,n�. teretlcorois, robusta e vimioalis, etc. ;...,.

estas embalagens sempre cont�m a que depende da �força» que o em Sta. CatarJ!la e a melhor oportumdade para a colocaçad,de pro' ConheCIdas as e$pecles q'Je medram ,8&tisfatoriame:nte 'no
mesmo ctJalho tiver ou então, prepara se com estomago (te cabrinho; dutos e f reigos : gro·pecuaIÍos. Estado, torna,se necessário que sf'jam mencionados os vário!! aólod
lança se qualquer destes coagulantes numa chavena de ag_,!a morna,: 2. A GAZETA é indiscutivelmente, o jornal de maior cir- a que elas se. asaptam. Assim, são aconselháveis, para 08 diversos
disaolve·se bem e lança-se no leite, entãf) iá á temperatura referi·" culação no, E-tado, principalmente nos meios rurais. I sólos 8S scgumtes espécies: '

?a. (33 graus), ml\xenao be� com ,uma colher para que se misture I 3, A pagina A�RO PECUARIA-6 a pagina mais indica,
.

Para terrss férteis: - Pilularis, viminslis, rostrata, gonio-
IOtlmamente com todo o leite. Tlr8'se a panela do lume, tapa-se da para os seus anunclOS.' cahx, numerosa.
bem, deixa-st' �o lado do fogareiro ",obre uma �abua � bem reil·1 Experimente e se convencerá. Aguardamos a sua proposta. . �ara ttlrras pobres: - Acmenioides, capitelata, maideni')1"guarddda do frIO, para qlJe a temperatura do lel�e sela mantida I '

teretlcorms.

quanto �o!lsivel de 33· o que !le conhece mesmo pd? apalpar da
IAV e s S I- Iv e s t r e' s

Para terras sê,ca�: - Oblíqua, longifolia.
panela, Isto é, em voltar a meter o termometro 00 leite. I .

'. . P�ra. te�rag humldas: - Globulus, numerosa, rJstrata, tere·
, Um quarto de hora depoi-l, o leite deve estar eoa�ulado., "

tlCcums, vlmmallil, robusta,
Se não e.stiver, é porque se deitou po�co coagulo e �ort.anto, na I I Para terras �al�gadiças.: - Robusta, b?tryo}des, rudis.
vez segulDte: tem de aumentar ,8 dose, se coagular maIs cedo, ha-, Ter eu criar aves silvest 'ali presupõe um g,l3to toio cspa. �ara terras beIra·mar. - Globul�s, pdularls, rohusta.
ver' que d�ltar menos.

_ .
I chI. Sem es�e go ;to é melbor não cuidar do assunto, por que só I ara terras montanhoslils: - Capltelata, tereticornis.

.
Apos a cça�ulaçal) deiXa-se a coalhada em, repouso 'por serviria para maltradar os animai,. Assim, a primeira condição pa-

! '- pparra terras �ren6:8s:
- �udis:

maIS de 25 a 30 mmutos, pa�a que endureça.
, ..

I ra criar passaros é ter um cuidado especial l'ela higip.ne.
j ara terras argIlosas. - GeOlocahx.. •

.

Com uma espu�adeIra corta-se a cO.llh�da a s.uperflcie, I Isso, aliás, vale para todos os animais. Para terras pedregosas: - Creba, mltldem.

em. fatias, com um centlmetro de espe!su�a (I vO.ta,se a por e_��a�1 ' Sem assE'io não poda haver passaros bGnitoli e de vida x

fatIas 110 s�u lu�ar, mas �om a faca sU'p;rlOr voltada 'para balx�. lenga. Em • 'gc.lOdo lugal' é pr(ois I saber alimentar as ave3. Conhe. de
Sob o PO?to de vista iD;dustrial,. tem_ algumas das espééi �9

Fella a mtelvençao da, superfICle, mete,se a lIra perpendl' cer o que elas preferem e o que lhes póde servir, para não dar- «eucalyptlls» �Itad.a�, as segulOtes aphcaçoes:
clllarmente na panela e começa·se com ela a cortar suavemente a lhes cousas que embora aceita!; lhes prel'udicam a sau :le. I

.
Construça() CivIl: - GlobuLus" longifolia, acmeniaides ca-

Ih d
.

d' _

Q d . Ih d 'd
'

,
' l

lo pltelata robusta rost at 't
.

d 'I I
.

'

c?a a a, �m vapas ueçoes. uan
_

o a coa a a f'stlVer corta a, Segul'l se que para criar p- s laros é preciso ,dispor de algnns re-
'

, '.
r a, C! no ora, pi u aflS, �tc ...

tIra· se a lIra e. mtroduzem-se as maos, hem lavadas, para desfaztr cursos, e estar di:iposto a gastar o necessario. I
'f r �ENHA. - BotrYOldes, globllluj, teretlc.rnB, rOitrata,lotl,

o!.\_ coagu}os maJl)res. Volta-se � trabal�ar com
_

a lira e com aSj Desta forma transformaremos a nossa casa ou o nosso quin-I gl o la, e c ..
,

'

,

m�os ate q?e a coalhada estela redUZida a graos do tamanho de tal em um t>ncanto admiravel, cheio de vidll, cheio de canto, de MARCENARIA: - Rostrata, globulus, tereticornis, citrio-
graes deTmIlho. -

I I
.'

! alegritj, onde as gaiolas 03 viveiros não destoam des�e belo con-
dora, etcp"OSTES

... •
apa-se novamente a panne a e. (eIXa-st> em repouso ?ê 15certo.,

: - Botryoides, globulus, rostrata, pilularis, tere-
a ",O mmutos. Entretanto, volta-se a atIvar !: lume do fogareIro. I' quais as aves que devemos pref�rir � ticornis, etc.. ,r

Passado este tempo, metem· se as maos n� coalhada, des· 10das aquelas que, por sua raridade, sua plumagem, leu 'lr..:ta.
CERCAS: - fjlobulus, b:>tryóides. lon,ifetlil, robusta, ros�

. troem-se os grupo.s que se tenh�m-, formlld(l e poe-se a panela ao canto p0dl'm cunstituir mativo de atração.
IU,me �azendo subIr a te�peratura ate 39 graus, mexendo sempre o, E são tantas. As espécies «r.obulta:., ebotryoides; 'e' «tereticorllill:' Ião,
lelte com uma espumadeIra ou com colher de p u; o lume deve ra-I 'Em suce!l!!ivas notiÍs trataremos mais detalhadamente do

lambem empregadas na produção de quebra-ventos. ,

gular·se por forma que o leite não demore mais de dez a quinze alsunto.
..•••••••••••••••••••••••••••••••••••_ .

IDlDutos,a chegar á temperatura de 390. I A cultura 'do Lupulo"Retira-se de novo a panela do lume e deixd·se em repou-

'

,

,

ElO �Ul'antfl $ minutos, para que a coalhada se junte no fuodo da IJ,lanela. Depois inclina-se a panela e escorre-se o soro, qu� se pode I�illda a roveitar para o fabrico de requeijão ou para alimentação
uos porco!!.

Escorrida' a coalhada distribuie·se com uma

pelos cinco cinchos, apertando a massa e colocando
caaa cincho cheio a sua rodela de madeira.

Coloca·sg em tleguida os cinchos em cima um dos

OUtl'091'dl:'ixando-os artsim estar 10 miQutos. invertendo em depois a ordem
da pilha e deixando estar ontros 10 minutos.

Tomam·se então os panos quadrados com meio metro dtJ
lado, estendem,se um por um, sobre uma mes:! limpa, deita·se em

c",da um a coalhada. contida num ciocho, envolve-se esta bem e,

lorna·se a por no cincho, embrulhada, no pano e tapa COIJ} a rode,
Ia d� madeira.

Empilham-se 09 cilílchos, bem aprumad8s. no '1rato ou es

trado da prensa e éoloca-se o peso no primeiro gan::ho. A me:a
hora depois desfaz-se a pilha dos cinchos, invertendo a sua ordem"
bto é, passando para baixo o que está por cima vice·versa.

_.; lVle18 hora depois torna .. se a fazer o mesmo, estirando o

pano, que, então deve ser bem espremido e voltado a eolocar no

seu lugar. Faz·se nova pilha. coloca· se o peso no ganchJ B,
para aumentar a pressão e deixa-se ficar 2 Boras. Findo este tem-

,

pu, volta·se a, fazer o mesmo, in'vertfl se a pilha, passa-se o peso
pari o gancho C, e, finaJment�i passadas outras 2 hora� procede
se da mesma forma e leva'se ó peso para o gancho D, o que cor-

_res{>onde á maxima pressão .d€l llrensa. Deixam-se aí os queijos�'..,__iiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiIiAiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 1

�. - .

I� G_AZ-E'TA AGRO--PEC'UA:R,IAI'
II Direção: J. De Fabris � Assistencia Técnica: En!tenhei...... -AgroDomo" e Medleo!J -Veterinarl." do S. E. F. P. �. II
Processó .

faeil de sôbre o'eUéaly,ptús

espumadeira
depois sobre

FEIRE ,

Está em Garibaldi, m_uoicipio do IÚo Grande' do Sul, o dr.
Jose A. I. �ªbral, engenb.euo agronomo do Ministerio da Agricul.
t�ra� q_tle fOI receber. 40.�00 mudas de lupulo adqijiridrs do sr.
Rlcclefl B�r�u?l, ah res!dente, a, quais serão ditõtribuidas a di.
'versos .mUnIClpIOS pôr aquele importante Ministerio. O sr.

'

Bertuol
ha ;mals de, 8' an08 que, com grande perseverança,' veDl delleavol.
do e, propa'gando a cultU!á, do lu�olo. Naq;u,ele MUDicipio, no ano
passado, forneceu ele a_ dlvenos agrlc�!tores cerca' de,20.000 mudas,
e, no 'an? em curso, naQ n'l�UU( quantidade prefieode diltribuir. ÜJ
nosso paiS ,gasta, a�llalmente, C9� importação, de lupulo, cerca de'
13.000 contolil de reltl. Dado, porem, o exito qlie se vem observan'
do na cultur� em re,ferencia, hreve estaremos produzindo para a:!l
nossas nlé:essldades. '

Produto do Departamento' de
Veterinária

dos' CO,MPREJ
,

, II
nas casas· que anunciam nesta pagina, e ficará I
\
\

bem 'servido.
'

SO' AOEITAMOS

TRA lAMENTO GARANTIDO
COM

AF'TOS

a,n�qc'ids dei prDdutos ,de -

primelta ' (�ualidade.

Laboratorios Raul Leit�,�I:A
A venda nos Depósitos:'e Representantes dos

LABORA rO'HOS RAUL, LEITE S,A., oli -á Praça
15 de Novembro, 42.-1' A.-RIO.

'

"
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z DURANTE O MEZ OE JULHO
Grande e total liquidação de todo o stock da

:CASA M CEDOc
� ._

, _

,A CASA QUE MAIS BARATO VENDE 6 ,... TRAJANO � 6
BR E V EM E N T E: Novas ínstalações a Rua Trajano" 8

-

V -E N DAS de liquidação excluslvamente a O I N H E I A O

IA

CARTAZES
PROGRAMAS DE HOJE:

'CINES (;OROADOS ODEON o ild.ér d�·,elnama. ;

"

OEON·, o Iider dos cinemas ,_ HOJt.-�'s 6112 e 8 112 horas•.-HOJt
9· .

ntara jamais enfrentada por nm homem, em """'0 do" perigos er..ado!l pela sua sltuaeão da
A mais extraordlD�ria ave

, espião em pleno país iniJnigft., .,�oraote a graude gllerra! -

.

's �EL RIO - GEORGE�,SANOERS PETER LORRE
DOLOFlE .., ;'-, ,-� "", I

LANCEIRO ESPIA0eDl
��----------:------�4�m;;ad.i. i_pressloDante narrativa soltre a espionagem!

.

, 6"ondor FillDe u. 4-""'1.' F. B. ' l_portant.: Só terão ingresso gralui- �Preros'·.- 2$500 ,... 2$000'->
68

� to as pessoas que apresentarem perma- �No Programa"""Fox Airpluo NeWfi D. 211 .
-

nentes expedidas pela Gerencia. Galeri,,: 1'000

I.�,,:-�����·..� �
�..� � � ��..� 1aiI1

�
,

Rex, às 2 horas:

Matinée tias meçasOdeon, o lider d08
cinemas Mbteriu da Un c.sidade c-.

A's 2 horas: com Marsba Hunt e Lsrry I
Vesperal Lider Crabbe I

1) Lagoa Rodrigo de Freitas, Um fantasma camarada com

DFB..
I I Robert Donat

2) Super-serviço de lorky·-
desenho Preço: 1$000.

, 3) Palavra de Rato -desenho

4) Quem é ela?-revuette em -A's 4,30, 6,30 e 8,30 horas:!
.

2 partes Em soirées l5) A caminho da fama-re- ,
vuette em 2 partes Jardim de- Allah - produção)

6) Amigos inseparaveis-i-co- colorida com Charles Boyer :

media com Ronald Reagan e Marléne Dietrich, Ie Mary Maguire P 2$500 2$000'A t'
..

t reços- e .

7) erop ano SIOIS ro ._' um

drama policial �e ação con-
I Imperial. às 2 horas;

tinua com Wilham Gargan, IJean Roggers e DLk Pur-., Matinée Infan'tn
eell '.

; hças de vento _, ccrnedie
Preçó: 1 $000

com Ú' 3 Palétit� e
Galena-$600,

--A's 6.30 e 8;30 horas:

Sessões Elegantes
000 grshde fil ,p. qu- (I' � m'_�

o pequeno petulante CU'"
. 1

i ck. y _ i<O['1I y e hed'
Ballbllloli>lW

PI ço - 1$000.

,,/
,..,--

f til uma avennn ii ',,' es; ,wnag lJl

durante a gra�de �Ú' ir< __ ,_,'� 430,6,30 e 8,30 horas;
. D s

(, t
:

tei prelação "·t LH ré ?, I· I
• ,

$-leorge sanders e Peter j j I;

�11'
... . Em setrees "

re.. () pi queno petulante - uro

Lanceiro Espião ; I «rnanre \"<' .o em uma es

I t-ola de gru.nelcs co« O�,

No programa veremos: !
- dois mais queridos garot.o5-

_

Cornplernento Na tona, D.
T

do cinernll.

E.B.
I

- Preço�-ll500
FOX AIRPLAN

'

NEWS N. 21168, 1 ...1\>T C A - DO DIA q:1e o

j
-

X �-': '�J" mostra entre

"u r >"oi .;; uH.. l ,"g' l� � hagt'día tO!L
',.

. �ub o i '
n ')4ualu�n.EE. UU.: O I.W�IU' ,�L t{,JV't..

v-::lt.. ineugvre � feira ioter·I---
..

-iiici;�iETÃ----
.. ·

nacionsl de 19_9.
Vende-se uma bicicleta

ESPANHA: 0. general Franco,
por preço de ocasião.

na Andaluzia. I Ver e tratar nesta reda-
FRANçA: A moda dos sapatos 910.

�------------------�

D r , Miguel
Boabaid

INGLATERRA: ° final da taça
da Inglaterra.
Preços-2$500 e 2$000.
Geral: 1 $000

.

CLINICA GERAL
VIAS URINARIAS

Esp. em molestias pleuro-pul-
'

monares (Bron 1uite, ASDla,'
Tubercdose,etc.)

Consultas 2 ás 4 hrs.-R.
joão Pinto. 13-Fone,.1595
Residencil\� R. JoãO Pmto, 1

.

_Sobr.-Fone 1214

Pôra amanhã o nlidel n tem em

c8rtaz

Talhado para campeão
com

Wayne Morri�, Bette Davis e

Edward Robinson.

PreçQs-l $000.
Geral,- v $600

LANCEIRO .SPIA8
eo.... Dolores Dei Rio�
Geerg. Sontlers e Pe
ter Lorre, hoje, ne

"lidar" -

«Lanceiro Espião", -o íormi
davel drama de espionegem, PIO
cuzido pela 20th Ceanny=Fox.

, que é tarobcm a mais audacio. a
aventura vivida por um agente
secreto inglês. personificando um

alto oficial al�m40'; 'e obrigadb
a jogar .com 0"/ amor de urrá

mulher, cuja missão era a de
espionar os seus próprios at<iif(,
revela o mais nolavel ator dra
matico dos ultimas tempos: Geor
ge Sanders, numa «pei fomance.
magnifica. ,que ft.�lo obter o ti
tulo de «adro. no seu prime iro
papel de responsabilidade.
Utcrge Ssnders, que será um

novo idolo dos', II(fans� cinen... •

togralicos, é cc adjuvado n-sta

I película da 20th c, ntury- fox
pela encantadora Dolores Ptl
Rio, por Peter Lorre, o ineOl-
Iundivel interprete hungaro, Vlr-

".
. ginG Field, Joseph Schildkraut,
Maurice Moscovich. Liene] A�

will, :"'ulher :-Adler, Fritz Fdd,
Sig RumaDo e muitos outros

elementos de valor.
«Lanceiro espião> é um f,im

emocionantissimo, cheio de mci

mentos de grande tensão drama-

!fica,
-

prendendo a atençlo do
espectador desde a sua cêna fi
nal ao seu climes, que atinljlc
ao máximo de interesse e atI'"

'I ção, estando a direção a ca.'ge
de Oregorx RatoU, o esplendide

_ I a�ti.ta que � ternbem �m otio.e
diretor, pOIS reube lazer de

_____________________ ! «Lanceiro espião» uma ve,d,�
������rã1 deira obra de cinematoaran.
� . � I moderna.
K Nestor Carpes e � I «Lanceiro espião», é pottante,
� esposa � um grandioso espetaculo, q�§ C. afora. o seu nr�unlento :o?erb(l t-

I participam aos parentes e 11 o CUIdado técnico e arushco d�.� pessoas de sua amizade o �� pensado pelos prcdutorea t!'*
H naseimento de seu filhel = 20th Centuly.Fox apresenta u;»
H V c njunto de «astros» e r(',veltdl'
i Adilson Luiz Carpes It do a mais palpitante persünahdi-
� ., � de do momento, George Sar:--
� ocorrido no dia 9. It ders!
� H ------------------�����..-��� Frutas nacionais e es-

,

tranieirr.s
UMA ASSINATURA MENSAL.

-

DE A "GAZETA" CUI!iTA SalAo Comerelal··
APENAS 5$000

Mi , ;-

Carrapaticida "Gavião"
-

° mais concentrado c economico do mundo.

DilU'ção de 1 x 800 Its. dágua
Eficácia ab�o,uta

PRODUTO DO DEPARTAMENTO DE

VETERINARIA
DOS

LABORATORIOS RAUL LEITE SIA
A venda nos Depositos e k'epresentantes dos

Lt\BORATORIOS RAUL LEITE SIA., ou à Praça

. _15 ,d:'::::.�::::��:: ".__- �,... a. -

Mercado Público n. 9
- ..
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.0 mais variado- sortimento de casemiras e lãs para
receber a

costumes acaba de

r e lum 1.1
44

, .

,"RUA· CONSEL.I-IEIRO
,..'

,.... �

M FRA,
•

"í" --,. "-::J- ."
- _"'.ç

- - • -

�

- �_. ,.�
----�

o E

Outros ensaias
"

-,

-

-JULHO
5

-
. quarta-Fob·a

"Foi entregue ao prestamista JUVENCIO '

JOAQUIM ALVES. Rs. 6:(JOO$OOO. que'
coube a caderneta n. 12414, no S� rteio I'_ realiz �do no dia 4 de Julho.

--

",

.
,

L. 'A G·U N A·-

"

L!

Dr. Luiz de 'S()uza
ADVOQADO I

E"scritório ,.. - Avenida Getulic Vargas' I
;ia n_.e�si;d.e_n_c_ia�;_H_O=T__

EL

__B_Ej�C_K_E_R ��_,'I IJ A R A G U A'
--

1-',

-

E;tação PERDIZES - Vila Vitoria � Estado
�

.

de Santa Catarina

['
-

I, Cirurgião Dentista MOENNICial
FLORIANOPOLlS ' Edifício Amelia Netto
Rua Felippe Schrnidt SOBRADO. SALA N. 1

C:inica-cirurgia e prothese de bocca
Apparelhamento recentemente .adqmrtdo, com todos os

aperreíçoamentos da techníca moderna. 'SANATORIO "SANTA CATARINA"

Pontes de Ouro. ou de Platan, SEM COROAS, para imitar os

dentes naturais. Dentaduras Anltomicas, .svstema alemão que
rermítte obter a imítacão absoluta �dá -dentadura natural.' - Den

t, I taduras SENI Abobada ·Palatina. r= .Dentadaras pardais, á base

i d de Aço-Krop» inoxídavel. - Ext.àcçãe -INQOLOR do nervo. sem /'
II' drscoloração da côr do dente. ,':- Branqueamento dos dentes, - ,
! II (Descoloração secundária). -- Electo Coagufâção. - Resecções de \ O melhor estabelecimento, perfeitamente aparelhado

.: i l[ , raíz. - Reimplantação e Implaãtação. - Therapia da
/ para o tratamento oonservativo e cirurgico de doenças pul-

Passageiros .

- Correio - Encomendas l,' 1,', Paradentose (Pyorrhéa)., - Cirurgia radical segundo monares Tpneumotorax, frenicotomra, toracotomia). Eete' 8a-
o Prof. 'Nemnann. Berlim. . natorio encontra-se localisado na Estação Perdizes - Vila

Modernisimos �:����nçlUe :o2ntu�n��de�om a maxima r I Consua3.�i:· das ,9 i��i;! e das 3 ás 6 hs, �i:�:�:, s��r�����ta P:�s�i:�� ��zPe����ica, ���a �����:da80� IIBRASIL-URUGUAI-ARGENTINA'--CHILE .. Bl)LIVIA�-PEHU : ':"\,,,"; "

,,:�",
" I.' estradas de automóvel, com c'ima salubérrimo.

Sjnd iCa'b ConrlGr I!mJtd ii II ,Ai> t���a� ,�' �e����!ei��Sr�O��':'����,,��c.turnas das 8 ás 9,30 derno�d�ar;::iX e�ce�rotJ�;�e ����I:ctcur��:n eapr:���!t:?� '1
.' /, AosY�;a:b-Gâ'dQ& .d��=JfE9ê�íião-�>há' cotisuHas 'para exames de escarro, fezes. sangue, etc.

Age,nle,s:," Carlos' Hoepcke '��S.a A. t. .:.""'� . 'i '�, �",� 'c:c - ..,' :,,,,:
.•

�_:".' :--,f '" "'-; "�( I,' Seção separada para convalescentes de doenças graves ,

',,' ,f
ÓÓ; I ,'�'

.

.
HORAS ,1\� t\l'RCAD:\S. .

'

I, estado'DoétopeTatfvo, impaludismo cronico (mal�ria,ll esgjta '�,J
RUA CONSELHEIRO 'MAFRA, 34 Flo,i<ln�polis'f�Iiiiiiiiãi__�""'iii!iiiiiiiii[iãiiiiiiii__iNiiiii_UõiiiiiiiBiíõ__�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiõ_ i,

mento, etc.
' ' r-.

I
.

TELEFONE. N 1.500
..

,
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""s t Fpt;
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. .'�, '

'

.

,.� "�!l.FI'Il.� 1IJi, s:� ,.(-.!'!l
-

�.. -�
-
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Ir%< ---
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L ,S " "eL

=
.

A·'c IR FRA'NC-E"�': ':5:\' ".'
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�
.: "�d
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·II·�,� América do Sul-França �,:,',�,��� FECHAf\ll ENTOS DAS MALAS: �

,-••
e
.�
.�.
G
•
'.
s
..
"
el>
•
"
"

h
• RUA CONSELHEIRO l\IAFR.�, 35
• TELEFONE: 1626 FLORIANOPOLlS
e o
•••••••••••••••00••••••••••••••••••••

:JULHO
Ia

Terea-Feir�
Realiz?', Sé: mais um SORTEIO na Cre
dito Mutuo Pred ial com um pre-

I mio em mercadorias no valor de Rs.
6:000$000 e muitos outros rnerores.

DIAfi-iER_MIA - ALTÁ FREQL'ENCIA
Tr�ATAMENTO SEM DORli

I
AndréDr. Kiralyhegy ,

"

E s p' e � i a i � fi a de:
DIRETOR PBOPRIETliBIO

( , �.- ;:

J

Par'a- EUHOPA� AFRICA� . ASIA. OCEANIA. cada
• Sáh3ldo, ás t t horas nos Correios,

Para• URUGUAI. ARGENTINA. CHILE. BOLIVIA. PERU'.
• cada Terea-Feira. ás t t horas nos Correios.

Brasil&<Europa 2 diasem

Ernesto
AGENTES:

.

Riggenbach & Ltda,Cia.

.; W4 - tiL UAft\i'1i1ilt""õ'éfí Fi

Casa d NOVIO OES,J
ôe Hicolau· .. u '--sortimento de sedas, jogos ,'de J
Jersey, armarinhos, biiouterias, brinquedos

. •
RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 10 [Mercado Publico} , ,j

�
..._--iIiI!Il!IlIlIJI-- .riI :�&__.sm:rzaz;t;;_-=Jft"

.
�nztr.'!.een&l_ A 2 Li 1_......_.... pr=-.,_ ......� � ·7

�
.

f

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A GAZETA . Florianopolls, 16-.7 ....1838
.. ._------��a�---n----'---�·-=---·--- _� =_� �__-----------..-- �___

_,� ---- _.. _.., �_..

O dinamisrn-o e a \litalidede dos onze.
, '.

rapazes. "de fibra de aço" impõem confiança
â ·seus adéptos e respéito a qualquer adver�
s·a'rio. (César $,eára)

O. esquadrão "tricolor" f:>isará o grarna
.cío conscío .. de /sua responsabilidade e confi-
6:·nte na vitoria.

A·G ETA

�1-------------..,------

(Tle. ,'Bianch�wskj)
�------_..--------_.._..--_..-------

Direcão de Escotto Melo

Grandes 5��as derlresponsabilidades
têm os doisI

Damianl Decio
, Sabin,o Beck Sidnei I

,
íiiiiiiiiE_v.aiiiiiniiiiiii!!_'íiiiji'iiiiIi'iiiiiiAiiiiiiZiíiieYiiiiieiiiiidiiiiio�__iif<t.j;;h;;;O_iõiiõ'__;.;;Ao;;b...,�....I�ila""riõiidiiiio_,_'_,__c_a__liiiiii_C_��_l11

de gr�,�des .dver"sarios de � 'Ia.
h�Je, no" �st .dlo da rua
,

:,.8ace,i'·uva
.

Consoante haviamos noticiado, en primeira mãr, hoje IhA
c.

•

d L I
.

d I Finalmente hoje, no esta 1w ela rua Buc:a:UV3, s�rá jogada a parte da manhã, tendo como local o campo, da LIga encmtrarse-aoA �lretorla a .F.F. em lesslo ho e realiza ar esperada partida de futebol entre M (I·L!()�06 Cuh", Atletico Ca- as Iguerridas turmas di A. 1\, Tescuro do-Estado x Po st iresolveu:
.

, I tar.inens� ,e Figueirense ,F.C., �!I! 9,1 ro led·, cio campeonato, sob I'elegrafico e Casa Hoep.ke x Credito Mutuo Predial em

I
.' .. os I'lY-PCloS da Liga FioitanOpohlli08 de � utfbol. . dispu;. du camceonato patr o = do pela simpetica L.A.f.- aprovar a ata da s- ssão aOl, nor:

J' . - f'd' d
r

2
.

I" " C' "

a temos nza I) o entusiss TIO q'.e esse .eocontio vem es-
,_

-lDscrever pei» IgudrenSe!" • pal", ) 'ltwpeun,to _)', I
. J ("

..

I " Gonza' laz I 0= J·ogos' doed d O I J C
.

1.7 P h pertanao nos crrcu os esporhvos na ,aíJ1t, ert'ISI:1 mo cose que .;;w;JI
" .'

o- 'corrente ano, os ama rores r anco _arJOOI e i ranr-rsco 10 ena, ,",

r ' , v. d', L. d . J'ogará I h '-'j.':;;::" n' o' ,R, '1'o.

I' _) á
' , 'd di 24 d

mais. se avo uma com a apr oxrm 'Çl 1 .� nor a marca a para a sen �
tendo que este utumo so poeer Jogar a partir o Ia o en- ,

I' d' O"d' L
'

b d ,"d
' . ," 6 " ,

, di 1 •
'. F C O

sarrona isputa. ran e esp-ctauva, cerca b pe fJa f, 5.0 retu o, o \ante e o primeiro cara.mscnto c n rcronaeneme ate que li , ., d f b d
' d:' fi I uit 'fi" Fsta' ·assp.gurada a presença do: Flamen'úo X S. l�,ristovão.

"

"

'

.

. _
.

d
seu es ec 0, e vez que o r e u ta (I na mm o III :.:lr:J para ii - � rI' b

comuDlqu3e)
III O mesdmo ....esta ou ,nao �rtgl�tral o; I T' daré L' ,quéda de um d�s invites do ahHI certarnen. maia esqeerda Gomalez 'no team' Fluminense x Vasco'
-suspen er por um ), go o amaoor 1"0 -arnan are f. P 'I d' FI J r:. 'd h' J

-...... .
" -I,:' ortanto, mars a gU'T\'lS b "ii', .

e o mu !' o desportivo 0-, o Flamengo no Jogo e 0Je. Bcnsucesso x l�a,,-u"eiraC .. sr. Da.Jl!hlo M ..·ln, de "!("orel ('om n r 1'110 O ",·.··p!eO,,"ntaote' I
'

, 'd
. r . J de b I A I:-h ...-- ... ------..- ..�-_ .. __._-_., ',� '�1J;;':::F' .n?f:'.<A"�_,,,

'

r' ,'�d é
-

�,

2--d ! fi::·., � tanf' kra n'f')o, e s"hSf'at t{ �u,� ctlfloswa' e 50 re o resu •. o que parec.e, a nu à atacante"·�· - � ,r... '., ..

-.
- --_ .. -

�:c..� �a part'!__< a� lÉ!Uetren.)e A' aOI a:; ar, I "di .. li" no ..;13 .

Orlado desse embate que se pre:1U:ic'a ,..li 'puta �o e !ensac:onal. . "crá constituida pOT Sá, Valido, GAZETA" ,acha-se a
l1uentt': .

-

b ' G I J b 5.- P,. ,

d
<

E '1' B Ib A'b lI!'
.

exaro u, onla ez e ar as. no
,

a ao ro.gress"",'--conce er aos 5nrs. mi 10 i áo, i e�to ;�.lOfltz e

I O horario _...
.

Carlos de Campos Ramos o cancelamento de suas JOsCllções de
.

juize.S. desta ,�i�a, 'conforme assim solicitar,am, devendo �s mesmos
I Na, tarde de hoje �frá (b,t v du o hei &rio de 13, 10,

'}Y fazereru a' restituIção da permanente expedida por esta Llga;. i quando tera começo � pari:Jda dos 1<, �ei va', Após lerá "ugar' a
� : 5"":;'aprovár o contrato firmado entre o Presidente de�ta: jogada principal.

'

Ligá e o d,. Liga.' de Amadores de Futebol:
.

I", ---_ 6_':_ólo �tender o pedido do Tanl1ndaré F.C. em virlu., A Representação da Liga
de da,�aleg8_ção contida em e6cio 5(0 não proceder, em vista di" t�;l' ;

o amador (alto.so Oacar Re.ffs sido advertiJ[) pelo Representante.j, _, . _� L: F. F. resolveu ;scaiar o �t'U prim-: iro �eeretario �nr.

Liga' de que deveria assinar a SIH,(Hl�' "ut· -1t' .. "jogo; i
r la q.; t erran, para representa la ;to jogo Oe h ,j,', sendo q\Je a

7
.

d d AI d d+garão do .J1vai F.C� ,x Ler� a� fU!l�õ's de clonomelrida.
, -em vntu, e a nãu (o,r'p""enCI8 fi maD o

0:. :r

SilVll a esta Liga,'conforme deterrrH),;çào coohd", 'oi; ,[. 13' de 7
do correnti' da Nota 06('!l!.1 foi t:fmvl,�,k a �" '.

ç_ ..lO referido'
�8'1)ador Pt: r'_ � til :1�Pt �

.� i:l.n �.. "1 rt'.ç"·J}' -: d ·.iutRt'crita por F O� am escalad;s juizes para os quadro� �,rjil'cipais e. R., tel' ...
ele, Almam::k� Sl:V�;

.,
vas, re�pectivamente, os fiors. Leoo das GOl1ç'i!ves (Marréco) e Nor-

8---a \'i�ta .li .• lê:,�wça\" .Ol,"· ,)Lt tk )c,_ ""t,:nOf. m1lr:!:l' bClto Outra da Silva.
rlois pontos ao Clube AUético Cãtar!nense pda p�itidl\ do ('lia' ,

18 de junho contra.o Avaí F.C., de acordo com o utigo 98 do A L.F.F. cance_4eu demis-
Re,gulamento Ceral, entre.e"s segundos quadros;. ! sa-a aUIl:e., ,�, &.:rb' I-t,'ros�

9-·advertir o juil Antonio R. de Paiva para que o mesiJIo; GP ft

tenha em vista as determinações constantes das ihstruções baixadas I Demissio'nários ,,.
'-.. -p"la Dir.eção Tétnica em data de 23, de junho na parte referente \

' ..às substituiçõef:· I !--

10- in$crever n<> quadro ·de juizes-la. categoria-Leoni- Em reuniA!) realizada ante ôntem, a dirtloria da L. F. F.
d,u Gonçalves. à vistll da credencial apresentada a esta Li�a e ex. resolveu conceder ó can�elame{.to das in�crjçõ�; de juizes, aos Snf$.

.

,Pt;��!, peld F.C.O. (C€\pitulo VII - §, llllico do Art. 41 do Re- Cal los Campos, Alberto Muritz e E,'nidio Bilbão, fxigindo apenas

lu1amento. Geral): "

: ,a· devolução das permanentes cedídas ao� mesmo_:'l
:' li-designar o sr.. Norberto Dutra da Stlva para arbítraf .';

a partida entre os 20s, quadros .do Figueirense e AJlético, à n. 7 ml._
tealizat-se no dia 16 do corrente, com inicio às 13,30 horas; m'ÓiVfcia, 'pelâ Uga .de Amadores de Futebol, em data de 9 do I
t (2-aprovar o acordQ' havido entre os clubes Figueirense �orren.ei -

--.. .

í

'e Atlétic'O, para 'a escolh. do juiz Le�nidas Gonçalves para referi. ,.... 20. --tuspend..r pOl. um (lJ jogo o ãmad.,r Dante Bic·
a partida entre os acima citados clubes no dia 16 do andante, ás cochi"' do- Jrir F .. C;,, de acordo com a representação. f�ita em s,u-
15:30 horas;' ,mula pelo juí'z da partida, Emilio Bllbá I. �Ar't; I J 6 do Reg..

13-.determinar ao Avai' F. C. para designar o croQome tGerai); .

tdsta e auxiliares d� arbitro psra' a partida a realizar·se no dia,16 21.)--não tomar conhecimento dos ,prptestos do lris F.
d"n' corrente, entre os ·clubes Figueirense e Atlético; C. feitos durante a partida do dia 9 do "cQliel.lte por não ter

J' 14-deeigoar o sr. Flavio Ferrari para representar 'esta havido confirmação oficial (item 9 da cireu.a� "e".pedida em data
l.i.iga no jaco a realizar-se, no diá 16 do corrente, entre os clubes de 23 de junho ultimo): �

figueiren,se e Atlético; ..,.

.

22.--advertir o juiz Valdemilo J. de Melo por ter per-
.

':;":. '15-marcar doi. pontos no Aval F. C. nos primeiros se- mitido o jogo violento durante a part�da -entre o Iris f. C. e o J
gUMos,quadros, por ter vencido ó Iris F.C. no dia 9-dó corrente: Aval F. C. no dia 9 do corrente: .

,
16-censurar o amador Ivo de Freitas Noronha, do AvaÍ. 23.-chamar a atenção dos club�s pan o item 25 da no-

t;�ç., pr-f /t""r cf�ndido com gestos imorais a assistenciiJ, e procurado ta oficial desta Liga da Nota Oficial de 7 do corrente, tendo.

. artr�tos. i!��tando assim aos preceitos da bola norma esportiva: muito em vista o que determina o art. 9.· dos Estatutos.

. ,,;�'�H�eensurar o amador André Vilain, do AvalF. C.,
"f por ter entr�do em campo sem permissão do juiz:
.,� ,IS.-advertir CD amador Tolentíno Aristides Chaves, do 1939.

"'" Iris 'F"t C. por ter assinàdo a sumula em desacordo com a inseri
.....

�ao (�rl. 105, do Reg. GeraI);
19. -,-cuDiratular-se pelo exilo da parada esportiva pro- 'f\

FigueireIIS'.
Eurico

L.ig.
-,

Flori_napolitana
FutebÓI ..

NOTÁ OFICIAL

Os Julze�

Flavio Ferrari
SECRETARIO

Secretaria da L.F.F em Florianopolis, J 4 . de julho de

Ailético
Oliveira

Matos
Bi,ui

Gilberto Argago.
Har�ldo

Chinês
Gato

.

IIPavan" �rito Tavare� I
rodada -da
L.�. F.

.
Progra�a ,dhirno

De 8.00 ás a.oo horas - PROGRAMA,

VARIADO.
.

A's 14,00 • TEATRO EM CASA •• apres�n'
to a coméc)jc �m :3 atos ôe 10racy
ramargo A PATERN�DADE, na Inte.•
l-Iretação ôe: ... Zezé fonseca, Fln.
tonio lnj-, fI 'ríano faissole out.
ros, U;IIO ofel'i.:J .105 Lojas Brasileiras.

A's 15,31 - Reportagem Esportiva.

Programa noturno
, .

,De 18,00 65 22,30 haras
, .....

A's I8.00-Tarde daoSllote dó "SABO.
NETÉ TABARRA".

A's 20.30 - A PRE-8 EM BUSCA DE
TALENTOS' - {,Jm pro�1 a·
ma para ealouros.

Speaker:l-SilviÜo Neto e Urbano L6�1.

Almirante, Nabor Dra!l, .-�arbele, Lollta
França, Murllo Caldas, Judith de Almeida f'
Irrttãos TapI.lJ_Ós, Germaille Roger, Nurto

,

.

Rol'and _

A's 21 30 •• Curiosidades ,Musicais •. O ln'
.

,. � teressante programa ae I9lmlrànte,

I � .'>" , uma g"ntileza ao C..>mpanhia Bana
,

,seatlea. -

,

..........I , ,�••
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w à

, ,
•

e mais va-
, Artigos de inve-rno para homens, � l1horas e crianças, maior

"'riado" sortimento, na 'Cas'a "'A CAPITAL"

i ,oI _(�t
.

I----------------��
i
I

I
I

,

I
MATERtAIS ELETRISO�;, LU�TRES E ABAT, I

JOU�S ELEGANTES E MODERNOS ',INOVID�PES.! VISITEM' A Elétrica lRua Joao Pinte' n� 14 .

r IACABA DE RECt-BER UM FINfSSIMO SORTI

'�'.MENTO DE CHUVEIROS ELE'TRICuS, NOVI ,I
DADE NO RAMO-AR rICO �ARANTIDO .

.
I

Vanda e íns.talaçã� de contador de luz e força. por : l�preços mQcJ,ces SE) na Casa A ELE'TRICA

sa •

.._·..•..••...._..····_..�..·····;IISerraria 'São João"I! I
-----

:

--- jll
no di.stríto' cío Estreite) :1

Entrega-se á domicilio, lenha serrada, e.n IImetros. Bem sêca e de otima qualidade. IIIDl,�QUE PARA O N. 3 ESTREITO
• I
...........................CI�•••••8•••••••tI........ ---------"-----

Quer receber baâ sur-,

presa qLe lhe fará feliz e

Ih!': será de grande utilidade
r-0('fé",(l a M. B�an.
dão.

Caixa Postal, ·1476 �

RIO de Janeiro.
Sêlo .par a rF:sr(t.�ta.

:::;,:;m;:::;:-::-_':'�-:::;;:-.-:::::� .._-:;.: :-'" : <,_o :.":"
_ ... '" "

..

. 1
�-'-

...

.:
........

::_:::;:-;::::.::;:
...

==::::::::====

Conlpanhia' acionai de ivegal
·çã� Costeir�1 "

'" I.

Movimento M�'ritimo-Parto Floll"ien'ôpansl
�:")�e;"s�g@.. iro� "'� cJ= Cargas

fr-d�e
=

�argE�ei;O: ,\
'

!""!,,,,�.,.i

_1lIm!.!MpE��wr·ra�.........__._;:s.��..

�.

�N!!'!
..

��,�r,t�{��-
����!a.�,

�-&�·�.I.�;'�'
Q�'

!l''''·���f:�:�r::'''a�o��'iri:�s�·��.�!
�=���,.!llJg;;�

I,,;;;:ta.·_'iii''iiiiii"•__IBil.·_IIiii íiiiãiiiiiiiiiiiiii5::>iiiãiõiiiãiãi;;pr_.;;;;;:;;Siiiiiiiliiitaiii".ü...;.;;;;m;�_tiH+5e;_..;iiSJri'ii<_iii'�uiIijii;'illiJl11iiiii'_1�jiii;,_.•"nij'wiii]"w 1ii

Serviços cje

a l ô do o Paquete !ITAr URA sairàa 21 doc i P -quete ITAQU 1\TIA' sair á
l, rrente para:

Paranaguà, Antonina.
Santos, Riode Janeiro,
Vítéría, Baía, Maceió;' .

Recife e Cabe.íelo

C H (i.'! 1 í-� para

I nbituba "'.

.:, Hio Grande . ,e

!Pelotas 'e' ..

'

,

,

Porto
.

Ategre, I,
.,

I.
Cargas e �assageiros para os.demais .por
tos gujcih�s a bàldeação 110 Ri? de [anelro.

Av'·.' .1\, Recebe-se carga" e encomendas ('té·:a vesp. ró das saídas dos paquetes
.v e emite-se passagens, nos .días das saídas dos 'me smes, á vista do. a

testade ele vacina.' selado com Rs: I $200 Federais, A bagagem de porão deverá ser

entregue, nes Armazéns da. Compa�hi,a. na Véspera das saidas ate as 16 heras. .

-,._rl ser csnduzida. i-{tatuHamente ;lJ9ra bordo em embarcações especiais,
. ESCm'rêRIO-PRf,ÇA 1 i OE WWErv\BRo, 22. SOB. (fuNE 12')0)
,ARMAZENS-CAl.S BADARÓ_N.'3--(FONE"1666) -'E�m. TELEG. C ')STEfR/;

"

: :
. Para mals lnforrnacões ccrn o I�gente

..J. S,ANT'OS C�A f�r)OSO

Pt.......SE,NTANTBS
O A'pt L.

.

I\u:zin
SCH

DA
,INDUSTRIA .AGRiCOLA

,

DE
c0TTO •.J(:HAEFEQ

BRUSQUE S�CATHARINA
BRASIL

A marca da melhor [écule de milho
que se [ebrtce ecluelrnenle no petz.

Deliciosa scbrernese.
[SUtlãl illtm@nli(ÜO Dfjr� U2an(iti e docntfS.

A VENDA NE� TA PRAÇA. I

���·ii··...}���""'j-·t��·, :;��1�

A Eletrica
PARA INSTALAÇÕES LE LUZ, FQRÇA E AN·

, TENAS DE RADIO. C()�SERTOS E AUMEN
lOS PRCCUREM

A EL_E r�!ch.\ .,

TEM SEMPRE EVI STOCK E A' VI�NDA POrl,
PREÇOS SEM COMPETiDORES NA PRAÇA,

�EpD•• iTA"I••

,H-O'

.;j .... iii .al. k:<l"��I!lJ. 91S.'!I!Il ,I
a b•• , dft IIUllllila

_ - lIIa - &a _' WllIlPIQ§ e••&I ê�iIIiI�la84lle.
....I u&z ��!lI."""" "'�hwh� (1f,5 II-iii.)
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180m negoci>!l
; Vend'e' se(' r\tlil� i ,a

ha\'1' .

-

..
• cara 80 lado

j
da Est�ção Agronomica, corri

I otima, confortave] e gt�liIode casa

t d� r�sj?encia. belo pom.r, jal-'
! d�ns e murneras benfeitori�s. Di�'j
: po� de glande' ext nsão de ter l!
iras pars' firlS a",.· , I" ." 4,v! ;'.,

j Sã0 em !OIT:ratar na

.'

i��RUATRAJ�NO N. 15
I '

..

1-
=

>:

II e. Ade::���1 \

) da Silvai )

II
.

I\dvogado <,

I Rua Felipe Schmidt. 34'
I Fone)6JI .

I

I· -�--,--- I·
"'....._ .....�.t_ ...��.

i--�-------�--��_

1 '

I, Casa 'e terreno á �

I venda

'I Vende-se uma easa '�ita á rua
Gal. BiteR(lflort, n' 169 eom tu-.
reno ooele se encuntram mais 3
casas de madeira, e qnal faz fun
dos com a Av. Hereilitt Lnz,
Tratar á Av. 'Her()ilio hUS ri
174. ". ..

...
F_

EMS'TA" OA""ú�� I=i.NA

K E ,8 A.

.. ....m. MUft""'"

BI�rfienau, Cruzeiro d. 'ui,
Jalnwile, 'L•••• , La.una, -São
Francisca d. Sul

.. _".., L ••
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VlA.JANTliJS

llOSPEDIS
. Estão hospedadr,s no Gloria.
Hotel as seguintes {lesSÔ;HJ:' Ota·1vio Bez Fgnt.ana, Manoel Furta-

Ido, Max Mendel Sterliog, Gui· I 1 l
Ih_rm. Lucas Varpl., Gil Miran"'" I ida lJecnri'lue Natividade, Daga· IIbl'rto narnack, Alfredo Domin

"1
!

'08 Bichflll, S1Hm Guérios e fa.: I

miJias, Felix Schmiegelow, NeH II·'SaliM MatI1iall!, A. M. Larsen,

IAlceu des Santos Maia. Paulo ICárvalho Silva. Wence8lau Jcrge ,Mraz e sra" AUgust0 Arlex, Ro-;
mulo Brunel, Eugenio .Brch,. dr. IArtur Feueira da Costa, Otto
Apf)el, Abrahão Epstein, Atilia ,

Gubert, NiI.on· Epstein e cap.

-'-.

Gastão Cordeiro. ..I
Senhorita faça com que seu

namorado UII� chapéu·
RAMENZONI

policiais
Niíiiiiiliiiiiliilloiiiííiiiis_saiiiiiiiiii'�'!��!! Al'!Jll,l:!ANlVÊllSAJUOS I ',

b_ .•

!iftA� TTE. C�MARA SIMÕES!'
Passa hoje R cio ta na talicia da I

exma, sra. d. Sebastiana Tavares I
!imões, digna eonsôrte do' sr. te
Dente Francisco Cam- r) Sirpões,
atualmente residindo lia, Cu Ji tal ida Hepublica, e muito relaciulla-Ida nesta cidade. .

ANO--------VT-
..

·----FI-orhnop�ns, Domingo 15 de Julho de 1_93_9 1 N�U_M_E--R-O-_1_4�8�2Deflue boje, a da í

a ns ta.icia
da exma, sra. d. Maria do Car
mo Neves Costa, virtuosa esposa
do sr. cel. Caetano Costa, impor
tante capitalista residente em

Lages, I

Faz anos hoje, o sr, dr. Ger- i -

Convidam se os srs. sócios e exmas. familias
mano de Oliveira, agrono.

; para a DOMINGUEHH\ que ssrá levada a efeito hole, I
Festeja hoje 0 seu aniversario

I
comJnicicio ás 21 heras,

-

__:b-:

• sr, -_Ft:anci�co:Antonio de MI'I0,
c; .merciinte.

"

SENHORIHNA GISE'LA
BUSCH

Pupa, como é conher id I nos

••ios sociais. pt'l s suas

Inumeras amiguinhas, faz anos
amanhã. A:: ,raciosa e cativante
'.eohGrinba, enteada do noss»

-,rezado amigo e distinto conter - --------------------.----, - -----.-------- ,

ranee Ir. ViLor Buseh, e que é 6��·'�=;"�;;_:,b:�=.:":.":f,_:t=:'��.,
..::;:;""�-:ii ;;;;';i,-& !

figura destacada nos nossos meios
.o�iais, onde goza de grande es

tlma • simpatia será' muito feli
eitada.
A's muitas 'provas de amiz ide

e aféto que a elegante senhorinha
.

rceberá, pela festiva dafa, -os de
'

A Gazeta juntam os seus para- .i
1.1lns e �8 melhores .vütos de um.i lfuturo rISonho e fehz.· I :�

! (>I� fjotianopoj�sf l.1 de Julho de 1939
Senhorita exija que seu ncivo: '.

h ' I "' --

use c apeu 1������������,A.��;���iâ*'1& ri

-' RAMENZONJ i
-----------.------ .. ------------- --.-�---

Faz anQS amanhã. o sr, O�car:
' .

;'Soares de Olh�ra, telegrafista, I

ap'Jientadó e pessôa muito, rela: : I
cionada entre nós. motivo por
que será muito cumprimentado, I

SENHORINHA NAZIRA IMANSUR. I
, Á. ,e.ntil senh�riIlha Nazir Sa· i Iluil Mansur, aphcada aluna do I
Cursa Vocacional faz anos ama· I I

Elhã. Muito -querida pela sua. híJ�-1 i -

aàd. e pele s seus excepCIonaiS 1'- i
dotes artisticos, a jovem eniver- I
-8.riante será fartamente felicitada. I
" ! I,I

I

E,;te neoli'g:smo é carioca e pitoresco. Atr.bu.em-Ihe va

na' orig:fls e um só sign,ficadu:. fi tendenci, para «g'�oha�' ten
,'o". "taPfal", "'conversar mole» e o!Jtras ex-,Jressõ'cs tf",d..Jt'Orllll d",
.ntenção' dllatoria. Recent"menle, t�O entaóto, chegoel-nos da

.

do Tio Saro a noticia de nova acepção p-ara o voc�bu)o
q:z", d· sia vez em conexão com o automobilismo.

Assim, por «.erni? no m .'!o<" d .ve-se et1tenjer·o\
I
ffi3S pegajo�iss;ma camada de q"m 1 �ubstanéia pard'l escura, gera

I in • da cOlllbu,tã') da materias extranh'ls contidas em. IlJbrífi..:;:,n

I tes incompletamente refinados. Nc} dizer d:>5 fabricantes de . au!
,

,moveis, este '«verniz>' ou gJmosid I(je, prende o movimento dus
"

.

I
I err,bolos -nos cillOdros, tolhe a líbe,da Je d')3 alleis d,)s emb')los

DR. BERTAGNOLLI JUNIOR aCiona 1,-
.

: d L::ult.1 o livre funciona'menti> da; �alvulas. El'í. c:)"'1er�ºen�.
, SeluiLl ô-tem pira Curitiba, o

A FARINHA QUE NÃO VARIA E NÃO FALHA NUNCA : o 000'0: p:rdt: força, o automovel sofre em sua velocidade e

:H, d�. Bertagnolli Junior, D�JSSQ 1 ,
,.

!
'- u donõ_ pa.ssa

a cÓ1tar com d(!spezas !llaiore� co n a gasolina:�preClado 'colaborador e dIgno' A' VINDA· IM SAQUINHOS DE 5 KILOS II � d dl\iretcr da secção de Química do . " çom o agravan:'e?trj ,os mconveUle�tes
-

provoca os
I ',Jelo «verOlz') no m ,tor, Vira IOglCdmente o cOite)O det\'ll)Ilnto Vegetal do Estado.

I MOINHO INGLEZ o

s. -s. se demorará naquall:l ej- UM PRODUCTO GARANTIDO DO
.

I : ubs ;tu;çõ�s de ceç u etc. Em SUml o «vern�h do· au�omovd
(-La le, 'por espaço de uma semana I, i

.

t a�a a veiocidM'e do automov�1 como a «tat.ica do enverniz ,-
'b' d' I' .Si de-seja receber um interessante livro

II
..

- c em 01 eto e servIço.
I' 1 m n'o alrala a i1' a; cha dos assuntos "ue lhe so�rem -o efeito. Parade receitas, preencha o coupon OQ lado '"1

I /- Nome' �-� " . e ta, não CO(JbÚemls reinedio especifico ... Para o «verl1i�:. r.�t' i\LECIMENTOS
..

e remetta-o a: - ,

-'N H 't I d ··C 'd d f " -----.--�... Rua'_-'--_____________ autcmovel poJeremos, todav:a, recomendar Texaco Moto� Oilo OSpI8 e 8n 8 e a e-,

I
A'

S UI
'I>- ,Cicldde'______________ .

I
.-

t d t'l d
.

I' d ti· dceu ôntem, Osvaldina Péres, fi· i re y55
-

Ih erome-o e lE I a o e ISO a o con ra o ca or e" ox)'- ação
. Ih"] de Camilo Pêres. ,

•
,. ea Est!ldO,-------�__539FLOl

que. por tud� isto, não forma «verni'lB nem crostas de .. ; carvãl
-Na rua Demetrio Ribe{ro n. Rua Conselheiro Mafra n., 70

-----------------'""'l

I! n')s pontos <k m�t0f acima in�icados. E' 'por esta
..

r:azão \,� que �I
8, onde residia, ocorreu c; ohito

-

FI-.riau4tpol is ""'" d z que O '1 exaco Motar OiL1Hn1em jovem o mo_tor do

ii:n:r�si�i�n�e:!���. do sr. Bra�si. __._, �._�
_ .

�-.,.-,---.�-�--_..---------
__ . ; vel "istu queio mantem livre do vérniz que o envelhece

�__iiii"_iiii ----------�H-----·"'�'�á.v a"'L' ...._WiliiiSWSW_Üill!-_!mW!l,,�l*g5ei!ll! s;:-..::�·_.. IU IIIÍI:- �..-�:

Diretor-Proprietario JAIRO fJALLADO

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

Clube, Doze ,d� Agosto
�ONVITE-

Dr. Aurélio
o', Ratolo

..

MEDICO -OPERADOR
-PARTEIRO

RAIOS X

Pela Diretoriá
.

OscBr Abrilhulifil., 1" Secretário

rIínita ae Tuberr::ulosp.
Pulmonar

Diatermia em ondas curtas •

Raios Ulúa Violeta e Infra
Vermelho

Infrazon- Terapia - Cistos
copia-Üretro=-Scopia
Consultorio=Bua Deódo

ro - Esquina Rua Felipe
Schn idt, Oas.9 ás 12 e das
14ás 17h9. Teiefone-1475.

Residencia - Rua Nerêu
Ramos 26 - TElefone 1450.

1
--

I O Ar·nl;n;o Iava "'()Ç'
...
OilVidos, nariz,

r.
_

� II li lU t:.;j ga.·�aD.ta·
f'TRCHGIAO-ESPECL\LfSl'\ Assistente do prof. Sanson
( .onsultas das 1 O ás 12 e das 16 iI s·13-João Pint», 7sob-Tel, 1456

A
_ Companhia P«Hdista de- Seguros

ti visa aus seus ai nigus e chen: es que mudou as suas insta
laçõPR elo • EDIFIC lO A ,\J ELl \�E ro . á rua Fd;pec Schmidt,
para o numero 46A da mesm 1 rua, térreo, onde espera me

recer 8 prefr-rencia de sempre,
Motivou t31 resoluçã -; o interesse em m-lhor servir

aos seus f,J vurrcedorrs.

S©1�mJ@ �

� ru���Il© r��fl!)r$©)

)} ANTI-SÁRM TELl (C

•

SI QUIZER bôlos e doces saborosos
e bem Feitos, us-e "Buda-Nacional", a
Farinha oe trigo que milhares' da
donas ,de casa vêm empregando há

_"II!IJP'- 50 annos com os melhores resultados.

._

II ada
..

o Sjbão'

"Vir

que' irlD-ã••�.
Maria. Orteacía queixou-se de.

que seu irmão ;HQmero I:bQ en

treu em casa armado de UIIl ca

cete e-lhe aplicou uma tremenda
Burra, deixando-a toda lastimesa.

Que barbar..!
Inêz Julio de Oliveira, residen-

I O da Canasvieira, solicitou provi;esocupa OS dencias á Delegacia de Policia.

-I Em toda parte existem indivi- pata que seja internado nu-m hes
duos que, não tendo o que fazer picio seu irmão. Hermogenos, que

ii durante o dia, não se cansam, e sofre da faculdades mentais e an-

C0IDO não sentem necessidade de da perambulando pelas ruas.

dormir aproveitam a noite para I
Disse mais que o individio

perambular pelas ruas, para Ia- I Manuel Firmino teria aplicado
zero roda nos cri fés e nas esqui- i no �eferidú H�rmogenos' uma sur

nas -e perturbr.r o sono dos que I r?
Isto para .fazer uma experien

trabalham e precisam do descansa. era e' ver se acalma va li lcueura..;
noturno. Como consequencia es-I

'

tragam apropria saude, além de As hetairas .

brigaram
'prejudicarem a existencia dos pO-1

Por questões de ciume, 8S de-
bres mortais que leva.n :a vida a caídas N ir Lobo e Valentiea
serio. I Silva se empenharam em luta
,E' por mal dormir que existem I corporal, sendo esta ultima mui.

tantos individues com perda de 1 to espancada pela primeira. O Ir.

fosfato, facilmente irritaveis e en., Euclides Fraga que viu esta cea;t
colerizaveis, Dia a dia multipli-] no morro do Mocstô, deu cieneià '1
cam-se, pelo mesmo motivo, as á policià. :\vitimas de perturbações nervosas -

de maior ou menor grav�d�de, Ferido gravemente
As pe�sofls, que se torn�m irrita- Procedente de Biguassú, 'deu
ja�,. l.nqUl�t�9, dcsammad.as 'e

I entrada no Hospital de Carlds
pessímietas em co�sequen:Hl �a I de,

o cidadão José Braz da Sito
perda de. fosfato, e, que nao po- va, que fora baleado por José
lem se hl"f�r do barulho da rua

I Rutz após ligeira troes de pala
em que

. r�3J(�em, - aconselha se o: vras. O estado do ferido é deses-
1S0 de ln Jeçoes de Tonosfofan, t) perador.lue levanlam o estado geral. re'
forçando o sistema nervoso. De quem é o anel? '.

I I
o sr. Antonio Rodrigues Fei-

I j� .entregou ,ás autorida::les polj-
.. M O·V I M E i\i TO! C�flI� um !'IDel encontrado n 1 pró:-

[ .

11 I xIlmdarle8 da casa Hl.)epck�, E'

ASSOe· IATIVO I um anél de melai com uma- pa-

I·
--

II
lIra h�_�ca.

_ : :;:l�r�oso clube da colina, coos ti-
---- --�,

I·
tUlra, por certo, um dos maii

I Clube 12 �e Agosto
.

assinal&dos aconteci�entos soci!,i;
O Clube Doze de Agosto vai' do ano, pela aflllencla d,e exmlls.

i realizar hoje.á noite, com inicio fami!ias e pel1 extraordinaria ani-I

I
ás 21 horas, mais uma dfl sua!' mação e cordialidadf'. _,., vitorio3a� dO!Qingueiras, para I) EspeCialmente para convidar

\ I qual reina gral.'l<ie entusia�mo. A Gazeta a comparecer e para
II. "f d h· • agradece.r'.lIos em seu nome e 11\).

I
A pompQ�a e�ta e o)e, ,da ComIssão 'o afloi.o ql]e(�Je'V}lr,e1 no Lira I femos prestados á· r;mbre ini�iIlH-

I Teve o mllis expressivo acolhi.,' va, esteve em nossa ledação;'__�.
mento da partE:' da nossa qlta tem, o sr. Custodi·o. 'de _ Ferreirll
50cif>dade, a esplendida inieiativa" Bandeira�
dos Clubes Germania ;i Lira, I Penhorados nOi! conf ElSR.JDO

promovendo grandioso baile em
i pela gentileza�; como sempre,

beneficio da Cruzada Nacional aqui estamos para con,tribuir�
de Educação. .: entu:::iasmo, para todos os' belo!
A fe�ta que se realizará h,;je empreendjmellto� da boodade ce

á noite, nos amplcs salões do tariu('n�.f>.
UM

..

r .�f1rifimli"""!Ii!·I!!J.MJilI!1I •

do . envetnilamentoA tatica

MARCÁ REGISTRADA

,

pecíalidade"
E!I.f

. Joinville
fina como para roupa comum

.��----- ---''''''--,_---

de WETlE,l &
recomenda--se

ela.. ,

tanto para
;,:.,'
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