
o Planeta MARTE, sem o menor perigo para ·0 mundo, passa
na noite de hoje, a -56 milhões de" qU.ilom:etr-Qs da :Terra, esperandc os.. ci
entistas de todo o mundo, fazer observações satlsfatorlas sobre a .exlsten
ela da vida no mesmo.

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

Preeisava� _de .iPreciosa oferta do Au.torizadas as pes�: Departa�e�tode
,I

algumas lI�oes Oepartamen�1) de qUlz� de ferr.o e[ fstahshea
MOSCOU, 26 - Ein seu in- I Educaçao' Carvao :em Anlta- Recebemos os comunicado,

I Ilamado discurso pronuaciado por

I
'

•
'

numero 26, 27 e 28 "do Depar-

locasião do «Dia da Marinha>, Ofertou-nos o Departamento polis tamento de f:statistica e Publi-

qu� transcorreu o,nt�m. o corms- de Educação uma coleção de' cidade, versando todos sobre
sano da frota sovietíca camar�da nove. quadros organizados pelo "Noticiá realmente' " 'importantes assuntos, e que
Kuznetsev descreveu o rapido mesmo, e que traduzem em nu- auspICiosa., muito contribuem para um co

desenvolvimento da potencia das meros e graficos, a privilegiada
esta, ,de' que, o gov,erno f�deral'l nhecimento cada vez melhor do

rotas vermelhas dos mares Ne; situação de Santa Catarina sob autortz..?� as p;�q,ulzas de f�rro'l.nosso Estado e dás nossas pos-

II f�ro e ,Baltico e. do Oceano Paoi .os bafejes do Estado Nov;, per- -e ��rvao no distrito de Anita- siiilidades ecorromieas.
fICO, dizendo textualmente: c PII' -soníficado rio emérito estadista pOAls. "

.

E
'

M' Gratos pela oferta.
i 'h h"

, "respeito o sr rnesto e'"

; ra que C egue. ao. con eC.I�ento, sr, dr, Ner eu Ramos e nos seus ..

.

,

Ide alguns, .
inquíetoa visinhos, I competerites e dígnos auxiliares. yer re�eb_u t:legrama partIcular�

cumpre- nos dizer que no' Extre./ Corrfecci
.

d -
'

'd'
comunicando lhe .que pelo pre-

i ,

.

.'
. ona os com apura 0 id t d R bl';" h' id :

; mo Oriente .eles precisavam de, gosto e arte á base das infor-
SI �n e a �pu, rl€a, aviam SI, o

"O d
'

I algumas lições. das nosB,as forças I mações con�tantes no relato rio assln_ados diversos decr�t.os com ca aver
I armadas, para que s� rl;)nv�n��Pl/ do .sr, Interventor Federal relatl- relação ac c�so, - concordando.

de J,o'I'I·";'n P ......r.·IerI de que nossas Ironteiras sao ln, \'0 ao a d 1938
' ,

d
com as pesquizas a serem real c>... 11:7

I '

'
" nf) e , os qua ros I' d

"

I
violaveis>. '

em ref I'
'-

t ta
rza as"

, ,
:

, ,e encia sao um "-._a es �(jO I Dada a, círcunstancia especta- PARIS, 26 __ As autoridades

I el�eq,lente ?O trabalho tecnl, c� l�s�im,a -,�e, no local, haver ves- militares, ordenaram a autopsia
'- --.,_.... q se esta fazendo no Depar tizios M> mesmo tempo, de íer- do cadáver de -julien Poirier,I

,
'

tí'lmen�o S�e Edu,cação, sub?rdi- r; e brvãó, a peqúena' distan- ex-funcionario da administração.nougoraeão de uma

lO UNO O I nad?
a ��ret�rla d� Interior e' cia um do oútro, é fâctl dedu-

fil- I d ,ti. C ·t I "

� ,JustIça, cU.Jo titular e o sr, 'dr, zir da irnpr rtancia dessas" pes-
do «Figaro. detido juntamente

.0 ,a � _..,Opl a . Ivo d'Aquino u d
" -

, com Outros [ornallstas, quando
Em Blurnenau terá lugar. hoje, I

"

;,

i'"
' m os mais po- quizas e 'do valor dás jaz; las; fora,m ativadas' as Investigações ".

" ShlVOS expoentes da nossa cul-' .

, ' c "

ás 11 horas, a inauguração da .

, tura. n,o caso de resultados saL,Jtoi destinadas a apurãr;1 campa-
filial que a conhecida casa A 1-----------E--iiiiiiM---�-iiiii--.íiiiiiii-iiimiiiiiiiiiiiiiiiiiii..iiii Espelhand, o acpetos d,iferente,s nOSse'ra' um' grande e, por assl'm' nFhraallçdae prop-�ganda nazista, na

CAPITAL, instalou na rua 151
. da nossa VIda economICO-SOCI-, , " .,.'

' ,

de Novembro daquela florescen- �

I"
•

t
'

d
dizer definitivo Impulso na so- Poirier faleceu em uma casa'

a, encon ramos na menciona a 1
-

d bl íd , '

te cidade, __. coleção, síntese brilhante da uçao � pr-o ema SI erurglco de ,saúde, POUC? dep�i� de ser

Para assjstirmos o ato, rece-

S T A!'
Educa�ão Popular, dÇl D-ivisão

do BraSIl_. 'detIdo, h::ndo Sido vItima de
bemos gentil convite, Gratos, I j Adm'jl'st r / P I R Congratulamo-nos com o fato uma ulcera no estomago A' ca-

"
" ,; Ih:atIV� e opuf,ar" de� e a.úguramos.resuItatlos positi- beceira do extinto no �omen-

fI" I t
.'

d·
' sumo. IS (;rtco-geogra ICO ° ,cc" .'

d d E t d
'

Y 10 en O Incen 10 ' . '" '4 "tV\l!nicipio ,d'e Flot:ianopolis, E'x_"vo� para _a gran
&

eza o s a o to do seu passamento, �ncon-
'. •

I
" ,

t'. ";_' porta:ç'ão' pãra o Exteriôr, .Dis..:'.�.·�a,�aça? ,,� .. ,
I

o .,!trava!U-se S,II� esposa e filha,

.��-n'O' ·e:s'''�elto''''- " -, , . -:-� tribJ.lli.�ão�das Wnidad'es,,, Escola;' ',� ,
..

As �utof1da�es �rdenar�m a

,,,.�.
'

L ti
.

_

'
�."

'�, 'M"�OSCAU 26-A lt'
" f' "d' -, '

: t� ii" res/-Pai)iicâs. (xtstentes',; no És,C A maior S'erraria de Lenha aut_?psla para ImpedIr a etrO-
/ v " s u Imas In ormações, ao a' en �er

I.f"d n;,&f -,�' ,j.
,

-
, laça0 dos boatos segundo os

ll' I que as tres potencIas chegaram a um acordo sobre os casos' de
a 0, rtvuuçao, L.XpOr-lólçaQ_para Fone 1.100 I' p'" , , ,

<;J.Logo ao apagar das luzes, re- agressão indireta podendo-se dar por certa assim a conclusão' ·o.Pais e, por fim, uma evocatf- .,.
,-

.J

qf�aes. o,lfIer se SUICIdou ou

gistrou-se violento incendio no I d I' t
'

I'
'

'! va 'homenaaem á Patria no qua- '�II
01 assasslné1dp, �

, I a a lança np Ice, i-.... ' " ,b • MACHAOft CIA I O"'" "EI' 'bl" ,

Estreito, na casa de 'propneda-' I dro Hlstona da nos,sa BandeIra; .U"'& '. "
. �,1 I�aro» pu lCOU u a no-

de do sr, João' Martins, e Qa I ' "

. , I Q Controle esteve, {l cargo da A{!enaias e Representações ta Insl�tIndo el? qu; � morre

qual estava estabelecido o sr" "

LONDRES, 26-E� ,caso de guerr� serIam para4Isa��s. Inspetoria Federal das EscJlas C),ixa postul-37 do seu ,ex-funclOnano nao deve

J 'M' V'el'ra que resl'd'la � imedIatamente, todas as atIVIdades dos radlOs amadores-declaf9u subvencionadas ocupada palQ sr- RI J N, p' t 5 ser motIvo pé\ra que se aban-
,ose ariano I, " ,

t. d C
'

T 1 f ' "
J , ,...., ua oao lO (l, "

",

nos fundos com sua familia, 10 mlms 10 05 orrelOs e ,e egra os.
.': João S, Areão e os desenhos FLORIANOPOLIS donem as InvestI�açõ,es em tor- -

Surpreendido pelas chamas, I
. .".

,
I i forám executa?os, pelo caTtogra- no das n:anobras nazIstas, �cen-

que já ameaçavam alastrar-se, o, _ BU�GOS, 26 -O &al. Quelpo de Llt�no conhnua·· n�sta fo E, Vecchlettt, rev�landc-se Sub-agentes nos principai!l I ta�do qu" ·a' de!esa �:tclO?ll
sr. José Mariano Víeira tomou: cl?ade, constando que_.seta nomead.o embaIxador em Buenos ambos CJnsagrados perttos. municipios do Estado. I'.'

eXIge que !ud.o seja devldam_J-

logo todas as providencias, cha-I AIres,. ',' I O Departamento de Educação te esc1arecldo_, _

mando o corpo de Bombeiros", '

,i que tem á sua frente, a inteli-

O' hOs soldados do Fogo compare- MADRID, 26-Foi suprimida ,a censura militar á i.tl),pren.,. ,gencia do, sr� Sebastião R0cha', UIn SOD-.:tO Ornetn
ceram com a presteza que lhes sa, continualldo� entretanto, a censura civil.

_ jincontestaveJ tecnico no assun-

é habitual, revelando-se heroicos I I to, pres�ou com a coleção de
na extinção do sinistro, ·CHINA, 26-Ha grande descontentamento pelo acordo quadros ora litografada, ,inesti- ,Amigo nosso e por sinal Btll-'

O negocio sinistrado, estava
I tirtllado .entre a Inglérterra e o Japão, Embora a Ingláterra 'decla- mavel serviço á evolução CllH�- r�to dê :,alor, troux:-nos, um

�o seguro! as mercadortas pela I
re reco�hecer, a�e�as!' a existel1cia de' .tro_pas, japoneza� d� Chj- ral do :Estado, mere.cendo efusI"

,

dia,. de,vldamente .coplad? :para e os v.izinhos c.sallueatiM"
Iínportancla de 10;000$000, e ?s; na e l1aol o domlnlO Japonez, alega-se que ficaram prejudicados' vas congratulações, o que f�z�-I o pub!tcarmos, o soneto VISÃO
moveis por 5:000$000, O predlO I os legitimos interesses nacionalistas, visto que o p()vq luta pela mos, c�m os nOssos espe�lals; de Oscar Rosas", _

"1',
'

a casa. '

tambem estava no seguro por, sua independencia, '

_
agradeclmentQs pela, precIosa Se� � mer.or mten�ao de l�e .

�
,

30:000$000, .

I
" ! oierta, substItUIrmos a paternIdade, ,saIU AIO. 26 - Na avenida ,Sub Ir,

Ain�a, não fora� calcula,dos SANTIAGO, 26-Pelo� documentos apreendidos, conclui-I. " a luz subscrito por Oscar Ra-",banu, onde ,ha�ita, o prc1io n,

0S prejulzos, podendo-se adlan-, se que a ultima tenté\tiva de revolução visava implantar o regi-' ':"._ _ i
mos,

'.
,

r '13 095. ,de sua. pr?prIt'dade,.falec � 1

tar que foram regutares, I n:e cor,porativo, sob a, presidenci� do s�, Gustavo Ross, ' can,,:', ;" I, Engan� lamenta:vel, por ce. t?� (), "sr, Edu�rdo _VICente <A,:�ln., WI,:
, . ,dldato derrotado á ultima sucessao preSIdencial. I I . ".' - ,e, que no;; �pr�,ssamo� _em reh liDO fUUClOn3r�0 da Fd" 11 la ."

"'OGO NO \ '

"

. nsu,rrelçao iftc�� na_ prtmel�a �dlçao. E a·que. se�do ,vmvo" mOl'dV:l Pfl\

•
, , .,', '

, rehftcaçao estava feIta, quando companhIa de um filho alou�ad /,
. -

O
TREVIS�, 2.6-Pesados aguacel,ro.s destrulram, dez mll .

.M· nos foi mostrado um suelto �os Como, aposent'ldo. Plli'cebi!l a

PREDI i�ectares de colheitas, causando um pre]ulzo de 1q milhões d�, no eXlco o nossos colegasdo O ESTADO, remuneração de 1'200$000, di;.
, !tras,

'I: dando a entender que o engano pondo tamh�m de alg.nmas ee,

34,. da rua c.ouelhei"l NOVA YORK 26�, O cor- fôra ou propositar, ou filho da no:ni�'3 �jJ;·�t:Ílveis, pelo cpe ,j

ro Ma�ra ,."' _' CAIRO, 26-0s governos do Egito e da Tu,rq��a.decidi- respondente do '«New 'Ybrk Ti-' ignorancia, Diziam ao mesmo s?,a reputação era de um bom '111

Ontem, d� manha, p�las 8 ho- ram realizar a permuta de missões militares, estando Ja Integra-I mes», no Mexico, informa que tempo que o soneto «era pouco fiCO,

ras, verificou-se um incendi? n,o da a comissão egipcia que irá á Turquia. 'uma insurreição explodiu em con!=ci?o»" quando, _pelo �on- V,e�if!c'ado o obitl, e sflben! I

predio n: 54, da r�a .-'Conselhe�- Irapinélto, t)a provincia da Gua-
I
trarlo, e mUito conheCido, ,E }SS,O o.s, vlzmhos que, n'l reilidenci I,

ro Mafra, onde esta estabelecl- TIRANA, 26-Pelas autoridades militares italianas foram nasunato onde o chefe de pO-' acentuamos em resposta a Insl- ficara apenOlS um homem aufl'-

da a firma Costa e Cia.. confiscados todos os bens pertencentes ao rei Zogú. licia e_p�rtidarios' seus resistem
I
nuação dos confrades, para mos- mal,' não vacilaram em invdJí,ll,

Dado o alarme, e solicitada ,a
"

/'

,ªO Cerco d�s tropas federais" I tra'r que ceá como lá,' m,ás fa'-� llpoderando·se de tolo; os objeb,
presen�a do C:0rpo, de Bambel".1 HAIA, 26-0 novo gabinete holandez prestou juramento O general,Cardenas, que hav,lal.das

ha», Não,g�starame de,rr�- de valor que encontrarc1[1J ao sC'a

�os, loi dado Imedla�o, cO,mbate, perante sua magestade a rainha Guilhermina. deixado o palacio, pouco antes b�ram um� blbltoteca par�, ex�:- alcance.
as chamas, com a eftclencla ne.,.

,

de "rebentar o mOVImento, entrou I blr ,conheclmentog;· de hlstof!� 'Quando, cientifica(h do faleci.
cessaria para evitar um sinistro

, LIMA, 26-0 governo publicou 'a lei da reforma da cons- em,comunicaçõés telefol1icas com! liter�ria. '"É; mento dó' sr, Equardõ Vicent'�
de" grande!) p1-op�r�ões,

'

tituição, de acordo com os resultados do ultimo plebiscito. o-',ceirnanda-fl.te das trop'as fede-I Penalizados p_or tatl:�o ;esfor� � v�la� a viuv,a de ou�n seu filh "

O fogo teve IniCIO nos fundos ralS de' {.�plnato logo., que teve, ço a troco de- tao poucQi;' cOllsa� a. Ahce Augusta AvIb, para :q

d? pred,io," não s�ndo ver�ficadas, conhec, imp.nto do fato, orde�an-ll entregamo,�"os ponto_s, CO,ntrihs, se dirig,iu ,afim. de pr,lvidencj'lr
ainda as respectIvas ongen5, E BOGOTA', 213 -O 1500, aniversario da morte de Bolivar, do que fossem capturados Ime- concordallüo' que nao. �ouvera sobre os funerais, 'os 1'1 vasores d I

a sua intensidade foi bastante «O Liber'tador», foi comemorado com
. grandes sole'piqades ,em diatamente os rebll:ldes,

'

"

prevenção da parte delés, como 'residencia do seu falt),;idn !', 'g(',)

grande, em virtude de estarem todo u país, As atitQridades dê nrtmajunto I não _ �ouvetéi da nossa" parte,

rimpediram
a sua enlrudJ,

deposítadas no compartimento declaram' q, tl,
e o restabelecimen- Mas isto,,: ;�ín vez de' acalm,ar; O fato foi 'então cOi,nunicado Ú

onde S(! verificou, ca,ix,ões vasios,
,

DANTZIG, 26-Foram realizados aqui, os primeiros en- to da o.rd7l!1 é uma questão de I' trou�e n9va temp�s!�de. �n,ri� P?lic�a" e. o comigsari??o 2,t'
. E' louvavel a atiVIdade ,com, satos de mascaras contra g.azes, ?e que p�rticip�ram trinta ho-, horas apenas,..· " 1 que�ld� com _uma ltçao 'ç1e

ehca.\,
dliltnto, que logo se dmg,lU para'

,
que se �ouveran: os bom,belros, mens e �ulheres, que f('ram deVIdamente Instruldo,s sobre o uso J:;)e ou!r� I�d() �,�un'pa-se que i p�oflsslonaI, Im.p�tando-n,os cve:- o local.. tomJU a3 pr,wldencia",
cons�gulndo dominar as cnamas, das refendas mascaras, a popula'çao dos, :tEstados de, leldades polemlshcas .. .! , neqessanas, apreendendo, de!l(fc
apezar de serem obrigados a Ii- V�ra Cruz e Oaxaca, çmde 6,0'1, Longe de nós

semelhante;pre_-:_jIOgO,
',em algumas rcsidendas dds �

'gar as mangueiras no hidrante WASH:INOTON, 26-Irrompeu violento incendio numa dos. homens possuem �llmas, se- tensão .. , Nós não temos 'd!'tio- 'vizinhanças: varias obiato.!! qil'
situado no Mercado Publico, ala do edificio do Senado, sendo imediatamente extinto, subindo, rá imedia!amente, �esarmada nario para discutir eo,m, ,ºs,-co ',' .tinham sido roubado3' da CJ.sa d"
9s prejuiZO'S' são regulares. contudo, os prejuizos, a 300 mil dolares. pelas autOridades locaiS. legas... '

. morto.
'

.

"Ü' i};J.

A' margem
fatos

dos

Os sabios que tanto tem se preocupado com a vida

de MARTE, no passado e no presente, nada de positivo
conseguiram saber do que nele realme�te se passa, �e tem
ou não habitantes, si estes conhecem a carestia de Vida, o
nazismo o .cornunismo e outros sistemas parasitarios, e

muito rr:enos si, em sua passagem proxima á terra, anun

ciada para hoje, ele lhe fará algum cumprimento de urso,

Verdade e que um mais atilado, o diretor de um �bserva
torio mexicano, abandonou os seus lazeres para vir a pu
blico formular a hipotese de um encontro dos dois plane-,
tas.

Isso afinal não 'passa de fantasia do astronomo de

Sacubaia, semelhante á predição de Falb, quando do a

oarecime�to do COMETA BIELA, que ficou desmoralisa
do para toda a vida, O mundo ha de acabar quando
Deus quiser e não quando os astronomos vaticinarem,

Enquanto isso não acontece, vamos pacificamente tratando
de nossa vida, melhorando as suas condições fisica e

'moralmente, sem" antepormos empecilhos aos nossos se

melhantes, nerri pensarmos em fim do mundo,
O homem tem já preocupações e cuidados em de

masia para não Consentir que o seu espirito deslise em

direção á tão absurda conjetura,
O planeta MARTE prosseguirá sita revolução como

.sempre o tem feito, desde o principio do mundo, sem ve

leidades belicosas como a que certos malucos querem a

tribuir-lhe, Mesmo porque passando de .a 36,030,000 de
milhas da terra, esta ficará a respeítavel distancia de
seu CHUTo

J. R.

l
Entl'8.da" I

-

1--1=--1
Sabidlt1o..a_'__ I I

'�Q�A"'lU.. ,

':,-.�

,'G A Z EA
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Diretor-Propri�tarlo .JAIRO j
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DURANTE O MEZ OE JULHO
Grande e total liquidação' de todo o stock da

C SA M CEDO IA
A CASA QUE MAIS BARATO VENDE 6' � T'RAji�NO ,... 6

BR E V EM E N T E: Novas, ill5tala§ões a Rua Trajano, 8

de liquidação exclusivamente a

'. ,.",

d'
o

1 o mumcipro deve-lhe muito. d, ve-lhe em grande parte u

Inauguraçao O retrato que é. Por isso a sua gratidão não tem [irn'tes, "nem ele te�1

.
.

.

.

.

maneiras c�bdignas de. expressar 05 feus s�?fimentos, .

,

. FOI por esse mottvo que I) n SSG Ilustre Pfefelto. com a

do dr Nere�u Ramos em Jaguaruna ::ad�igs:: �lu�:rS::ãh��f:��r:U di�;I����: �:!: o�:��ord��:� o retr a:

.

• ,I Por tosta forma dá um modesto, porem franco testemunh :
.

Conforme foi noticiado, realisou-se, no dia 16 do correu- i que ele vem trazendo á SE.n�a C a arina, elevando o nosso Esta- de Quanto ,o aprecia, pais morto ou vivo, presente ou ausente,

te a inauguração do retraio do eminente Interventor Federal, dr.: do ao niveldos Estados mais ad-autados do B,as;I, fomentando a! 3empre as suas leiçõ s estarão ante os olhos dos seus coneligiona
N�rêu Ran:os, no salão nobre da Prdtitura Municipal. � agricultura. desenvolvendo a vida dos campos, incentivando as rios agradecido-, assim como seu nome lhes acu:lirá sempre á me _

.

As solenidades, que cbec'ecernm ao programa crganissdo o
industrias, criando postos de sau le sem a �ull os povos sucurn- morta.

pela Comissão, revestiram se de invulgar brilhantismo,
.

tendo a el�s I
bem p�la inanição e. as .

enlermide de.s, multiphcando a�. escolas, I
.

E' por homenagem como esta, semelhante ás que as rgrc

comparecido, alem de enorme massa popular, as. segumtes auton- sem CUjas luzes as inteligencias se embotam e 0' cnmes cam- Jas tnbutam a seus santos, que se consegue perpetuar+a mem. na

dades: major Maroolino Martins C.�bfal, ilustre preleito de Tuba-I peiam. d'aqueles que se distinguem em qualquer parte, .e tornar fecu_,lJs
Ião, representando o dr. Interventor Federal; srs, Luiz Schm.tz, i Porque êle tem tido um .r!rn;ni�t!aco mod-lar, sem ran- os seus exemplos.
operoso prefeito deste municipio, representando os, _drs. Altamiro ccres nem vinganças. Porque êle l c il honrado a sua gente, glNifí- A inauguração de's� retrato ié 030 somente uma m�;.:h�·
Guimarães e Ivo d'Aquino, secretarias da Fal.epda e do Interior canele-e; p:>rqoe êle tem ss bido s brepôr aos interesses 'wlbaternos taçio de reconhec.mento como um incentivo a neyos beaeficios em

é Ju�'tiça, José Ferreira Bastos. Diretor d� D.:parta�ento de A�. ?s. altos tnteres�es. da ��çã"; p ir .u-, .com um �enodo di�no de prol deste .município.
'

. ,
'.

ministreção Municipal, os srs. Helmut Milller, Frencisco de Almei-
o
mutação, sem tem eutibilrdades. o gamz U o ensino no Eshdo, SeJ'i, porem, como fot, Imitado o exemplo. cio exrno. dr.

,da, Giocondo Tasso. Cãetãno Lumertz, Francisco Vale, Pedro nacionalizando o. trazendo uma c ntibução de inestimavel valia á Nereu Ramos, nunca seu nome poderá set esquecido, nunca a

,Bitencourt, P.lfredo Silva, Antonio FranCISco Peixoto, prefeitos,
o

campanha patriotica que sobre o as: unto o Brasil está desenvol- memoria dos seus serviços poderá ser apagada.
respectwamentc, de Púlto União, ltajili, Lsgune, Araranguà, Nova, vendo." Peço a todos os presentes levantar um- Vl\�a ao nO$SO ln-
tre�to, lrnarui, Biguassú � Pürto Bélo, P. o sr. Pornpilio Pereira' PeI s serviços publicas que o b�{(.fcílor dChtd ·tora tem terventor.

,

Bento, agente do Lloyd Brasileiro; ZeíerinoBurigo, prefeito de leito, abrindo estradas, ligando lugares
o

inacessiveis 8M centros de Viva o dr. Nereu RhalOS,
Urussanga; Manoel Cabral éa S:!va. delegado de policia,

o repre-' produção; pelo bem geral que Santa Csta ina recebe de nuas mâos l

sentando o dr. lv-ns de Araujo, secretario da Segurança Puhlica; honradas, pelo que de estima e v- flêraçáp os f.�gu runenses sentem i Discurso lido p�" q menina Lueia, Ma-
'Mario Marques Canto, agente de E,(l'Iti�fca, representando o dr., diante: da figura respeitavel de s. t X .ia ,() muiicipio que, tenho li I . nfH' 1 Cardoso'
diretor do Depeuemenro de Estatütica e Public da de; Francis\o. honra de representar, sauda o gisn lI.! .tide do execl,t;vo cotari·, )

"

Carlos Regis, bab,Hesour· iro da Prcfé'itura de Tuberã; Manoel, nense pedindo aos presentes que e, m f'Dtu,iasli1o vibrem dJ eH r.ção', Sr. Governad0r da cidad ... AU'oridadf's local�. :\1'::113 Se-
Nicolazzi, secretario municipal, [(pies' nt�ndo o 8ul do E�tado, de' diante do simbolo austero da hOQr3,!ez p�rsoOlr.ca.:la. nhores. Excelentissimas senhoras, Caros contelfa�eos.·

.

Laguna; pld e Pedro Uhich. vigá,io da paróqu·i.I; A:re3 Gomes de:
•

'

"

o

A cerimonia.qul.! hoje �qui SE' Plo(:t:.ssa tem alta gignificação
Carvalho, juiz disliital da séje; i3euoci S�h,:r.itz. coletor estadul]; DIscurso proferido pel iI menino EI�a Maria ,para todos nó�., T{ata-sp de uma homenagem à -figura .inconfun.h·
Antonio Firmino Càuto e Nelson Sc,",mit7, l' e 2' supL:,ntes de: _

Sehmitz - I vel de NerfU ,Ha�o�..._.pr claro In.tevr.ntof ,do nllSSO Estado.
delegado de polIcia; A�tor Avi!a, tesoureÍro r. unicipal; Jos� Mélo, ! '.

' .- "

- --"'.'
..

Cóticl"utú de Ilõmens, in{en:erat.1l e H.reno, vem o
_
emer;tQ

�iscal Municipal; Mqtinho Goula(t da silvd, inténdenfe de San-' l\1inhas senhoras, meu5 �ellh� res, Il1t:Dlnas como {II. estúdista aux;l�an,do a, éssa outra grand<!; figura nacional, que é Ge-
Ilão; Serafim Antonio Gomes, sub-delegado de policia' de San- : Eu tan"!bem .quero ca�tar a nioçltnha do ml.Íl contenta' tulj�'Vargas, nà sua c�mpanha grandi,JSá: de 'fazer do Brasil u n

�!:); Antonio Nicolazzi, agente do> Corrçios e Telêg�afos; José' mento. Eu que tartlhem sinto n'alrr,.'1. c'}mo ,boa JalSur"U'lense que .pais lInido, forte, respeitado e livre.
.

��� Goulart e. Domingo. JO!P NlJnes, escri\<ães de. Paz de sou. o q"ue vae de �Jegria e de
sao ll,;faç�p quando a rr.ínha. terra

.

A iodi.viduoalida.�e marcant� �� 'Int�r�entor Ramos �erece
��gã\) e da 5éde._ , �.';.. _ homenagea, a pessoa lOvulgar do dr N,�u";Ramo�, qu�rlJ>, dlzFr á! InaJs.d.o �ue n!l!g�,eIEJ'o,;;.es(a mode.tISSlma ,,11Etlnção que lhe tnbuL.-
'"

Na ocasião em que, pelo representante do dr. htervelltor menin-as minhas _,(:onterraneas como devemo, .::ultuar o nome do mos. El�Je� jús, ao' nosso rêcorih'!ciinenlo 'e' ildmiração pela--' SUl
Federal, fni descerrado o rEtrato. falaram diversos oradores, enlre du�tre governador de �anta Catnina. grande dedicação 1\ causa publica. ,

os quais o sr. Francisco Carlos Regis que, num bélo Impru\'iso, o

Assim: De jOélho�, qUif,dcl o dia ámanhece, d-pois da, Como prova irrefutavel 'de sua alta c8pacidade administ'-il- J
enalteceu a pessoa do nosso prefeito, H. Luiz Schmitz. oração á Deus, N,mo Senhor, quan'�o u sol COfi)[Cf' a iluminar a tiva, ai temo�, e�p1lhados por todos 'os -:antos de S_dnta Catarin<!.

Tran5crevemos, abaixo, ('s discursos pronunciados por 0- vida e a'l conciencias, todos nós, mtnino�. e menina�, devemos escolaS e mais esc�las combate.ldo as trevas do analfabeti3mo, ':0;]

casião' dR só�oidade:
.

I
ptnS8,r na ogratidã? a�. exr.elso

. dr. t�erê_u �iiml)�:'\\ :-' .' :;". ma luz f.orte. e jn�p&gav�1 qu� s� chama SABE�. {\i temlS

,� , �la se JustlfIC<', ti\n�o maiS .qu�'1q<).sabernos qU\,�.. ex. estradas e mais �straJas hgando coaJO ':Im verdadeiro laço de fia"
Discursu pronDnf�iado pelo sr. Luiz Sehmitz,; cia., comQ' nós, reza e tuC:o faz como b.ol;' �ristã.' )t:lo ,be:lJ�··.da ternidadl!. eidades! vilas e povoações. ElttraJas por onde 05 hq- ';'"

prefeito municipal pateia; quando sab,emos . <lu:" em sua e8�,I; �ua, ar�l�nttssilT'â . se,llOi',a I
mens d� lavoura levam o produto do seu suôr e do S'lU trdbali,.) �,.J

ora per todos pedlDdo ao L-reador a S?t bençam- etern;ll para .

os I para trazerem o conforto e o progresso. Enumérar todos os PiO":"l,;::J
, .Senhoras e senhores' semelhanté�; justlfica-se, aínda, porque ?fdr, .Nerêu .. Hàm:P�, q!hou t'?s que ele. D(lS tem trazido' seria impossível devjdo a sua ,ellor-me f��

Nesta data, para nós de grande significa�ão, porque' ela para a rI�Ggr&.ça e fez com qu.'! o s�u '�g9vêmo afQP:aras;;e a in! u�- extensão. .

.

, _ �iL�
fepSe&enta o tributo de uma homenagem á pessoa do povo de Ja- cia desvalida, albergasse os infeliies, �d:és>e agasalno. aonlbaridLn�- E' p:.r i&s.o, povo de 'jiiguaruna, que aqui estamos p&ra Jo·· ��]
{U Huna, ao mlllc.r de quantos governadores teve Santa Catarina, dos lazarentos, cuidasse de curar os I!laies do corpo que '·pur. ai món trarmos o 1I0�SO justo recouh.'cimento ne.:ta homenagem qu � ��l
C"I be-me a mim, o mais obscuro dos filhos desta terra, a in- andam sem atenç&o. .,.. prestamo-s cO.no símbolo, de, patriotismo c ebediencia aos seus �L:- ;:'fl
lU obencia da saudação ao prtclaro Interventor Federal, dr. Ne- Hoje, a criança sem téfo, t;m u I lor no Abrigo d� Me- creto�; certos qt1e eslamos da honradt'z e nobre'za da SUl finalidad.·, '�'j
réu Raglos, 8') inaugurar-lhe o retrato ne�ta Prefeitura. �?res; os doentes pobres podem grocurar remedias gratis de mé-' Termino, pC1S, num viva ao Excelenti�sim,J dr. _Nereu Ro�- ço;�]Santa Calarind q.!le merec{ u a ventura de contar entr� ClICOS compdentes nos pos�os de ,)aude� os atacados do mal, de I mos Jt:.:i1
SI us maiores a figura sobesaliente do i!ustre barriga ve�de qu�, l-la=tsen terão o Leprozario paea una habitaçno curadora: e . ron-j . li, �:�

�p la. s?a cultura, sua honestidade, pesdoal e administrativa, seu forladora e as crianças que não tinham l�t�as tem agorél es'c I�s p�r i 1\ J"'" d' A
· Olhos, ODvidos� i I� "o�o"�oo:o;o�patnotlsmo e, sobretudo, o seu g�an�e .amor � sua terra soube se toda pa�te para aprenderem a ler, e assIm. .co!Jhecuem a hlstoIla

I'
c.lr. oao e raUJO-!""Nariz, Garganta o�·�

impor aos conterraneos e ao hrasll mtelrO, hOJe recebe deste peo da Paln8. ".
.

ttll !t t�:J
Gueno recanto abençoado, pela ,expreSSA0 dos Jagu�;unense5. u�.a Por tudo isso e porque Jagu" luna é livre� e s�rá linda, no. Especl,al1sta .do. Centro �e Saude

. Aflsiste!'te do prof. Sanson I !f\�
demonstração do quanto é querido G lemb: ado em nesso mUnlCI- futuro, graças á Deus (" ao dr. Nereu Ramos, nos cuanç'lll deste Consultas dIarlas das 4 a'J 6 112-R.VItor Melreles,24-Tel. 1447 : �. ;.:1
piO.

• ., I pedaço. d_e céo_ o,nde
.

a ve�t�r�. palpita e onde ha, �m _ verdade, .

I

�:Ji
Não é dem!us recordar que aquI o sentImos, nos momen- quem smta uma grahrJão mflDlta por aqueles que SetVlfllm ao povo ". -

tos dificeis- das crises politiCas, compartilhando conosco das pres- barriga verde com dignidade e carinho, eláemos nOS3as 'preces
---------- - ------

fões .dos régulos de então, r.: que ele, destem�,ozame')te, quando a pela felicidade pessoal do ,lustre governador Cat5lrilienSe � de SUl)

pre'Fotencia ·dominava, nos abntava pdra a luta e nos confortavp exma. família e batamos palmas. muita� pal!'Das, para que I o ruido
corn os -seus exeq-Iplos e conselhos. delas chegue ao� ouvidos do digno Joterventor Federdl e saibh

.

que em

Não esmoreçam, - nos tizia - pela .palavra persuasiva Jaguaru'll\ ha quem de coração deseja a' �. excia. que Deus esteja se(L

-da trtbuna e vinha, sempre qu� isso fosse preciso.. at) nosso encon° pre com êle, pua bem dos seus e grandeza do Brasil.
_ ft[O, em demanda da hberdade desta terra.

'

Csmo fiéis soldados que escutam os comandantes para Discurso pronunciado' pêla senhorinha
melhor êxito da batalha, 03 Jaguarunenses seguiam-lhe as instruções Jaodir.. Prate. D'A.vila
e-,' convencidos da vitoria sofr;am as aglurãs das perseguições e

d&5 . desmandos. �
Meus senhores. Senhoras e demais presentes.

Veh a alforria. como esperavam'os, e com ela Utn preito Quem ha aqui qu� não conh:!ça os seI viços prfstados pelo
de gratidão- que janais os filho! desta terra poderão e�qupcer. exmo. InterveotC?r dr. Nereu Ramos? Ninguem, certamente, pot_<fle..

.

Por isso,' aquI estamos, em -cumpriment0 de um dever, reri- os seus serviços são tão relevantes por Jal f_erma lransparec��f:�•.
dendc., nO�!õ1l humenagem ao ilustre e digoo sr. Interventor Fede- nulo se torna!) vl.o com que procufa-��ct!taJ�-C?s.a"sDa, mode�tiâ:;
ral, inaugurando-lhe o retrato em a modesta sdla da Pr�feitura de De fato, ninguem níais do qtié'; �� tem empenhado ·esf-or-
Jaguaruna. .

'

ços, tem feito maior soma de saérificios parà, '(i de:senvolvimeato e

r�as, não é so.nente relo fato de ter sido o dr. Nerêu progresso deste municipio.
Pamos um dos que mais concorreram pa:a que o nosso Municipio se A Ginguem cabe, melh� fi 00 titulQ de loter-ventor do nosso

emancipasse que aqui o éstamos festejando; não. E' pelos serviços �slado.
"0 .�:::;'

/'

,-

I' ,

SFlES·
VACINAS

C,RIAoORES
OO$.oÇ!P.RB(JNCULOS

'o Departamento de Veterinaria dos LA30RA
, TORIOS RAUL LEI r,�:.SU\.,>,p.repar.1 vac:n.as anU

.

earbunculosas de ,garantid�' e' rigiYrosa eficic1cia.
";,

VACINA CO:--JTRA o C\RBUNCULO VERDADEIRO
OU HEMAT1CO�

VACINA CLARA: OU ÚNICA CONTRA o CARB\JN
'CULO 5INTOIv\ATICO ou MANQUEdkA.

. � )

>, �VACINA TUI�VA OU�.MIXTA CONTRA A . M!\;N�
000

• QUEIRA E �ALSAS 'MANQUEIRA/
•

A venda nos Depósito�: e Representantes". :'''''' ,4\
LABORATORIOS RAUL LEITE 5(A., ou á rai�ª�
15 de Novembro, 42.-)' A.-RIO.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A GAZETA
Dirfl'itor • ProprZetario dAIRO �Ai...LA'DO

-FlorranQPoUs, 27 de Julho de 193;__..---- ",,'

INotas Ca
tolicas'

I

IMISSA DIALOGA0 ,I
&.X p' e d"len'te I Na Ca'e.hal.M,'wpcl ta08. :e�

r
.:. ve ii gar dom.ngó, a magnifica,

realização da «Missa dialogada>,, ; projeto de ha muito acark iado e

que os piedosos esforços do CUD' iselho Metropolitano acabam de,;�Ihrtlnho Canado Jor. propOIciouar aos dignos membros I

Redator _:.' Secção de assuntos das Confereneías de São' Vicente I
�nternacionais-DR. GIL COSTA de Paulo. Secundaram de modo I

be!is imo ás palavras de Pio XI'
Redatores=-]: 'OTAVIANO RA- '

_
: IMOS e JOÃO DE FABRIS

Redator-artistico-« CLEMENTI
NO DE BRITO.

GERENTE:

R EDATOR-CHEFE:

Depois de, 40 Q!lOS?

-IODALB
•

i -

Evit(l a art�rio�lerose
LABORATÓRIOS, RAUL LElTliFLAVIO FERRARI

Chefe-de publicidada
-NILO NOCETTI «NAO SE DEVE RESAR j\-A

MISSA, \olAS DEVE-SE RE- I

SAR A MIssA lo! esses esforços!
tão bem desj-êndidos,
RESAR A MISS,\-di.lo r,08.

so 'mu! conhecido Pe. Frei Hen
rique G. Trindade, O. F. M.;
c: é seguir as suas orações e as
suas cerimonias, procurando com

preender umas' e outras». E con
tinua: c:R'ESAR A MISSA é re

vestir, se dos slentimentos do su
mo sacerdote Jesus Cristo c, com
Ele; oferecer-se ao Pai eterno,
como vítima" volunteria, pelos
nossos pecados, pelos pecados do
mundo. RESAR A MISSA é Ia-

Redaeão e Oflelnas
R. Conselheiro Mafra, 51'
Florian6polis -5. Catarina
\ Agéntes-correspoD(Jentes tlm ta�
4as 8S localidades do Estado.

f o I a b o r a, ç-ã o
I conceito expresso em artigo

de colaboração.vmesmo solicitada,
• não implica em 'responsabilidade
ou endôsso por parte da Heda
ção. zer o seu ofertório, é realizar a

A8sloatar"UJ '

sua consagração, é comum ar a
Ano 50$000 sua cemunhão...... »1
Sem�stre 30$000 Porisso que � um ideal, a an-

Trim�,.stre 15$000 telhar-se a todos os católicos da
Paróquia, a maneira com que os56 para " captial: Vicentinos assístimm a Missa Ies-Mês SSOOO tiva em honra .de seu ilustre Pa-

I droeiro merece ., caloroso aplau-A correspondencia, bem como so de todas, as associações quede valores relati vos aos allúncios; acertadamente imitariam .ofer-
e assinaturas devem ser env�ados' vor litú�gico dt! sua co irmãl 80- I
ao Gerente FLAVIO FERR)\RI. mos nimiamente felize!J nós os

'
,

'

catolicos '.:porque possuímos um r

Altár, (i)Qde se realiza o Sacrifí·
cio verdadeiro, com nos�a litur·
gia real, significativa, testemunho
histórico da unicidade e verdade
de nossa santa Doúfri'na, haja
embora diversidade secundária
de ritos complementares. Con!'e·
guir a difusão dessa prática da
MISSA DIALOGADA, em, que
se assiste a missa res8ndo·a, em •

I vernãculo, diàI6ga,.do-a, repet�n
do as orações do Sacerdote e as
do coro'nha - eís uma finalida
de': nada teórica, lIem problema,
licà, mas' realizavel, neces8aria,'
me'SIDO, e que deve caber, dora·ASSISTENCIA PU'BLlCA -

vente, com logl'lr firmAdo entreAtende pelootelefon� n. 1038.
ps múltiplos idpais religioso!':! de,
nossas piedosas' a!!sociações.

'

Compra-s�: �:- se���t
um piano ou Um orgão ou
ainda, um harmol'lium. Tra
tai na Rua 7 d� Setembro
11. 7.

- I

Coluna In
toranativa

,

Dr. 'Miguel
Boab,sid

CLlNtCA OERAL
VIAS, URINARiA?

Esp� em molestiâs- p!euro-pul
monares (8ro'0 luite; Asma,'

, TlIbercdose,etc.)
,

Comultf.ls 2 ás 4 hrs.-'R
joio Pinto. 13-Fone, I 59,5
Residencil\� R. João Pinto, I

I'-'Sobr.-Fone 1214
,

I

CORPO DE BOMBEIROS
fone,1313.

PARMACIA N.OTURNA
Fone 1025.

CONSULADOS: Alemão, rua
Artista Bitencourt, 7; Italiano,
rua" Almirante Lameio, 26.

DELEOACIA-AUXILlAR-CHE-
FATURA-Fone 16,47. ' I

II
I
II
I'

l,

... '

..
'.','-:. ,_. :. -7D('\T, Gripe e 'Resm<.:<'<Js '

(iUARAIHA
)';(:0 dae::! íI C<�l"lÇ5:0

I.!\BC11.'fORIOS RAUL �EITE

1Nossà Vid
I
Da mulher que foste

Programa dll1rno

.ne 6.15 is 17.30 horas

Programa noturno

"

De 17.30 is 23.00 horas

Habor -elas
Léa rounnno
Ernani 'de Barros
Darbl?lz
Kose LI!I?
Irmãos Tapolós
Emilinha Borba
Zezé Fonseca
Orlando 5ilva
Orquestra C'Je Dansas
'�aàamés e Ali 5to. s
RlZglonal do: Dante 5an!ora
Romeu 6hipsman com a orquesh-c d(

Concertos

"1'5 �or:J9 certas, 'ornois falados com n
ticias em primeira mão, fornecida�
pela A HOITE, sob o pctroclnt.
do 5AL DE fRUTA EHO E DF
EmUL':iO DE 5COTT.

A's 21,25 t'AHCflO 00 DIA • - Edcrltc
I! interpretada por Lamartine Babo
uma oterto CIo casa de louças Uc

,DRAGÃO
fi 's 21.30 .' Vida Musical e Pit(\resca dos

compositores f:.m cadeia com o

PR6-2, Radia Tupy dIZ 5Ão �au o,
Lamartine Babo, pc-iec. á em revista
mais um p-oõutor de ritmas popuio
rve, 6C'b o potroclnlo de EUCALO'L,

'Speúker ele stu:)io� Celso 6ulmarães

Amanhã:
Nuno Roland, GeÍ'maine Roger, Trigemios,

Vocalistas

,

t
"fI

CORRESPONDENCIA AE'-
REA-O fechamento das malas
pflra a cgrrtspondencia aérea é:
Domingos e quartas-feiras, para'
(') norte, ás 8 horas da' manhl.
Pdra o sul: ter�as e sabados,;is
11 horas" da' manhã.

,
,

---_._-�-

_

. [C e::er*-V���à;[;I&l�:aerii]
NAVEGAÇAO MARITIMA�' I , '

"

'. t '�,
O «lta�sucê,., da qa. C�steira, H .t\.tlir,Fer�are8i e' �passara para o sul, no dia

28., -: esposa VO «ltapura,., da m�sma compa-.... In�ia, passará para o norte ,nou' , '-. ddia 30. P participam aos parentes e Im I� pr.ssoas de sua amiz!}de o HREGISTRO DE ARM�S - A � naseime'nto de SE'!U filho �Seçao de Armas e Muntções, á -'iil 'iiAvenida Hercilio Luz, n. 20, I H b t
��

I(altos do Albergue Noturno)d�rá II Artur um er o �
todas as informações necessanas � iido registro de armas, todos os

LI 22-7-939. IIaJu uteis, das .,9-12 e das 14- -

IIi .

17 horas. �����aE�

Schuld·t
dé H. O. LIGOCKI

Livraria. 'Papelaria, Tigografidl, E.ncadernaÇão e Fà
bric'l de carimbes de' b')rracha

" ,-

__ o
'

•

Artigos para �scr1tório� Livros em branc,o -Artr.'
'II'S escolare's-Artigos para presentes-,8nnquedcso

_'_
'Aceitam-se encomendas ue' «'cliché., chancelas,
'sinetes e cari,l1bos '-de d Jtar, d� metal" para

- inu-
'� tilizar és�a:nptlhas, ,

Hu 1, Feli.pe Schmi�lt, 27 ,

CAIXA POSTAL, 169 Telefone 1.�ã7
Florianopofs ... Sta. Catarina

41

Outrora, na tua voz eu descobria
o enlevo que se evola de uma lira,
gorgeios suaves que um sabiá suspira,
suspiros que eram vozes de alegria.

Outrora, nos teus olhos se acend a
o brilho casto de sagrada pira,
a luz amena que o amor inspira,
inspirações sublimes de poesia.

F.fOLIS, 21-7-39

Hoje, a tua voz mudou, é diferente,
e ha nos teus clhos um clhar que mente,todo um contraste que não sei dizer .

E da mulher que foste eu vejo apenas
.uma sombra entre tantas, ás centenas,
uma rsulher como outra, enfim, qualquer.

Transcorreu, .ôntern, o aniver
sario natalício do sr. Abílio Gon
çalves, alto funcionario do Insti
tuto do Mate, em Joinvile, ao

qual tem dado todo o poder da
sua previ ligia da inteligencia e to
do o esforço de que é capaz a
sua invulgar tenacidade.

Largamente relacionado, pelas I VIAJANTES
suas excepcionais qualidades mo-I

.raís, numerosas foram as Ielicita-] Para Itaiopolís onde é Coletorções por, e!e recebid�s a que, l_Fe�eral, seguiu ônte� lõ ....zl?jjf'Ilmbora, tardiamente, Juntamos as I estJ.mado c()n,terra�eo 10�...::..?N·nossas com um abraço muito 'pendes de Sa Frene. F.
'

li fetuoso. ir")

'\ I v ERSA "lOS

ABILIO GONÇALV fS

,.�

r;t;;tr6' � !

W-'filiFlfiRFi
.

�-�-�
CartÃo_ -de agrode- IInangura�ão �e IIIUa

eimen�"1I ' filiaI da "A �apit,,1
Do sr. dr. Osvaldo R. Cabr, I, Em Blumenau terá lugar hoje,

que tão brilhantemente dirige a ás 11 horas, a haugural;ão da
Assistencia Publica Municiplll, filial qúe a conhecida casa A.
recebemos �eioso cartão de Capital 'instalou na rua 15

ltgtQÃecfmento, pelas ref�reDcias de Novembro daquela flor�cente
da A G}i,zéta, âs novas 1Ostala' cidade.,
ÇÕi'S daquel� im.portante departa-i Para assistirmo:! o ato; recebt'-
menló. no seu novo predio. mos gentil convite. Grato&.

,_ A's 19.30 .. Romances Musicais •• As mais
lindas melo"ias, na interpretação d�
6e.'main� Roger e da Orquestra �e
l'o:1c.ertos so') a regendo do mcvs
tro Romeu 6hipsman, na onda de
oIto emissoras, uma oferta do Leite I
àe Cplonia.

A's 21,:JO�.. Divertimentos Lever' .. O pro
f grdma, d� maior rnoulmentoção do

brà'�astin'g brasileiro, em cadl"ia
cCt,n Cjl PRA 5') Radio mairinR Veiga

; ;
fI's 22,00'••0 TEATRO EM CASA· apre'

5�nta a comédia em 3 ataEl, originai
d-e Henrique Pongetli, "Uma Loura
OXfllenada", em uma odoptação ra·
diofonica Oe Vitor ['oslo. na inter
pretaçllo de; 15m enio dos 5antos,['ei�p ,6uimarãe5, Antonio Laia, flo
riàn.,o ',faissar e outros.

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

Assinala a data de hoje o ani·
versario natalicio' �o integro ma

gistrado da nossa mais alta Côr
�r. de Justiça, sr. desembargador
Alfredo von Trompowsky.
Largamente relacionado, o ilus,,:

tre aniversariante receberá hoje,
certamente, numerosas felicita-I_____...._---- çõea ás quais re!!peitosamente,--------------------------

Transcorre bojél a data �ata
lida do estimado jovem e inte'
tÍgente academico NerêlJii Ramos CINES COROADOSFilho, atualmente cur!!ando com
grande brilhautismo uma escola Rex' 5 7 '8 30 h�uperior da Capital Federal e filho ,as, e, oras:
do sr. dr. Nerêu Ramos; Inter-ICirlcO heróes com RobertMln.�'{entor Federal.

t V' ., B
'

gomery, Irglma ruce e
/

'

Lewis Stone.

SRA. MANOEL CRUZ

A efe:nédJe de hoje regista o
miversario natalício da exma�
,ra, d. Maria Crui, esposa do
10llS0 distinto conterraneo sr.
VIar Of>1 Cruz, dt'dicado escritu
aI io do TeJ0UrO do Estado.
Dotada de excepcionais virtu

les e sentimentos cristãos adis'
l,illta dama, pela bondade de seu

• oração e espirito sempre afeito
10 bem, grangeou um vasto cir-
culo de amizades, •

A Gaaeta felicita-a respeito
lam(nte.

.thxan��,H�:.',.Y, � '; ,>,j� '.

?
. : - .:- � .

- :,': '�. - ... ,.' '.,' .

P'U íCi O].tE fI E
Sem, scJ;or:. ,Açãô Seg-hrO:.
LABORATÓruOS 'RA:JL LEITE

Senhorita exija que seu ndvo
use chapéu,

RAMENZONI
NEREU RAMOS FILHO

DES.ALFREDO voN TROM
POWSKY

De Fabris

juntamos as nessas.

DR. JOAQUIM FÍUZA RAMOS

Transcorre, hoje, o aniversario
natnlio do nosso ilustre patricio
e talentoso advogado sr. dr. Joa
quim Fiuza Ramos, Na Capitada Hepublíca ol.H18 reside, sl'tá ()
distinto aniversariante alvo de
grandes demonstrações de 'aféto;
Felicitamo-lo muito cordialmente.
Vê passar hoje o seu aniversa

rio natalicio a grado'3a senhor]
nba Maura, aplicada aluna do

! Colegio S. Coração de Jesus ,e
I dileta filha do nosso conterraneb
sr. Alexandre Vita li. A gentil
ani\Ter�ariante será hoje rÍluil�cumprimentada pelas suas' intÍ�
meras amiguinhas, ;

Completa hoje seu primeir1
ano de vida, o interessante pimpolho LUIz Adernar, filho do SI!.r>edro da Silva Magalhães e de
sua exma. sra. d. Lidia Bonke
witz Magalhães.

Senhorita faça com que seunamorado use chapéu
RAMENZONI

CARTAZES
DO DIA

PROGRAMAS DE HOJl:

Odeou, O lider dc��
-einemas

A's 5, 7 e 8,45 horas:
\

Wendy 8arrie. Kent' Tayrvr
e Mischa Auer.,

em

Receita de ?mor

Preço:-I $500.
Geral- $600.

Preço:-l $500

Imp.erial, às, 7,30· horas:
O desafio (.om Luiz Trenker �Joan Gardner.

P(�ço-I $900.
.�-------�--_.._----_._._.
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,,�G»AZETA

/

"

.

GA·ZET··A INDICA
GRANDE HOTEL

MODE���O

Proprletarlo ;

João Kuhm
E' O vd 'H"O t, !-'j-c:,ç � <t«: f'" (_, MAIS

CAk.U.
BANHOS QUE'\lTES E FRIOS .1\ QUALQUF.R

,

HORA.
.

I.UZ L r�Ul A CORRI:J'TE EM TOD0S
OS QUARl OS.

Tt-et� n�ento fidalgo -

,t._' sseio oe prontidêo

"_'I!lQ

I
,.
i

·Dr. Joaquim Madeira Neves

I

II,' Forma-to pela Faculdade de Medicina da
sídade de do Rio de .Ianer n

• (>to!

FORe: Con�ll'
, \

G5
H55

. '

San,cc do rasll
100.000:000$000
259.74&:1008000

Capital
FUlAdo de reserva

�XECUTA .: TÓI')Ag AS OPERAÇOES BAN-CARIAS,

AG:EN€IAS E CORRESPONDENTES EM TODO O PAIZ

AGEN€IA LOCAL RUA TRAJANO, No 13
,

Abona� em conta corrente, os segúintes j�ros:
Dep. com ]ur'ls (CO!t'lE�ClAL SEM LlMITE) '2J1> ala .

nep. limita.dos (Hmlte de 50:000$) � � ala

D • populares (ldem de 1'0:000$)'
.

% ala
.

D
6P

de aviso prévio (de quaisquer, quantias, com reltradas tam-
ep.

bem de. quáisquer importanctas),
""""com aviso prévio de 30 dias

i.ide,m de 60 dias
.

Zi4cm de 90 dias

'15iii'OSI'fOS APRAZO-FIXO:
1'0 6' mêses "

por 12 mêses
C�l!

-

renia mensal

:tE1'R:AS A PREMIOS
por 6 mêses '

por 12 mêses '"

;
.

Sujeito ao selo proporcional�
í·

Ex' adiente: das 10 ás 12 e das 14 ás 15 horas

A.9� sabadQs: das 10 á.s 11 ,30 horas
_-

Endereço telegraflco: SATELLITE

TELEFONE lU
I ..... .�",!' _. _ :f·-;."::"q�: ..

4% a. a.

5% c

>

r.

.

: -.' ·m':�.riJ4'U4 b 444!!44 PAi-i.a "",,LL ..

Curso de Maquinas e Pilotag�m
-�--------..."...._..

. �

PREPA:RAM.S..� ALUNOS PAR ,\ EXAMEi A 3&. MA
QlaJINISTAS.

'

PRATICANTES nE MAQUINAi" M@TO.,/RISTAR E} A TUDO MAT� DUE SE REFERE A'
.

MECANICA l\i .UÜTIMA.•
j

·"A Ga"'eta," ,lJrra assinatura' mensal I "L:1 '.l, . (. �SADOS DEVERÃO DIRIGIR-SE AO 5R. ,riii

,�ULAMPIO
DOS REIS VALE

I
" '

d,e A."GAZ,ETA, custa"
.

.

,. LARGO'IS bE MAIO, 41 I
T «A Gazeta» ..nenntra-se

."

FLORIANOPOLIS
I

I' á venda no «Salão Pre-
'

,t apenas 5$000 iiiiíiiiiliiililiii�iiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii1iiijiiiiiiiiiliiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiii\t'iiiiíiiI'Pfiiiiii"iíiiiiiiíijiiiiíi'jiiiiiiillWii''WiiI'_iIiI-...·,
gresso» ,

Vantagens do Fogareiro de Segurança I"AE I, a Gaz de Oleo çJú (Diesel"
,Rapido-EeonomicQ- Comado .. Pralico,_Hiaienieo -SegilrJ -!u1ilh -Ju a i

,

ANEM,rr·
TOÍlfE:M :

I 'ijddiO CRfOS�laU�
De João da Silve Silveird

o MELHOR TONICO J

ComBate as: Tosses,
Bi�On(hifes,
Ca!harros

Pulmnnare ,

DÔl nas" ces.zs I
e nu peno I

I

Nil.o 'e"lltUl1d.ir -

. Pe\"1Ui", S'J j'VINHJ CREOSOTA')c

i

I
"
I

Dr. Pedro d.e Moura Ferro
Advogado

Rua Trajano 1. (sob.):
"'� -_'"

,\
r

---'-.�
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.C.àsa
j

•

. Artigo,s deUinvern.o para .h�mens, I.. �"..horas ,� crianças, . ,:nalor
.. e

i
. frJ�do sortlmento, na Casa A CAPITAl

o o" ". .

� Matriz: Rua Cansel.heiro Mafr. n. 8 Fi·lia.11 Rue Trajano n.J t
v.__-ii-,"iíAiiAiiiii-ii·..íiiít"l'ií"'•.,.·...=.--•...,,_íií�•.·"�.(i.-_.. ;;;�_;'"iI'ili;;Li;;:�_i:iWiBl&&_;i.:ii-.'......-,..·=���_"�-.;:\70'�."""�""""'�'

..

�
.•

�f';W�,.�
•.

_-�
.....

J!-!.-!-.��<��� IIIi·-.·-.--_·
C

__iII"_.li'
�.�.;., .. .0'"

����t�'t'é;"

I
Bo '. ..... 9 '3:' 7'

r Vende�se\) rVla�r.ifi�·! cha
• cara ae J",do

da E�t3Çi''''f Agrco,-;m'f':$<' oro-
onma, confQ{'allel � "�;�"D�i;: (:�·'·a. " 0- fl"'''

I de r�sidé'nr.ia. belo pom,�, jal-I dins p inúmeras h f ;to�i:�'�.: Di •.
I põe de gran ,1e x, (l�ào 'Ir I, i "

í

ras para fim a"nq_)J�" ,,,ti 'li;

sã,) em lotes.
,�

- / ,;",

Tratar na

RUP-TRAji\NO N 15

PARA INSTALAÇOE� DE LUZ. FôRÇA E AN·
TENAS DE RADIO. CO\JSE.RTOS E AUMEN·

lOS PROCUREM
A El.ETRICA ; I'TEM SEMPRE EVJ STO( K E A' VENDi\. POR

AV·ISO Rece.be-�c carga, e
. encorr.ehd�s até a �e�·ptra. das saídas do�' paquetes PREÇOS SE�!I COMPE'r.OORES NA PRAÇA, Ie emite-se passagens, nos dias das saldas dos mesmos. á vista do ,�. MATERLAIS ELETRICOS LU"TRES E ABAT-testado ge vacina, selado com Rs. I $400 Federais, A. bagagem de porão deverá ser '

.

JOURS ELEGANTES E MODERNOS �

entr�gu€,. nss A�mazens �a Cornpan hià, na véspera das saídas �t� as 16 horas. I NOVIDADES! VISITEM A Ele'trl·�apara se,r conduzida; gratUltamf nte para bordou em embarcações es pecrars,
.

.

, 'I
Rua João Pinto n. 14 ..,

ESORIT&RIO"-PRA''ÇA 1; DE' N!JVEMBRO, 22 SOB. (FUNE I �50)
.

ACABA DE ftEClo.BER U\1 FINISSIMO SORTI-AftMAZENS-CAIS BADARÓ N:3 --(FONB'1666) ';:"ENJ. TELEG. C )STEIRA I MENTO DE CHUVEIROS ELE'TRIC,0S, NOVI'Para' mais ínformacões cem o I'gente : D,\DE NO RAMO-AR nco ,_.ARANT1DO
J. SANT.ClS: :CA -ROOSO . Vsnda e instalação de contador de luz e força. par l,' I

.

preces modicos só na Cas.1 A ELE'TRICA r:
..

' '.. . ,

..................................................."
� I .

l Serraria 'São João''"
'"
"
t}; _._._,

in,:> distríto do Estreit.o

! Entrega-se á domicilio, lenha serrada. e.n

: metros. Bem sêca e de otima qualidade.
:
:' DISQUE PARA O N.3
:

GRATIS!!
�------------- II I Que, ;,cebe, baa sut'

presa que lhe fará feliz e

I Ih", -será do! grande utilidade
escreva a M. Bran-
dão.

.

,

Caixa Postal, 1476 :
Rio de Janeiro,

Sêlo para rt::�rosta.
ESTRElTO

....................................................
---- ... ,-- .. ....._---� ....--_ .....-_ ......_.._"'" ._- ,_._,._�.---�. � - '''--_._-,___ �.__ .. _�" .

_�.'->i _.; .._.... .__..... . ..._._,__ _""""'""" _"",_�._" _ ,.. _ _ .. , • "'". �._,._,_ ....--

Companhia Nacional de Navega
çãij Costeira

Movimento Maritimo ..Porto Flor;anopolis
Serviços de Passageiros .� de Cargas

-------

Fretes de
.

cargueiro:-

...,., .iA;" 1" J. ·4 gAJa$. I,., ,!

iIO· ,i$' fr t. "t'

;;,

Para. o Norte Para o Sul
..

MI 'i '-f 'ti1 '* 'Prem 1: Si. \ -

I 'hituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre,
.

\� F -quete ITAPURA saíra a 30 do
c: 'frente para.

Paranaguà, Antonina
Santos, Rio de Janeiro,
Vitérla, Baía, Maceió,

Recife ,e CabeJelo
Car gas e passageiros para os demais por
tos sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro,

o Paquete ITASSUCE sa'ràa 28 do
c orrentepara:

......... \

, .,
f··

-
-''-

.

'

..

.
. ';

mais "'V,'"
s.

�o

.

---o-�__ ..,..�.. _. __...�

I
II
II I\dvogado' ;
I I Rua Felipe Schrnidt 34

II
Fone 1631

..

'

'.; ::
._-----_.:--:--.: zsv-r-:

I Casá e te(re�o'�'â
I venda

...

\.
I Vende-se uma casa sità â-=rua
I Gal. Bitencourt, 11' 169 @om':tcr-

'

reno onde se. encon tram mais 3
casas de madeira, o qnal fal .fun
dos com a A v, Hercilio .LUZ.
,Tratar á Av. Herdlio Luz, D,
:174.

.

I---�A Eletrrco

.:»

. -

, ......

EMSTA.. OATAA,INA
e KESA.

FLDRIANOPOllS

B'umen.u, OrnE.ire· da Sul,
,

JO,ln'viltt, L_II•• , Laguna, São;
Fr.nciscà d. Sul

"<SRAjt'�ANotsE
�

,

.. u z'i ri a s Matriz
BOeSC�H ..

. .

..... ••1. '..pata, ........,

." -:

••""0. ti. _••�.
'

.. Filiais em:
- - .,. _•._- .,·•••1 __.........
..... f- ..';00.. "�t'; <i.. .���).

.

1 tI.r ntl
.

"

••all••_ 1011__ ......
......... -.•.

.
'

.

Vela. e Mag.. ,:'1.

. .IIo6di

M,OSTRUARIO EM:'

Tubarão

�
..

'"
:.. :',: ;:

. �.
,

-
.. ".ma Mu"�'" ,

�;:. !
.• -1'.':_

.,., ......,�: .1. -,,',
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A GAZETA Florianopolis, 2.7-7 ..1939
----------------------------------------�-----�'----------------------��-----------------------

T a m a n d a r é x '"'�é'A t I é t 'i c o
Mbvirnentado, Pare.lho e de Dificil prog

nostico, reveste-se est:� ',.sensacion'al, peleJ�i
"Marréco" esc·oThido. para dirigir
encontro.

'

saciona'l

GAZETA
----------- -----------------------------

o sen-

A OESPORTIVA
Direção de Escotto Melo

Agora, que já SI;' pede f ler um juizo mais 'solido a res

peito das possibilidades de Greloil9 RlI, não deve m,l� r xist.r
'r

nenhuma duvida acerca da solução do grande pn blema qu-, duo

�:;:e. muito tempo, preocupou o botaloguenses: o problema Ja' Delegação ,

G h B II I f
'

I b'
I, ,

rs am e res.. ve per rtam- nte ta
.

pr. ',ma e esse pr�. do Tribunal
, í blema deixa�á. de existir, �e VtZ, quand.. NIH!l recuperar sua an·. '

" ,

3a. série A x 3a, série 8: - 5xO; superioridade evr- i ga. Icrrna, deixando o m ao peru J J qu- Ia :to O 'tem pr judicado de' ",:'Co"nta"5dente dos primeiros de�de o inicio do jcgo, I ultimamente, !
B . i. �., '. . .

' Movimento de procesos do dia2a. série A x 2a. série : -1 comer x 1 ponto: Jogo,Alf.netada5 ...
_

es�olhldo n�') esteja nlcapltal do 17 a. 22 de 'julho' corrente [,,; obastante movimentado. Apezar da superioridade d�s primeiros v,en-, mingo proximo, ficou assentado seguinte: ,

.

ceu !l turma B que melhor aproveitou as oportunidades. 'd iguem o convite ao dr. Cezar 18-pagamento de contas. '

S 'A" .

. . C�tlsta que o Foneeca, por, 3eára. dinamico presidente PJvi, S-folhas de pagamento.
. 1

Festa de ant� .na, na

,

3a. série .A: x 4a. Sérte;., � I, :onto e � corn:rs x .0, su� I,�re e e xpontanea vontade, n gr .... ".
"

'Pl'ocesos de t?madas de co� I
vila' de' Canehnha

notou-se leve superioridade da 4a. seue. ma. o er. usiasmo '" o maior deixara o cargo que OCUP& na _ las de, A.r�ur Relnhod, He�onth " _, 'controle da 3a. série, Lvaram-na à vitória. 'L.F.F. Será?,.. ": Os ga u,;--; h o S nl n, Vieira e, Fanny MuHe.r, -, .

1�0 .díatrito d.e Canelinha rea-
• ••

I '__ I DESPACHO: Julg�dos QUlte3j liza-se no domingo proxHI!0; 30
4. !a. sé.ne � X 2a: série � (F lI'!a.):� I ponto x 1 ron�1) n n _

'

. p r ep ;} r:��:5 �_ _ co� �_ F:.�.te..?�a l'i��lOn!l, .expe- do c:orr<ln�e 'à g;ràn,de ,-resiivia��ee 1 lornl'!r . FOI o logo mais sensecional da ta; ce em cousequencia O ��o:t�lo _,na,) acred2!�:,em ,p;a-c'a -:0, ""oa��_, .: ç!!-_se. pro�!sao de qUJtaça�. _ I da p_ldroelra, da' Igreja daquela
do e4üitibrio \'erificaàl:" arc!.o,r e _a sorte derilm a viléri� -à to r.f9 a' alma �de outro mundo, e. "nqna p e"'� n e!l fo b a.1 !!'Ol regIstrado o pedIdo de localdadr.. O bpm, el.abo_rado pro-

? _,' B
-, - �-,

aos 4 \'I"otos que o "O,1ft" ven- .', adIantamento de 200$000, a Sfr grama consta de prImeIra comu-�,serle •

,

J t " . n' d' s IIe J {J de', concp.dido ,a João Marciano Fer· nha-o das crl'ant:>B" a's ,7 hora"-:; c"'ca. U5 o amIgo e o CJue ese' , '. " ,,". ".

-' � ,',
" fu te bo I ' relra. A's 10 hora missas solene comAs partidas foram albilradas pelo professcr Bonnassis que lamo�... i

�

Comprovação de adiantamento sermão ao Evangelh(;.prOCurou em �uas -de,-isões manter a c.ordia!idade esportiva, sem
r. AU:'_OHE' ?-26 _ Fúram

do sr. Walsi� Nunes Garcia, es- �'s 11 horas benç�Çl. de uma

"quebrar o �oimo r�icante entre os disputantes. E' digno de nota a O ni"�avegante�n, tricolor dos 4 crevente _?atllo:{ra!o de classe �. linda iinagl'm ne Nossa S,�nbora
.. :

d I' h t d d rra"''''l'lndarb' ioiciados os 'prepautiv03 pUI á da Est�çao ExperImentaI de TrI- do Parto·,a qual sairá em proCiR-disclplma com que to os os pre lantes se ouveram em campo. cos a os IZ que o 1 I II. r.;.

go de Caçador de' 58:775$000 - '.

d S' t 'A"N
...

fi i ' I'
.

,

.

d' não é ad1er$atio e que com "Se- orglni'z Ç1> da emblixada g1Lcha ,,_ '

• sao com a Imagem. e an a da1 o 100CIO e n.� .

na c.:0 u tImo pg� os Joga. ores JOc?rptlP· de fukbol q'le ft presentar í o encontra-se na �e}egaçao a.�uar-I ao meio dia.
'

,radCi&, levantaram entusl8stlcos vivas ao sr. Lonsul do Uruguai que r:ura" no ataque o Atletico .fará danúo o cumpruttento d� forma- Haverá muitas div�rBões na-'C 'd d N nosso E,tado no campeonato b, a"retirou-se muito bem imrressionado. carnaval. UI a o seu avegantes,
'I' d 1939' " t. J _

Iid Ides. quela locnlid,ade, no decorrer do
Na 2a. feira foi feita a entrega da taça pelo sr. Diretor, carnaval fóra de épçca a p(Jlici� SI -IrC, :!. ;�" e

,fr ç�o p(OC�SSo contrato .de, terreno �ia, COIn� sejam b�z�res.1 rif�3 .

.
- d d _) 2 " B

.

f' I'd na-o consente.. ' R, ,ogran3eo.c d, D ,oporto" q Je, de martnha de AntoDlo de Sou- 1t1gos varIados e leIlao' grand�ao capltao o qua ro ua a, sene e na ocaSldO OI I a uma I " J - d L" d
.

d d'd t
'

. ,'",'. . .

I C I I G" - l' {10 aoo plS' J 'ln, nao '�pUt0U za lms, epOlS e eVl amen ,e numero de barraqmnhas, ehurras-mensagem' dirigIda pe o sr. oosu aos a unos e ao maslo; measa- ,

t '

'

'I t', I informado pelo oficial admini�- cada" e bebid&s não faltarão nos, I I '
. ° I léco quo é lim arlisl" o' OU'kl.l (BCIOna f'm ede 300

. " • .." ,','gem essa que arraocou Cd. orosas pa mas' pe as grata� e slDceras pa- Je v "
" -

, 't tratIvo AClOh CarneIro, f8l d19- que ocorrérem áquela aprazivellavras nela contida. 's )mcnte pediu ".netadc" da de- _S�rlO_ cOm?rOtTlb:o (e

co.mpa,recer, tribuido ao Procurador Ad-hoc, localidade.
.,

. ., . . . '- d ," S d - SI na') q Jller ver ca,S>l(Jos (IS seus O M
.•

M
.

d C t '

.
.ASSim a tarde espcrhva do Gmaslo ClUarmense veIo maIs m!�seJ,) :' JUIZ. ,m,p...rque to o,

,_ ,

, F 'F F' .r. aurlClO > oureua a os a Uma excelente banda de mu ,( a
.

'

. b· G -, é' : d F C O direitos de f.h .. da da ,8 . OI LIma, para dar parecer" deBtro b 'Ih' 't' f t'um� vez estreItar �s laços de llfi11Zade q�e unem O! e:studantes bra- sa cM0S qu" t. � }U 2d á' .� c',iovirlado p.ua ch fi.r a r:ni3'ão do praso de 5 dias.
a rI

(3 a�����S;bNDEN TE)sdearos aos urugUJIOS representados pela Ilustre pessoa de seu Con- e por conseguinte po er cooll
i

h 'C' I D '

I ouara dirigir pelejas da L.F.F. gau a' o dr. .ar ()� �graz,.p(e- Bequerime"to5U •

'� 'd A' , .'
'

A equipe da 2a. séli,� B que sagrou-se campeão estava Viver todQs sabem, sf\b<:r \'iver é i n�er.te "a mgea' ° sr. peleg3�0 do Trib�nal de Cadetes arg6otinosformada: que é o "X"_",_ ',1--,
'

, Contas, mdefenu o requerImento, festas do 7 deassim
,

'F I
do escrivão da Coletoria de Ren, nasRubens, Burigo e VIvaldi; Germeno. Lothar e João Borba; a eceu re- das Federais de Lages, o 'sr, Pe- Setembro

Eed (Maurillo), Alvaro, Darcí, Silvio e Bernardino. ° a�astamento do tecnico"cu· i ' '. .,

dro Afonso Ataide, p.m f�ce do
toml'lot�. Valdemar, df's. hostesi pentlnamen- art. 2' do Ato n. 1, do TrIbunal RIO, 26 - São esperado'! cm

I futebohsttcas ebtá sendo mUlto sen'l '

, de Contas. fias do pr'oximo mí'ls de [!got--l.
tido. Entretanto para gaudio dd te", o b".,spo d"e' Florianopolis, 24, de Julho de 250 cadfJtes da Argentio;J, qll �

turma do "B'lbI" podemos Asse-
'

.
'

_

1939. virão, tomar parte Das fesLI�
, "�

"

Roberto Lapagesse l,comemOlativas -de �nossa inJe-
gura� que o mesmo e�la e.m en IIheos' •

DELEG_ADO "

'

pendencia Je 7 dI' Seltmbro.teDdlm�ntos com a duc'ona do
," IIIIris para assumir a direção do

esquadrio "rubro-l\egro". ��a�����a���� ��, delJe!������ RE A, F', :T:\ " O', "S A 'do "Conte- Grande", ,de
_

regresso _FEB
1

,

,O "Perúll está reorganisando o da Capital da Republica, aonde
esquadrão de aço, consta qu� fora tomar parte no.C.�cilio
Azevedo, será deslocado para

-

a Plenariõ Brasileiro, D. Eduardo,
ponta-direita. 6cando assim mais bi�p(i) de I1héoB.

,

I' ,Oe,seu passamento caU30U gran-{>erto da "cerca .. , de cOJlsternação. Alp.mão de nà!-
cimento, pois oaacera na West
phalia. Q. ,:Eduardo, viera' para o

'Brasil �8J5enas com 16 anos, aqui
ingresa'&;ooo na, vida· " ecleri�ast�ca,
até atingir o episcopado. ,: ,

'

Após os oficios Te1igM'8o� J c!a
pragmatica, o corpo do pre�a!1ló'
será embarcado para -a'; ci�ade
de Ilhéos. )::;':

.'. <:.

:�I�
..

�

Torneio da "Ta-r::í�
ça Ur uguai" no gunda

grarnado do
Ginasiol

que, se não foi perfeita, d.:: x 'U impressão perfeitamente fa'vo- i
Domingo, contra o Madu eira, Graham BJI fez sua se-Iexibição, no Botafogo, em match di.ial. ,

Tadas aqueles que foram ao can,p; do Bangu tiveram I
ocasião de observar a produção sempre segura, sempre brilhante.do
zagueiro uruguaio. A figura de Na! iz c11Fgou a -ee ofuscar diante
do brilho da 6�u,. de G"b,m .B II.·

.

i
"

Resolvido um grande problem'_

, '

Realizou-se domingo, no gramado do Ginasio Catarinense,
um torneio de f •• tebol entre os alunos das diversas séries deste edu
caudario, em disputa de _uma taça oferecida pelo exm�- sr, Héctor
de Medina Garcia, consul do Uruguai em nosso Estado. Com nu,

merosissima assistencia do corpo disc-nte e C0m li presença do sr.

Consul e t.xma. Familia, teve inicio o torneio às 14,30 horas com

o seguinte resultado:

'Granam .. BeU
\ .

Ma rréCO'-9 r:bi
trará o prélio
Tamandare x

At.letico

resolve o velho
problema d a
zaga botafa

guens�
Alfinete

Firme I a companheira
de Nariz

RIO, 26-Gtáh�m SeU e&treou, no tealJl do Botafogo,
uasi que por um acaso. foi assim como que para IItapar um bu-
acon, Cllmo S� diz usualmente na giria esportiva.' ,

Ontem na séde ,da k. F. F.
Bibi não vinha trabalhando com a firmeza que &e desejava presente os seus diretores e te-

,

a dneção tecnica do alvi-negfO: num golpe que, par�' muitos, foi pres��tant�s dos n�ubro,ll eJltrico· 'Frutas 'nacionais e es
m golpe de au.ddcla, resolveu escalar o novo zagueiro no team, lores , fOI escolhIdo. �e co�um' tranjeirasa vespera do Jogo com o Flamengo. acordo, o norne L",oDldas taon·l" ,

"

Graham BeU, naquele match, vencendo, com galhardia, o I çalves, o popular IIMarr�c(,n, para Salao �omereial

����culo representado pela emoção da estréa, cumpriu uma perfor·1 dirigir estte encontto. CII�G o juiz Mercado Público n. 9
" ..

,

LOTERIA FEDERAL
'QUARTAS e SL\BADOS
AdqUir:8 o seu bilhete

Salão Progresso'
O Unico!

no

5 F lorianopolisRUA FELIPE SCHMID'i' N.

"A
nos anÜni.
cipios
Tijueas ..

TRATAMENTO QARAN1IDO
"COM'

'

AFTOS !

fProduto cio"" Departamento de
,

"

", VelerHlár:ia', "

::' dos,
'

"

..
' �.

,L;a,bor.tori�s,RauILei�eSIA
.. ,�

•

.Jo �

,,,

.,Ã�';venda nos Depósitos e Repre:entant('s�dos

,
LABORATO'RIOS RAUL LEITE S(A., ou á Praça
f5 de, Novembro,. 4��-1' A.-�I()�-

,� ..��__�.. --------11

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Florianopolis--,l g�,g �\,
�����������

o mais variado- sortimento - de easemíras e lãs para
receber a

r:

Cas.a Jl1rge 5
CO-NSEL.I-i,EIRO M ..........FRA,

�d.e- "j-

l
:

i·

�.

I ' c- >. I

I SANATORIO "SA:NTA CATARiNA" t
I -._. r
I 1-
Dr. Andrê Kiralyheg".y.,._ )1: -.

Espee_illlidade: ,

'���AGO .

.c'
oEO Pontes de Ouro. ou de Platan, SEM-CóROAS, para imitar os DIRETOR 'PUOPRIETtlRIO' ,1-

.' ...

\
�lEV' _ dentes naturais. Dentaduras Anafomicas, svstema alemão que �'.

<.
�

:' ::,
.

.

�Ags AIW
_, permítte obter a imitação absoluta da dentadura natural. -. Den- ,

. .' Sl
�!;..' '. 'taduras SEM Abobada Palatina. -:- Dentaduras parciais, á base �stação PERDIZES - Vila Vitoria

-

- Estado 1

�
-:

e.'
... t·- -.

tII'�'
. :

de Aco-Krupp taoxídavel. - Extracção INDOLOR do nervo, sem de Santa Catariná '1', .

fi'
.. ,�

." � -

descoloração da cêr do dente. �. Branqueamento dos dentes•.-

:

'

- ,.... .:;
.;. ',. �____

",- (Desct>lo:.ação seRc�ndálriat). z: EIIcct01 CtoaJtulaçào·Th- R;sedcções de [ O melhor estabelecimento, perfeitamente apa-relhado J,
•.

,

- raiz. - ermp an açao e mp an açao. - erapia a para o tratamento conservativo e cirurgico de doenças pu1- i,

Passageiros,' - 'Correio - Encomendas :

I
- Paradentose (P-farrhéa-). - Cirurgias radical segundo. .,' manares (pneumotorax, frenicc tomia, toracotomía). Eete Sa- 1

-
-

-. .
O Pro{.--Neumann. Berlim.

_
natorio encontra se localisado na Estação Perdizes - Vila

M idemlsstmos aviões JU 52 - ligam com a rnaxlma' .

é

_ ,

.

__ ;',.
•

, I Vitoria, na Estrada de Ferro S. Paulo - Rio Crande, '.800.
segurança e pontualidade: ..' i Consultas: das 9 as II fi das 3 as 6 hs, metros sobre nivel, possuindo luz eletrica, agua encanada e

BRASIL-URUGUAI-ARGENTINA--CHILE.• BuLIVIA-':'PER'U�; I . -

"
_

. estradas de automovel, com clima saluberrimo,

S.-n._d.·-c •...·t. C'-O"n.dor' ·LI·d·a.! Ai! terças e sextas.feii�s,:c.,p,ns:1J.tas nocturnas das 8 ás 9,30

I
O Sànatorio encontra-se instalado com aparelhos mo-

I _

I
-

demos de Raio X Heliodor, Ondas Curtas e Laboratorio
, .

-

-
. -

Aos sabb... ados de .tarde 'não há consultas para exames de escarro, fezes. sangue, etc. ri'"A t C I·
-

H' k S· A
-

S
-

d I d d
.

gen es:
-

:, ar os oepc e ., I: '�l'e ..
' ,;;_

-<

;tiORASl;:�M:�RCA-DAS. f,! �stado :���o;:f::i�o: r��:,�âr�;:oescCr�nn\�� (�al��i���s:sr::t�s: .l;·. t:;
. •. - I - ,'�

_.

-. \ mente, etc. �RUA CONSELHEIRO MAFRA, 34
-

Florlanopclls. '-.-� "
. -...-c-

.

TELEFONE N
-

1�500 l'
- '"

, -_, .
'

,
.'

��
1}) I'oeo.o•••••,. :"••,

��G.GS.�O��•• ltfjO�••••�:<C-.� �

• ., -, r
- 0'-';

.,� ,:>I! .. AIR FRA'N'CE !'
�� . -

.

.-
-

�

• - �-'":���. /J ,.,..,..
-

s
;

• . li
,r .>, -f,e Correio aéreo -�*", IJ América do Sul-Franl'a�: ...

.
�

.-I. FECHAf\fiENTOS DAS MALAS: •
• G

J °0' -

Parar 'EUROPA. AFRICA. ASIA. OCEANIA. cada !!
_ '- ,: •

• SáD�do, ás 11 horas nos Correios. I ii
.

, c.' P URUGUAI. ARGENTINA. CHILE. BOLIVIA. ·PERU'; ..

_ : ara: cada J'er�a-Feira. ás 11 horas nos Correios. ::
• •
;0 Brasil .. �uropa em 2 dias �
'.: "-
.. AGENTES:· •
I ;� -�'

: Ernesto Riggenbach & Cia. Ltda. :-:
••.. RUA CONSELHEIRO l\IAFR.l\, '35. '!.. _

G,
TELEFONE: 1626 -

.

FLORIANOPOLIS
. ii

! �•••••e•••••a�••o.e•••••••IO••••••••• �
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� .� ,;/:1'''ii'ii'f;;:-Y;;';/,.�; '
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, "".... '.; "},
.

-
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'

,

,� 'e)" f......l···
"J ..•.. '1"":;'; .'. �8 .... :

. t· .' .... '. .. ... Recebeu variado e abundante;
e 1 11l2Q,.;iIU '. ··Ug JJlll":""'7$ortimento de sedas, jogos de

·'_'��·ij·ou.t�rias·,- ;"J�ri'n-qtJ:ê'd!ôs
.

,._��Et:HEIRO . MAFR�:-;N. �'-10 - [Mercado Publi�o]
. i;....�. �� "'''\�;''__: _ .

.

". iY" "Nr:=±'
.. ':

-� "L·:
<

',�-.. �
-

-
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-

.' ·'c

I,

i {

I
('I,"

\h
�.�.}.. �

.""é<l>•."... \�
../

.

,
.

costumes acaba

lum
I

i Hotels..Rtestaul��nte ... [I i" renze
.

':-r"

I Fscrítorío, ; Avenida Getulio Vargas .: Itajaí-Rua Pedro.., Ferreira, 6-C?,zií111a �,e,'ta� ,i,

�
, Residencla. HOTEL �E�K�RA G U A' 1.1 I a qualquer hora - Carage -Sala de. am�s�!�"

..
,�.; ..

_.

..

,

...

,

i.· .iiiiíii;;a;=;;iiiiiIi·iliiiiiiiiiiiiiiiiiíii-iiiiii.íiiiiiiiiliiiiiii�iiiiiíiiiiiiõiiíiiiíiiiiiiiiiíiiiíiiiiiiii�_�iiiiiiííiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiilliiiiiil1iiiiiiiiii \ I. Proprietarlo: . José Strenze�:t.� '�f;�;J .',

I I - ��

I ; "

,

iE'm·CUFI·t·leba ::�D:.S:E�ift:�·
i

.

RANTE P.\LAt:;IC)•.
INFORMAÇOES: á Rua Barão do Rio Branco 3�8. - CURITIBA

Dr. Luiz de Souza
A.DVOGADO

I����������������
II Cirurgião Dentista MOENNICialI

FLORIANOP.OLlS Edifici'J Amelia Netto
Rua Felippe �ehlDi�t SOBRADO, SALA N. 1

Clinica-cirurgia e prothese da bocca
.:r,,'

Apparélhamento recentemente adquirido. com todos os

aperteíçoamentos-da teehníca moderna•.

r,. .

DIATi-lERMIA ,,-:- ALTA FREQL'ENCIA
TRATAMEr\TO SEM DOR

, ,JULHO
,,�g.� '.

""'>"""�
quarta-Feira

-, -:-..

Feí entregue pia0 prestamista JUVENCIO
JOAQUIM ALVES. Rs. 6:000$000, que
coube a caderneta n. 12414," no. scrtelo Irealizado no dia 4 de Julho,.

.
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s .

,

1
.. -.

AlostiO
.4. c-: �"r
'Sexta-FeiraI .

a_mm 'S3
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-

rvemaazlIIsj -fl"Zrm'lilillmR��",
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