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A.' Luci..

A GAZE'TA
Nesta época em que tanto se fala de Nacionalisação,

tão variados são os palpites que aparecem e tantos outros

salvadores da'Patria surgem, que até dá-nos a impressão
de que estavarnos á beira de um abismo.

.

Ouvimos a cada instante tão absurdos conceitos, que
não resistimos ao desejo de prestar o nosso depo.im:nt? DE UM SONETO I

Fruto de observações colhidas no trato quast diario :. u.'
com o colono e seus descendentes, bem podemos narrar,

sem a minima parclalidade, a verdadeira, situação em q,ue A U'M JliICIONÁRIO
se acham e que é bem diferente da julgada nos C�PE, S. li

('
O principal fator de nacionalisação, a nosso ve� e � i

escola. E' nela que vamos plasmar a� nov�s. geraçoes a Não sabemos qual seja o cir-

nossa feição, dando-lhes uma educaçao brasileira. Por e�u- culo de leitores do O ESTADO,
cação brasileira, queremos dizer, prepa�ar essas ger�çoes uma vez que êle tem dúvidas se

para a comunidade brasileira num sentido amplo' e �res- está, ou não, escrevendo para um � .

trito. � tid ? E t en
«público suficientemente/sclare- N." �" A" MOOE'L.A ,�','E que se, havia leito nesse sen I o. s avam porv -

cido», Da nossa parte; temos �
tura os descendentes de ernlzrantes abandonados de todo? certeza que o publico que nos

----,

No que toca a Santa C�tarina podem�s afi�mar com lê, o publico catarinense, é in- A,sprox."itn"...,'as]IA' marg'em dos fatospleno conhecimento que o problema de assistencia escol�r .l questionavelmente culto e capaz ,

vinha sendo corajosamente encarado. Não dizemos que h- de lêr jornais e compreender
vessemos um aparelhamento escolar perfeito e completo sem necessidade de um dicio- prOlDo§oes, '. ,. '

- -

iii'_''iiiii''iiiiíiiiiiiiiiiiiii_

que Iízesse sentir os seus beneficios p�r tod?s os recan- nario ao alcance das mãos.
'

I _.,' ,

"

-

-','
tos do Estado, mas A REALIDADE ReAL, e que, tanto Picamos até na incerteza, se'no MiDlste Toda a gente sabe que o judeu não come carne de por-
quanto possivel, procuravamos disseminar escol?s pelos O ESTADO tem leitores, pois,o,'

'

. � co. E' urna tradição de sua raça.
nucleos coloniais e fiscalisar as particulares obrigando-as que �e deprende de �eu� ,

esc�i-: ri-o da Fa- I Tradição somente não. E' proibição' terminantemente ex-

ao ensino do vernaculo e de Geografia. e Historia Patria. tos, e que a propna redação ,pressa em suas, leis civis e religiosas, porque o mal asseiadn
Tudo isso dentro de uma legislação que permitia as costuma pensa� pelos é�trosJ I

d I �aquiderme é nelas considerado animal imundo e a sua carne' ...

suas escolas, ou, pelo menos! não as impedia. 'supondo, gratuita e grél'qlOsa- ! zen a, '

. tida _como prejudicial á saude.. , i

Dir- se-á que não era tudo; que havia a burla. Mas mente, que estes estejam
'

«a
i

", I ", I. Apesar disso, houve já um representante da infeliz estir- "

consideremos tambem o esquecimento a que foram atira- entremostrar inquietação.e a P�-I ' i"" pe de J?c.ob, tão ferozmente castigada pel.os senhor�s Hitler.e
�'

dos por muitos anos o colono e uma legislação liberalis- recer-lhes absurdo» a afirrnação
' RI�, 27 (A. N.) -- em agosto Mussoüní, um pelo menos, que, constrangido por circunstancia

sima que tocava as raias da incuria e chegaremos á con- da A GAZETA, quando ninguem rroxtmc: deverão se veri!icar as especial, foi obrigado a prova-la,
-

_

c1usão de que o Estado vinha fazendo muito em pról da se manifestou a respeito. _

,promoçoes para preenchimentos! Provou, gostou, e comeu um bom pedaço. '

',"

nacíonalisação. _ Assim, os nossos ilustres con- :de vagas oco�ri.das. nos diversos I FOI o caso que assistindo a um banquete, 'alto membro
E' certo que alguns elementos relutavam em se en- frades escrevem, revisam, edi-. s<!tores, do M�ntsterlO. da Fazen-, de certa casa bancaria sentou-se perto de uma formosa dama,

quadrar dentro de nossa nacionalidade. Nem por isso de- tam, lem e aplaudem.
- ,

II,da, apos .a lei d� reaJu§la�ento. muito amavel e obsequiadora, a qual, todas as vezes que lhe era

vemos acusar sistematicamente a todos, porque entre es- E já não é oouco.,
' As r.eparttções visadas sao as apresentado um prato gentilmente 111'0 passava.

trangeiros encontramos bons' amigos da nossa Patria e

I Nós, ficamos onde estávamos. s�gu�nt:s: Alfan�eg�s: �93 pro�í, I� tud? muito bem at� _que chegou a vez da 'carne de
ótimos auxiliares na obra que vimos empreendendo. Porque escolher quatro exem- moçoes, Delegacias. 38, Casa da porco. Nao sei bem se era leitão ou .se presunto.

'

Dois entraves, podemos distinguir, embaraçavam a I pios e ,fazer quatro citações :em Moeda: ,3�; Agenc.i�s, Fiscais:
I'

- Vá que fosse presuQto.· ,

nacionalisação. assuntos literarios (Raimundo 25; �omlnlo da Untao:, 14; C?n- ,
,

A dama, inocentenente, ignorando, talvez, que judeu e car-

Um, consistia-e em muitos casos ainda perdura-nas' Corrêa, Olavo Bilac, Aulete e tadoria Central
.

da Rep�bltca: ne de porco são incompativeis, como certos genios familiares,
nossas escolas. Num cotejo entre a publica e a particular, Alexandre Herculano) ainda que 10; Tesouro NacIOnal,. Tflbu�al passou-lhe a saborosa vianda.

-

em muitas vezes sairiam os perdendo. '

o não seja, dá a impressão, de de Contas e. -Laboratorlo Nacio- O israelita esfriou e apavorou-se. Mas não perdeu a li-

O colono, reserva para a escola, a melhor casa. Ins- se ter posto em polvorosa todas nal de Analtses: 1 cada um. : nha. Recusar seria feio, daria uma rata formidavel. As exigencias
talamos muitas escolas em zonas coloniais e verificamos as pobres traças de uma bíblío-] ,sociais,)odavia, impunham .que ele a�çttas.,e. Si não o fizesse

que tudo facilitam. Oferecem gratuitamente uma boa casa. teca, I I provocana escandalo. lJeCI.lIU-Se, entãõr-pela melhor, e receben-

Enquanto que, nas chamadas zonas de caboclos, encontra- Mas isto não nos assusta.' do o prato que lhe era oferecido agradeceu-o, cem riso amarelo;
vamos dificuldades- sem conta. Mesmo pagando o Estado I Nós� C0m as nossas «cabeças' A maior Serr,aria d) Lenha sujeitou-se, assim, ao sacrificio, deslernbrado de que os irmãos Ma-
um aluguel relativamente bom', não logravamos obter uma pávidas e atarantadas", ja�is j. Fone 1.100 ,'II cabeus,

em situação muito mais

pr',ecaria;
hão' infringiram as leis

sala. ' tre.memos com
.

o espoucar �e i _

,

' ,

de sua raça.. . .

f
••

'

Na _Revista de Educação de dezembro de 1936, já rojões ... E muito !!lenos, C�1!1, ,_._
..__

'

,_, �""' ,', ,-.., �t,ln�vla, p_�r�n;, engultdo o p.r!t.!l�lro n.l;)O�ado r��o?u
escreviamos sobre esse -nonto.

'

, essa', insistencia inquietaate e, pelos espaços atêrrcrtsahlé trovão, que esfremet.eu todo o edificío.
Quanto ao professor, o que acontece ,é que i)\m sem-

I patologicamente pronunciada, : •

•

d
'

I ,Tomando aquela deflagração da' atmosfera por uma ad-

"pre ele serve para o posto a que foi destacado;
"

I com que os nossos c<:ns�ieq.ps O CO!1SOfíli\ a, dra, vertencia. cele�te, como urna demo�straçã� de desagrado do Se-
-

� Va-; um' prtift;:ss(��.e s�mp�e- �.jY�,�- (,pade, reger confrades falam em dlc1oníll'Ío. ' V' '

nMi, o israelita, exclamoQ' aborrecido:'
uma escola rural: Orgl, que pooe" produrir um homem que Parecec até qi1� são repleS()nt,l� ,,- f7fr:.;á. i(:lrgas com

1 �erá- possivel, Senhor, que pdr um pedaci_.WIll!U���r.;i
sempre viveu complétamente alheio ao ambiente em que I t!i'S de alguma casa" editora... i tU.ç, � ,�u. to, Ror uma cousa tão insignificante, se faça um tal a Iho?l'�'
vai agir? "

'Sentimo-nos d�virftS 9JDstE1-'
.

A ' ",t' Bem sértlelhante ao caSO t'stá' me pntcendo -p .. lap�Q ti-

Que desconhece --eomJj leiamente a' vtda -do c-B-leno, -sell-S- . ilãd'os; cúnstatando que -&s - � � ,�' comie-i"" ... m fi rat-pogr-aRCO- ,sucedido á � assinatura do' s-onetp «Visão,. fi" QSso

usos e costumes; que não..se enquadr<! no seu meio so- (legas do O ESTADO fazem uso i saudoso conterran80 Oscar Rosas, publicadc. na «Republica», ae

dai; finalmente, que não se fixa ao amIJiente? em. tão larga es��la ,do dlc,.i.o- 'II , Peixoto ; tem�o em que aqui viveu,' e repr�d�zido- �m divers,o.s jornais, in-
O outro entrave de que falavamos, está nalgum es- nano, que na gtrla e conheclôo, cluslve o «O Esta<fo», em sua edlçao de '13 Q� MaiO de 1934.

pertalhão que tem interesse em tazer com que o emigrante como «amansa burro�'" ... I I -

'" Já se vê, . que ,sendo UQ1 trabalhe )ão divulgado, unica-

e seus filhos se criem fora dos sentim�ntos de brasilida-
, _' , Rlú, 27 -, Reaiizou-se ontem mente um engano, na composição,· que- esc�pou- ao revisor, pode-

de, já pela ascendencia que exercem sobre os mesmos e R-.co f". la-O' de civil e religiosamente o' enlace ria motivar a,troca do sobrenome do autor p,ela de ·um i}ustre
temem perde:-la, já com razões de ordem economica ou

'

, matrimonIal da senhorinha dra. jornalista, hoje residente noutro Estado, que nunca pretendeu ser

politica. • •

de'
Alzit a Vargas, s�cretária do sr: poeta nem demonstrou jamais pendores para poesia de especie

Viajando, o ano passado, nas colonias á margem do mlnerlOS ,Presidente da Republica, ,con o alguma. E, si os-teve, desculpe a minha ignorancía.
rio Uruguai, municipio de Xapecó, encontramos mais de 'sr. comandante Amaral Peixé)to,!' Assim sendo, uma corrigenda, como se fez no dia se�

uma centena de crianças que não falavam siquer uma pa- CObre' Interventor Federal do Estad9 do gl.!inte, desfaria o erro.
' '

lavra do nosso idioma. As escolas publicas escasseavam. R1o.' I Porque ou para que, pois, ta'nta celeuma por um moti�
As particulares funcionavam sem nenhuma fiscalisação. O As cerimônias foram re"tlíza- 'vo tão simpl�s._'.. ,

Governo do Estado creou mais de vinte escolas publicas, PORTO ALEGRE, 27 (A. N.), c!as com a presença sóm�nte IIfechando as que não satisfaziam á nacionalisação. Volta- - Informam de José Bonifado,! dos paraninfos.
mos ali este ano e verificamos um sensivel progresso. To-' quc' ha dia� foi descoberto na I �o ato civil serviram d.e pa-I
das as crianças falavam a língua patria e, cantavam os vila, denomlnadg. Barro, naque-I dnnhos por parte da nOiva

o'' Parq a defesa d '1
hinos e canções brasileiros. le municipio, a 45 metros de

I
sr. dr. Getulio Vargas e sra. e Poloolo M.Vem isto demonstrar' que a falta de escolas contri- profundidade, um rico filão de do noivo o sr. Vieira Macedoe,.' ont�lro

buia para a desnacionalísação. mine�i6s d� cobre. A descober-' sta.
. .. I PORTO ALEGRE,' 27 (A. N.)!

Devemos trizar que o Estado, com sacrificios supe- ta fOI ocaSIOnal, quando um te-I Poram paramnfos no reltglOso -Diversas comissões percorrem I RIO 27 R t
riores ás !5uas possibilidades financeiras, combatia o mal. cnico procedia á perfuração, de. da noiva o sr. dr. Osvaldo A-! o interior de' Estado angariando 'd d

' -I Ge�ressoMu at e.s a

Combatendo-o, porém, devemos, mencionar que, nes- d's poços semi surgentes em
r ranha e sra e do noivo o sr

,CI a e o ge. oes on elro,

t
OI

d P'
-

'f' I" i d t' A .

P'
. ,donativos em dinheiro para ser que acaba de excursionar pelosta região, .o colono é o melhor auxiliar que temos. erreno� o rlgorl ICO plranga'l coma? an e n arr.elras e sra. remetido para a Polonia, afim �'stados Unidos.

Não só para as escolas, mas para todas as 'iniciati- Submehdas algumas amostras a O Jovem par seguIu para os de auxiliar a defeza daquele _

vas de ordem administrativa, presta o colono, a sua cola- apurado exame, ficou plena-I Estados U r,idos a bordo do país.
.

A iostahrelo d � U1II;1
boração. Abrindo estradas, construindo pontes, edificando mente constatado tratar-se de, BRASIL. ' I

• __� ... __ .. _"' __ .. r uzioa de (�iDu�oto
igrejas, ,em tudo encontramos o auxilio desse elemento. minerio de cobre de' excelente

'

,

E' preciso percorrer o HINTERLAND ,para aquilatar qual�dade, representando imen-

1--' ----Ido milagre que vem operando, o colono, cC'nstruindo a sa nqueza.
grandeza do nosso Brasil, transformando sertões ,cm vilas ------------

lU]�tf �trt..�1ffj!!1T!trt..
florescentes, fartas searas, com o seu trabalho honesto, O tempo pre-

r J.L'W.u. ��.u.�.u;;a.LI. � . Ivencendo' dificuldades sem conta.
Rasguemos estradas e instalemos escolas nas colo- •

d.nias e veremos �\le bons brasileiros teremos ali: trabalha- JU ICOU as
' E' bem certo que ROSAS não são RAMOS.

'

-O-Rei Alouso XIII
dores, ordeiros,: :speitadores ,ás nossas leis, colaboradores' inda que em ramos cresçam muitas rosas. desménte
com as nossas autoridades, construtores do grande Brasil. observações Porêm no mundo ha sempre dessas cousas, PARIS, 27 (A.N,)-O Rei Afon-

8nganôS, que emend�r nos apre�samDs.
'

I
so XIII, da Espanha, desmen-·

astrono tiu a versão sobre as supostas
-

° caso do soneto de ,Oscar ROSAS
.

I conferencias para a r.estauração
foi um desses enganos, convenhamos. ! d!__mo_na_r_q_ui_a_n_a_q_u_e_le_p_ai_s.__
Se subscrit'o veiu por um RAMOS, A hRIO, 27 (A. N.) - Inumeras não quer dizer que lh",e negassem"l\OSA,S·,�. ". campan a

pessoas afluiram ao Observa-
torio Nacional desejosas de ver do tr'·lgoo planeta Marte, sendo, no en- As "nores",. entretanto, dessa troca, ,

,

tanto, impedidas de entrar no não gostaram, e abrindo muito a boca, �
PORTO ALEGRE, 27 (A. N.)

edifício pelos gúardas. As fortes ,protestàr�m perante céos e terra... -Diante dos resultados obtidos
DANTZIG,' 27 (A. N.) - Di- chuvas que cairam sobre a cidade!', -:

',' ,
.nç, a,Oo findo, está sendo inten-

vulga-se que Hitler se deterá I:perturbaram as

observações,p,
oi.s

I Tornou-se', assl·m, o caso compll'cado.
, _I'}i1f�â:çla a campanha do trigo,

nesta cidade, em fins de agqsto
I
ninguem conseguiu ver o pla-' telid�ól a Secretaria da Agriculfu-

proximo, quando fôr á Prussia' neta, pôr mais que os astrono- Por causa de u� soneto, todo o "ESTADO" ra rt'métido para diverso's pon-
Oriental assistir ás cerimonias: mos, sef' mantivessem atentos', tde' I com os nervos fiCOU 1m pé de ,guerra... ,:

'

. \ tos Ido Estado, mais de 7 mil,
comemorativas da batalha" de

I
olhos Irmes em seus possan es Qui os de sementes já aclimata-

Tenenberg.
'

'aparelhos. - ----_ duo

.'

Diretor-Proprietarlo JAIRO C:::ALLADO

ANO VI
--------------,--------_

•Frorranollolls, Sexta-feira,' 28 de JulhC) de 1939 I N:UMERO 1502

PARA o INVE,nNO':
.

Fina Conféção em Lãs, PELES� Angorás" etc.'
TAILLEURS -C:::ASACOS -- CAPAS

, e -

TUDO QUANTO AGASALHA DO FRIO

J. R.

Gel. Góes

PORTO ALEGRE, 27-(A.N.)
-Continua s,_;ndo estudada a

possibilidade da instalação de
uma uzina de cimento na cida
de do ,Rio Grande.

�o, touro poz Hitler �_isi.
em poIYor�- tará Dan-

S!,�7 ';!'�)�ti��n?o t z i g
era embarcado num navio do
L10yd de regresso ao Rio Gran
de do Sul, o touro «Roserah"
que participo,u da-Exposição pe
cuaria, escapuliu ganhando a

rua. Durante alguns minutos o

centro da cidade esteve em pa
nico.

•
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AlgulJS 'pràços 'tentadores de,M 'OV E IS:
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D U R A N T E o
. MÊS,' D� JU�HO

'da "'A
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e

o MES DOS MOVEIS

MO D E L.AR'·
SALAS DE JANTAR'
Salas de jantar de imbuia, lindo esn

lo compostas:
balcão, 1 cri-staleira com vidros e

prateleiras' de cristal--I mesa e'

lastica, 6 caderas estofadas com

f!oríanopqlis. JAs multas' Novil tragedi�
.

�

111... �;"8semltieo - geral -

,I
e os denun-" mar

T'
a, )_�"� ',�iéi�ã� da 'nova>, Diretoria elad''Ores I HERLlivI. 26 - Orna -1l'OV�

.
.

.

,� ",
_

catastrofe com um submarino [')i
O Aero Clube do Brasil" por seu presidente Petronío . De seôrdo com os artigos 10,13 e 36 dos Estatutos con- I. ',. : noticiada pelo' jornal < Voelkig-

Magalhães, �utorizQu o Aero Clube Catar�ncnse a constítulr a I voco os senhores sçc.ios .para elegerem. a" �(lva; Diretoria-gflr�I" TI.a � RIO, 25 - O presidente da
cher Beobachter s, o qual p�blf'

panca examlnador�,! perante a q_ual deverao os alunos deste clu- ASlembla-geral Ordinaría que se realizará a lo.' de agosto proxi- Republicá assinou decreto-lei
ea um telegrama, procedente' de

be s� subm�terem as provas eXl&_idas,.para expedição. do brevet mo, �s 19,30 bo�as, �o salão de feBta� do.edificío c:I?om Joaqui.m�'pelo qual ficam revogados os
Moscuu S(� o tIll�lu: «AfuNdoú

de piloto aviador, c:o�forme s� ve do ,t�legrallJa receb�do pelo Dr, (ex- CID? .ODEON), a rua Padre Miguelinho, gl'ntllmente cedido artigos 23, 24 e 25, da lei n. i
um subma�Ino sovtetteo s.

.

Aderbal Ramos da Silva, dedicado presidente da entidade esta- p�la Cúria Metropolitana. 202 de 2 de Março de 1938 I (J referido telegrama indica
doal:-

'

Para participarem .�a eleição os sócios deverão apresentar' ben� assim o § 4. o do artig� que foram recebidas informoções
Presidente Aero Clube Catarinense as eadernetas, naquela ecasiao. 101 e os artigos 103 e § uní-:

de Murmanick, comunicando-qn-
.'

Florlanopolis. �orianopoli'9, 22 de iulho de 1939_ : co d,o decreto n. 1.137, de de
durante as ma�obras �avaes rus-

. 60-Resposta seu telegrama vg informo poder Vossencia (Ass.) RODOLFO PAULO DA SILVA Outubro do mesmo ano. Os íun-:
sas um Bubm�mo, tripulado l"'I'

organizar banca com socíos aviadores navais pt Preside.te' cionarios da Diretoria do Im- �4 homens, nao reapareceu, in: i�

'posto de Rendi! terão direito á
a tona dagua após a subm'�rf,� I

Procurem os seus donativos .

metade das multas efetivamente e�_.:.onse�uentemente. afundá�a,
.

. .....
. .' arr�cadadas e que tenham sido I

. Agente flscâ��;'�O .lmppsto de consumo pede-nos avisar aos aplicadas em virtude das infra-I (
N

din��ressad'os". que eD��e�QU á ''tesoura_ria da �lfa�dega desta capital, ções previstas nos artígos 8. e artao e agrade ..

-Em vista desse telegrama-o Dr. Aderbal=-derigiu ao ilus- a impcrtancia de quatrocentos e .trinta mil reis (430$000), para 14. § 1. do decreto-lei n. 1.168 I .
�

tr� �mt. 'E_paminondfls Santos, da Base de Aviação, o seguinte
ser distribuída pelas lnstituições p_ias abaixo mencionadas, do modo de 22 de Março de 1939; deven� I cimento·

ofício: ,.... .

. -r-,
qu� segue:,

.,.
� do a adjudicação da quota-par-] _ ;

, Exmo. Sr. Capitão 'de Corveta-Epaminondas dos Santos CalX� de ,Esm�las 50$000 te, de que tr�ta e�te decreto, ser I '

DO. Cmt. da Base de Aviação � HOSPlt�1 dr. .Caridade 50$000 k'a ao funcionario a que

asei
Do_ sr. �r. Osvaldo R. Cabr,al,

Tendo solicltado autorização para constituir a banca de M�termdafJe �

50$COO I,u-.:'.a a dili�encia, p_afa apuração que, tao �nlhante!nente dirfgKa
examinadores perante à qual deverão fazer as provas necessarias As!lo �e 9rfaos .

50$000
I
da falta· e Imposlçao ' da multa Asslstencla PUbhc_a Münieipal,

a habilitação do brevet de ·-aviador;,,:os pilotos alunos do Aero A3I1o Ir�ao J()aqrnm 50$000, respectiva. Determina ainda o recebe�os atencioso càrtão (ÍJ

Clube Catarinense, apraz-me transprever o teÔr da resposta te- Leprosan� 50$000: decreto que, das multas impos-, agradecimentos, pelas referencias
I �grafica dada pelo' Presidente do A�ro -Clube do Brasil. ' Pn��eoto'llo 100$000' fas em virtude de denunci.a de da A GAZETA ás novas insta·'

,

.

Outro�im, d$!sejando confiar, ao alto Critério e !!xperien- Socldade S. Vicente de Paulo (E!ltreito) 30$000 qu�lquer or�g��, �evidam�nte .Iações daquele importante dCIj

ela .de V. EAcla. o fssunto em questão,. soli�i-to, � fineza.de cons- Total , 430$000 assinada e dtrlgldo as autonda-I p,artamento 1 ( 1 (l
..

1(' « P
titulr a mesma banca.: •••••••• 11 des competentes, a quota a re- dlo.

ração.
Com os pro�esto� d.a minha êstima e dfstinta eonside-, Dra.' JOSEfiNA fLAKS SCHWflDSON ��r��n�a��i��t:� i�;t��ni����� -,,-::>-,r-.---A-u--i--e-_-'-j-O-

A'derbal Ramos dá Silva ., 'M E D I C. A ; rios que 'efetuarem a diligencia
ptesidente.·

.

: ou apurarem a procedencia da RO to IO
Ex assistente do serviço de ginecclogia d@s hospitais da Gam- denuncia; não podendo a adju- MEDICO - OPERADOR ',.
bôa, 'F�ndação G,affré .......Gtiinle e S. Francisco de �ssis do Rio di.cação !ler feita a quem denun- -PARTEIRO .•

de .Jan�iro. Ex-interna do serviço de Pediatria da Puliclínica cie firma de que seja ou tenha

de Botafogo.' �
sido auxiliar ou preposto, ca-

Espeeialist.. em' ';doencas de Senhoras lbendo rt:esta hipotese a respec-

j' tiva quota integralmente aos
�;"

.J< _:;:,.-��,;: e . ereaneas I funcionarios incumbidos de ve-
Trál-ámento mod�IJi.ô: das afecções de aparelho genHo-urinario I rificar a existencia _da infração_.-da mulher.-Distti(bios ·da 'esffra sexual feminina.-Tratamento
·positivo nas :nfe�ç.ões. gonococicas:-Parametrites-Anexites - 10 sorteado faleceu

.

-cJínica Pediatric'a �:e Higiené InÍ=lntil. - Regimens alimentares. '180
sei· procurado

Oiatermia', (;':.': Ilatos Ultra-Violeta e In- por dois soldados
.

. ··"fra-Ve.....elhos' 'o PORTO ALEGRE, 26 - O·
• , .... ,. , .

n i joven Benjamim Wickert, resi.·
; dente nesta capital. foi sorteado
; para o serviço militar e intima
; do nesse sentido. Ao 'ser procu-

I
rddo por dois soldados Benjamim Resideocia -:;:; Rua Nerêu
experimentou tamanho susto que Ramos 26 - Telefone 1450_
vti. a falecer. [

Provas para brevet·,
de pil.oto aViado,r "

.

',.

SALAS DE VISITA
Grl:lPos 4p pano couro:

I sofá e �, poltronas 290$090
,

',j

�rupos p�ra sala de vislta:
Com um �ofá, 2 poltronas e 2 ban
-

quetas, estofados com fino- gobe-
lein

.

:,,;.

'''''1 par:o couro 870'000

Salas de jantar de imbuia, estilo ,«biin
galow-, cornpostas..

1 balcão, I etager, I cristaleira, 1
mesa elastíca, 6 cade'ras estofa
das e 2 poltronas 1:300'000

Grupos p�ra :sala de visita :

1 sofá,' 2' poltronas e 2 banqu, ta-s.
estofadas com flníss'mo veludo 530'000

QUARTOS DE DORMIR
, Quartos de dor_mir, compostos:

Guarda-vestidcs,.1 penteadeira com espelhos de cristal,
I bidt -I cama de casal
Quartos de dormit.?1Ie imbuia, compo'stos de:

Guarda vestidos, com) J corpos, desarrnavel com espi lno
interno, .1 finae linda .penteadeíra, 2 creados-mudos, 1
cama de casal, 'l"l1aJiqueta estofada com veludo'

510$000

1:3jO'000

TAPETES'CO'NGOLEUNS
-1,85 x 2.75 95'000
2,30 x 2.75 117'000 ':

2,75 x 2.75 129'000 '

2,75 x 3,;2,0
. 1728000

2 75 x 3,66 . 1888000

Finíssimos tapetes. desenhos persas c

fl turistas.,
120 x 1,80
140 x Zrn
160 x 230
2m x 2m
Passadeiras finhsimas, metro

.....

112.$000
1408000
195'000
312'009
6'300

'.

- Pre�os espeeiu'l8' nos "ASSADEIIIA�:6,�
:,"<,' �.

êxtraordinarialDente
��-_.�!� ,

.

,-Até.c O dia
i

''lO .

do]: corrente mês .

r 'f ,_
, t

baratos,
_- vigorarãoEste5,� pr,e,�ços

. , ...

A[}ENAS

'M O O E,. L. A FI
�:

\

Circulo Opetario
�

de
. ,

Saudações
'P��ronio Magalhães

. Presidente

Tão logo sejam, pelo sr. Cmt. Epaminondas àesignado os .

oficiais para a banc�s examinadoras, .'t-erão inicio as, provas.
Hoje verificamos a animação dos alunos nos esforços d�,

se .aperfeiçoarem para a prova fina'I, assim sob as vistas. do
competente instrutor Tenente _Edmundo:;-os;a,spirantes treimivam
pousos' de precisão Numa Iimitadissimã

.

faixa do campo.
'

Estão babilit�dos a executar '''.vprova final-os a�un0s: .

. Abelardo Sartorato, João Ri�t4o 'Mayr, Cap. Asteroide·.
Arantes, Dr .. Paulo Mota, Jurandir Unhares,' Osval Baixo, Douto
COQeporo, e José R�hland Junior

.

RAIOS X

. �ONSI7I.TOBIO

flín,ica de Tuberculose
Pulmonar

Dia�êmlia em ondas curtas.
RalOS Ultra Violeta e Inria'

Vermelho

rnfraz�n�Terapia - Cistos
copla-Uretro-Scopia
Consultorio-Rua Deodo

ro -; Esquina Rua Felipe
SchmJdt. Das 9 ás 12 e das
14 ás 17 hs. Teiefone_:_ i475, ,

,I' Dr. Arminio Távafes _-",V::::=iz. !
I CIRURGIAO-ESPECJ,ALlS1:A Assistente do 'prof. San'SOn I
I Consultas das 10 á,d2'e das 16 ás 18-João Rinto.7sob-Te_l, l456 I

, Rua f'eUpe Seh...ldt, 39 Solt.
Consultas das 10 ás 12 e das 14 ás 17 horas

FLO�IANOPOLIS
, <.iJ

....,_... ;
•

,o;.;;

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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DURANTE O MEZ OE .JULHO
Grande e total 'Iiqu;idaçâo de todo o' stock da

CASA M' CEDO
A CASA QUE MAIS BARATO VENDE" , 6·-'_' TRAJj'NO ,_. 6

BR E V EM E N T E.: Novas instalações a Rua Trajano, 8'

V E N DAS de liquidação exclusivamente a O. I N 1-1 E I A O
Y' ·bu·nal delV�da

8 c-, Hanseatica.

�elatorla
a ação reiviodicatoria., Ip-Jla colth�.T1ar li .sentença agra-ri �'"

o sr. des, HENRIQUE FON, Carta testemunhavel n. II t 6 vada que )lJlgcu Improcedente o

Apelação TES. da comarca de Cruzeiro, em pedidu dé reinvjdicação,
Decidiu o Tribunal. converter que são testemunhantes Angelo Agravo n. 1098 da comarca

.

10 julgamento em diligencie afim De Carli e outro e testemunh.,- i te São José, em que ·�o ;,gra-.J uiga rY",\�n tos I de ser paga a taxa judiciaria. do José De Carli. Relator o ventes H. Felt e Cia. e, agrava
da u i ti rna I Vencidos os srs, des, Tavares sr, des. MEDEIROS FILHO. do The Texas Corop-ny, Reia-
Sessão ,Sobrinho, Urbano Sales e Cui- O Tribunal tomou conheci- tor o sr. des. GUIHLERME

Ilheeme Abry. mento da carta para subir o i\ BRY.
Habeas-corpus da comarca de I Agravá n. I 106 da comarca agravo. Conv, rtido o julgamento em

Florianopolis, em que é irnpe- I
de Lages, em que são agravan- Agravo n. 1095 da comarca d.ligencia. para o pagamento da

trante e paciente Francisco Link
'

tes Mario Grant'e outros e agra· de São Jme, 'em que são agra- tara judiciaria, Vencidos os srs,

Filho, Relator o sr. des. PRE-1 do Marcilio Figueiredo. Relato. "antes e egravados H. Fett e ,Je<. Gllllherme Abry. Tavares
SIDENTE. ! o sr. des. GU LHERi\I1E Cia. e a Distilaria dos Produ- Subrinho e U,bano Sales.

Convertido o julgamento em! ABRY. tores de Pernambuco SIA .. Re- Rt'Cllf o crime n. 3480 da
diligencie, afim de ser avocado r Negado provimento ao agravo I lator o sr, des, URBANO SÁ- comarca de Laguna, e� que é
o processo original. Ju�gou-se ! para confirmar a sentença agra-· LES. r corrente o dr. Juiz de' Direito
impedido o sr. des. Tavares � vada que é juriàica e que bem 1 ..Conv,ertido o julgamento em �. recorri !') Salvato Manoel
Sob, inho. I colheu a prova dos autcs.: I díhgencIs, para o pagamento da 11._�lsttna.

Agravo n. 1080 da comarca I Ape lação ci�el n, 1954 dalt?xa judiciaria. Ve�cidos os srr.]
r'

Relator o sr. des. URBANO Ide São José, em que são egra-: comarca de RIO do Sul, em
i
des, Tavares Sobrinho, Urbano I ,:,ALES.vantes H. e Cia. 'e agravados I

que é apelante Carlos Schroeder Sales e Guilhame Abry. Negado provimeoto 89 recurso

A. Prado e Cia .. Kelator o sr.I,Sj,.\: e apelado Germano Cor-':' Agravo n. ] J03 da comarca pata c�nfi,mar a sent�né;a tecer

des. ALFREDO TROMPO- l deiro. Relator o sr. des. HEN- de São José, em que são -

ag'a- rida, visto não ta ficado pro
WSKY. I RIQUE FONTE�. : vantes e agravados H. Fett evada 11 con-plicidade do recorrido,

Foi coov�rtjd� o julgamen�o I Foi confirmada. a sentença ape-
.

Cia. e fausto Correa. Relato{B Àprh-;ào crime n. 6170 daiern diligenciá ahm de que seja j Íada. Antes do Julgamento usou sr, des. URAANO SALES.
,_

cornar- a de Caçador, em que é

l;ôga a taxa iu·!iciaria. Vencidos' da palavra o sr, dr. Bayer F.- Convertido o julgamento em :opJ nte o ,dr. Ju;z de
,

O reito
0S ses. des, Ta'/a�es Sobrinho 'Ilho que defen�e� os interesses ' djlige�ci�,. p.ara o pa�arnef}ta d�:. ''. ap' l:ido Antonio SAan Ju
Urbano Sales e GUilherme Abry. dos seus contribuintes. taxa judicierie. Vencidos os m�,: flor. ReI"tcr o H des, MEDEI·

A�ravo n, 1.062 da comarca I Recurso crime .n, 3474 da des. Tavar�s SO"briuho, Urbano:!: i,OS �ILHO. "
.

� Tde São José, em que são agra-, comarca de H unonra, em que é Sales e GUIlherme Abry. 1_ Decldrndo o Tribunal conver- I- "antes a Firma fal da de H.I recorrente o dr. Jui z de Direito Agrave n. 107f da comar���td (\ ,iulga.rr,ento )em diligencie,
Fett e Cia. e agravados Nelas- e recorrido Gabriel Luneli, Re- de Fldrianopolis, em que é àgtâ�J;�tà que 0" autos , sejam dilStri-1
co e Cia. Relator o sr. des. lator o sr. des. HENRIQU E vante e Juvenlino MartinS e buid0� como w:urs<?!
GUILt1ERME ABRY: FONTES. I agravado o dr. Juiz de D.rtito, " '-

-
'-, '�-�z-

---

/ Convertido o �ujgamento e�
I

Conveitido o julgamento, em Priv�tivo. de. Mellpres. R�l��o( o :/0 r. MigLi.e I
/1diligencia aFim de que os autos i diligencia afim de que os autos sr. ,des. - U�BANO SA�ES: . '·.8Oab's íd

baixem a comarca de

origem'jl baixem a comarca de origem, Negadv prõvimento al,âgtavo" '..

'afim de per paga a taxa judi- para que ali seja decorrido o para confir��r a sentença, agrl.\-j ,�CLINICA /'OERAL-
ciaria. Vencidos os 5rs. des. prazo para o recurso voluntario. vada. Ven�j'dos os m. des. AI_l -VIAS URINARIAS
Tavares. Sobrinho, Urbano Sa- i Recurso crime n. 3483 da fredo Trompow5ky, Henrique�, E�p. em molestias pleu�o.pulles e Guilherme Abry. I comarca do! Porto União, em Fontes e Guilherme Abry. l manares (Broo1uite, Asma,'

h Apelação crime n. 6.157 dejque é recorrente o dr. Juiz de Agravo n. 1088 da comarça,,: . Tubercdose,etc.)Cano�nhas, em. que é apelante I Oj�êi�o, Substituto e recorrido de São José, em ��e sãl'l agra� I'Pedro Massaneuo e apela da a AnstJdes Portela. vantes Cherem e Cla. r. ilsra-. Consultas 2 ás 4 hrs.-.-R.
Justiça. R�lator o Si. des. HEN-l �elator o sr. des. GUILHER- vados H. Fett e' Cia·. Relator' joão PintG, 13--Fone,1595
RIQUE FONTES. ,J ME ABRY. sr. dedo ALVARO TROfv'- Residencil\: R. João Pinto.l

IIDado, em p�rte, prO\linieilto I O Tribunal negou pf.ovimento POWSKY. --Sobr.--Fone 1214
.

8 apelação, para ,c€?odenar o ao recurto, para ct>nftrmar a Negado pr0vimento ao agravo ----, _,

6 cl I Iiiiilii '1IiiniiIiB1iiFi _ í
11 pdante a

-

ano.s de' pr·isão ce- senh nça recorri· a pe a sua con-
. z, - 1Il.

, I
lular.' ,o"�

,

' .

c1usão."
,-

Agravo _Dó' 1107 da comarca Apelação crime n. 6169 da
de Flofianopo'lis, em 'que é agra- comarca de Biguassú, em que é
'ante pédco Cherem e agravado apelante Laurindo Candido Cor
H rcilio Avila. Rel3tor o sr.! rea Filho e apelada a Justiça.
deli. TAVARES SOBRI�HO.!Relator ? sr. des. TAVARESIO TIIbullal negou provImento SOBRINHO.
.ao agravo, para confirmar a Foi dado, em parte, provi

'Isentença agravada pelos seus mento li apelação, para conde
juridicos fundamen�os. nar o apelante' a 3 mezes de

A(1ravo n. ) 102 da comarca prisão celular, grau minimo do

d.e
São José, em que são

agra-I
art. 303 da Consolidação,

das;1vantes Alves Queiroz & Cia. e Leis Penais.
agravados H. FeU e Cia .. Re- Agravo n. 1100 da comarca

lator ti sr. des. GUSTAVO de São José, em que são agra-I·.
PIZA. vantes H. Fett e Cia. e agrava-ij
O Teibunal, decidiu converter dos Artur Meira Lins. Relator

o julgamento em diligencia para o sr. des. MEDEIROS FI
que os autos baixem a comarca LHO.
oe origem afim de -ser paga a Convertido o Julgamento, em

taxa judiciaria. Vencidos os r,rs. diligencia afi.m de que os autos

des. Tavares -S�brinho, Urhano baixem a comarr.a de origem
Sales e Guilherme' Abry. para o efeito do pagamento da

Agravo n •. 1120 da com8i�a taxa judici(lria.
.

de Cruzeiro, em qu,P. é agravan-I
,
'Agravo n.' 1092 ..Ia comarca i

te Ms,rj9yre.Vasco?c.elos Panik!de SãO> José" e� que é . agra.,'e a�ravado Eugemo Funk. Re- '!Jante SlOger Company e agra
iatür o sr. d(.s.. ALFREDO vos H. Fett e eia .. Relator o;

TROMF0W'::KY. sr. des. MEDEIROS FILHO. i
Decidiu' o Ttibunal não co� Decidiu o· Tribunal negar I

nhecer
-

do ilaravO, por não h,wer provimento ao agravo, para con- �
dano ineparavel. firmar a sentença agravada pela f

Agravo D. 1097 da comarC8 sua conclusão que julgou proce- í
de S. Jos�, em que são agra-I dente a contestação, para em I,Intel H. Fett e Cia. e a8raw consequencia, jil)sar improcedente

� facil aconselhar: faço exercicios I E l'
nào ha negar, um bom conselho pOIS' �
exercicio fisico traz imensas vant�gens Ó
soude. Mas como ha de dedicar-se a .tais
exercicios quem tem os rins funcionando
mal, com formações de--areias e calculos?
E' preciso, antes'dé tudó e com ti maxima

urgen�ia, tratar do limpeza ,::_desinfecçãodos nns, fazendo uso do providencial
HELMlfOl de Bayer,
HELMITOL é a segurança dos rins perfei
tos, o que proporciona o bem 'Elstar pre-
sente e garante uma velhice alegre e li.
vre de achoq_l!,es,

Florianopolis, 1839

Programa dhirno

De 6�15 is 17.30 horas

Programa noturno
/

, De 17.30 ás 23.00 horas

Huno Ralanô
6 -r-nclne Rogl!r
T, igemios Vocolistos
O c]uestra Qe Dansos
KaOoml?s e Ali 510.!3
RiZglonal O�' Dante 5antoro
Romeu 6hipJmon com a orquestre õe,

Concertos

f'�'S horas certas. 'ornàls falaoos com ri)

tidas em primeira mão, forneclCl.:J':
pela A NOITE. sob o patroc;'ll.,

.

a-o SAL DE fRUTA ENa E D.'
EnlUL50 DE 5COTT.

A's 19.3:J .. Romances Musicais •• As mais
IinoC1s melodias, na interpretação ae
61Zrmaine Roger e ao Orquestra nlZ
Conc<rtos so"j a reQencia ao ma 5-

tro Romeu 6hipsmon, na onoa ae
oito emissoras, uma oferta ao Leite
de Colonia.

,"

A's ZI.2S CAHCftO 00 OlA •• Escrita
. e int. rpretaOa par Lamartlne Babo.
uma oferta 00 tosa ae louças "O
DRAGÃ-Q.

•

..
'

.A's 21,::m .. Divertimentos Lever •• O pro
grama Cl� maior movimentação üa

broadcosting bra3ileiro, em caad 1

com a PRA·g Radio mairink VeigJ

22.00··0 TEATRO EM C",SA· opu
senta a coméClia em 3 at:ls, origl!1o
ae HznriqulZ Ponget,l, "Uma Loura
oxygenada", em uma oooptação ro

oiofonica Oe Vitor Costa. na inte·
pretoção Oe: IsmiZniâ 005 5anto '.
Celso 6uimarães, Antonio Laia, fio
riano E'aissal IZ outros.

5peuker Oe stuOio� flZlso 6uimarães

Amanhã:

Orlando Silva, Almirante, Guiom. Santo!"
EmlinhaíBorba, Mauro de Oliveira,

ROle Lee. Celeste Alda

--

Ministé!"'i0 da Agricultura
Serviço de Fiscalizaçãc- do Cr)mérclrJ de

Fa.·rinhas

I O C�efe d� Serviço de Fiscalilação do COlLcí'cio d", L, ..
rinhas faz_publico, para cenherim{'nto dos interessadrs. qUf'. O' S

termos do artigo l' § ,3', do regulamento anexo .ia decrdo
2.307; de 3 de Feveleiro de 1938, F; com apcuvaçã,) do Se'
oho, Ministro da Agricultura, de scndo com o artigo 2' do
mesmo regulamento; resolveu fixar os preços a que deveI à obedt,"
ter, DaS capitais dos Estados, inc'usiv� nesta capit-al. a venda por
quilo. d" farinha de milho desgelminado e farinha de quiréra ri!':
arroz. sendo aquela de $500 a'-$550, e esta de $450 8 $500.

Outro5:m. a partir de I" de agoslo proximol os tefcl:.
dos produtos serão incorporados á �arinha de trigo, 01 ba�e di

5010 e 3010,
.

respetivamente, sem prejuizo da falinha de raspa
de mandioca já adotada� dF.VI:.ndo osrespectivos produtores. .0'·
citarem .5 suas inscrições, a este Serviço. com a maior brevidade
possivel, indicando, estoque atllal e media de produção menslll.

Pela inobservaocia da re solução supra, ficam os infcaton s

.újeitol ás penas da lei.

Manoel G. de 'Freitas
Chefe ti. Serviço

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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i ,( TIJucas, Ajardinamento

Dir�tor • Proprietario dA.IRO, CAL�ADO � B .

,I �

,

..... e te d Reoe' i -t�'a e Verb.a,&a. Serviços de Utilidade
________

..

__

. _,9 dn a . ,Publica
..;.........__l_F_ic_r�anopolis, 28 de Julh� ,-e J��3S O :': $ p e sa do rnês de J u nbo

de 19'39r

A

'-

"

,

..;:

Da '{eceita'

'.

._:_ ...�---...- ..._ ...._---�---

E li II ediente Noticiario
em Resumo

100$000
55$000

975$000
5'$900,

5:141$400
, ,,-l..��q8$000
11 :786$000
2:.065$900'
179$000.

ART."Z· ,

N' J lmuo-to de Licença:
Liêe' ça Com-e r •. Fixo
Lic. Comercio Ambulante
Licença sobre Veiculés
L.ié. sobre Edlficaçôe. e Outras
Ímp. Predll�1 Urbano

RIO, 27 - O "Ga]. Manoel do I�r. Territorial Urbano
.

Nascimento Vargas. progenitor Imp. de Agncola e Past�nl
-

Redator - Secção de assuntos dó presideate da ' Hepublica, foi ·Imp. de J"duilria e Profissão
rnternacionals=-Dfê. GIL COSTA submetido 'á uma inierven�ão IlJIp. sobr e Gado Abatido
la:(1alores-J. OrAVIÁNO RA· cirurgica, eoreada 'de pleno eXJlJ.

'

MOS i JOAO DE; FABRIS T' •

, ,-

,

_ RIO, 27 - Na companhia NJ- '

Redator-artistico- CLEMENTI -"I tro quimica, em virtude da ex- Taxa ,de �.ervlços Publicos
NO DE' BRITO.. :>, plosào de uma panela, o opera

'.

GERENTE:
'rio AI,nad'i-r Manoel de Lima caiu .tferiçÍio de 'Pczos e MeJ.das"

-r na ri t Irta, desfazendo-se o seu Rt nda :.do CeÍr.itério
F LAVIa' FERR�Rl ' ..corpo sob a ação do acido sulfu- T ' d' I'

"

P bli
rico em abulição, não sendo en _

ax« a urmnação u rca

Chefe-de publicidade contradós ' siquer vestígios do fax,l SI bre o resca4D
1,'

.

mesmo. �Emolumentos";
,

.'�

,REDAT(J�-CHE'fE:
, �"artirih)' Callado Jor.

"

280$00'0
40$000

I: 116$200
289$000
70$000' .

NJLO NOÇETTI

,M� '(:ruz Sobrinho
Secretario

OliviQ Brito
.Tesoureíro

fted"eAo' e Oficinas

'R� I Conselheiro' Màfra, 51
Florian�polis'-S.Catarina
Agentes-correspondentes' em to

das ai lccalidades do Estado.

RIO, 27 - Quando se reali
zava ti) enterro do menino José, RdP'filho de Jósé de Oliveira, a po- . en as atrimo�iais"
licia interditou a inbumação dó,' ,

cadaver, sob suspeita de que a 'Aliança e Lcci ção de Terras
criança Iorà" vitimada pelo pro', Fóros e Laudcmios
prio pai, quando, ha poucos di?",,. \1ultas t Rendas Eventuais
espaacara sua esposa, a qual cam- C b d' D"

"

A
.

do ao chão com o filho ao (''010,
o .ar�ça a I,vlda uva

teria ocasionado 8 fratura- do
,

80$000
562$200
134$500

3:960$560
C O I.a b ,O r a ç,ã O

craneo. Soma Ps.
Saldo anteriorI concéito expresso em artigo

de r-olaboração, mesmo solicitada,
não implica em rêsponsàbilídade
011 endôsso por parte da Heda
cão.

RIO, 27 - Após ingerir 25

pastilhas de cianureto de mercu

rio, ó comerciante Herman Peu
Ia da Cunha suicidou-se com um

tiro de revolver, ignoraudo-se 0,8

motivos de tal gesto desespera
do. <

Iluminação Publica

Verba iJa ..E-ducação Cultura
e :Publicidade

Venc. Professcra� Complementarista
I derr, aos Prof. Pro\'isorius

1 Mâteria] Escolar

I Verbà 9a. Higiene e Assis
tencía Social

'I Socorros Publicos O;vtruos
Hig. e Àssist. das zonas Ruraes

21 :705$300
Verba '1Da. Contribuições e

.Auxilios '

Sul venção ao Colegio E. Santo

Verba lia. D'ivida Passiva
I 'ag') juros de Ápohces

,

1 :7�95$200 Amortização Dividá Flutuante
,

Soma Rs.

Verba 12a. Despesas Policiais
e Judiciarias

Gratificação ao' Oficial de just,
4:737$260 Urat. ao Ca,cereiro

.

-

Ccbrança da O;vida Ativa
28:231$7,60 Exp. e Despesas Po!iciais
3:37'5'$34Ó

Preíelturà Municipal de Tijucas, em 5 de Julho de' 1939

Soma Total Rs.

Asslnatur.tlS '

Ano 50$000
Semestre . 30$000
Trim'lstre 15$000 RIO, 27 - De Janeiro a Meío

Só para' 11 capthíl: o BraB;1 exportou 2.041.900 COQ

Mês' 5$000 tos de reis. No mesmo período "

,
a importação foi, de 2.089. 183 ,"

.
'

A correlilp'Ond(mcla,' be� como
contos de reis.' /'

-de,-, v�1�:Uls relat] 'i�� aOI! �llú!l,cip� S. PAULO 27 _
1\.' •

,

._�
e aS8lDaturas devem ser enVIados,. .n ,

•

1'. na VI ,

ao Gerente 1, LAVIO FERRARI. I trina da praça PatrI�l'c. rcha

Ise exposta uma mnn .lioca pesan
___________

'

I do 98 quilos. A enorme mandio-
,

" ca éstá depositedà numa balan·

C ,. de Sl'gu� ! ç�
de precisão, para desfazE'r du

ompra-se� da mã('�'1
Vidas.

um piano ou' um orgão, ou ,I S. L.UIZ 27 -O ,pref ilo do mu'

ainda um harmonium.,·. Tra- niéipio de Turiassú informou que

ta;. i,a: Rua- 1 dc- Setembro o mesmo é rfquissimo em jazi-
n 7

'

' das de ouro, 8s quais chegam a
. . se' manifestar por si mesmo. E-m

v'irtud'e, pot�m, da deficieneia de
comunicações e de vigllancia,
quasi 'i!ÍlJllo8sivel o contrabando

',de ouro é muito gra' dt.

VIsTO'
;Val�rió 'IeodQro Gomes

,r
- :r I Pf�te:4!º' /{

. '. /' �

/ -\"

-

Manoel

l»refeitura .,u'niclpal
Te.

,

lI&leaa
• �J'_ �.�

�

'. ;:í,'

Coluna ID-
fo'-�'ID:·a't',.·v'a "'NlIdTEdROI;F'27 _:... Em Caxi�s,
&";1 ',�O .BO " a

_
o da orça Publica AR-

, . 'tenio JQS� da' Costa, ebrÍo e de-

i ASSISTENGIÁ' PU'BLlCA _

k01'deiró contumaz, .alta ma�rll'
Atende pelo telefone n. 1038. gada, . desfe�h( u dIVef30S LI�OS

I n�ma casa, mJo um dos prOle- Da Despesa
CORPO- DE BOMBEIROS _

teis atingir o c�aneo de um m:- ,

Fone 1313. ,nor que dormIa. A populaça0 �

di'
..

quiz linchar o criminoso. Verba 2a. A m Dlstraçao e

Flscalisação

,CAPITULO I

. CONSU�ADOSi Alemão, rua S. PAlJLO, 27 - ° tribunal
Artista: Biten�ourt, 7; Italiano; ·1' • • b" I"

AI i L
• (O lUrI !:l so veu unanimemente a Subsidio 80 Prdeitorua "tIi rantE�' ameio, 26. JulietÍl ,Acuri Silveirli a qu-ª_I q 15

de julho do ano passadO, véndo V ne. do St'crtlario
QeLEOACIA-Al,JXILIAR-CHE- se

, perseguida com propostas Idt.r', ao Te�ou(( iro
FÁTURA_:_Fóne 1647. desnoneslas por Mario Cumim, Idem, ao I' Escriturado

"

apeial' de constaniêruente repeli- Id ..m '�f) 2' Escriturario'
CORR.ESPOND�NCIA AE'- do, ass8ssinou-o com um punhal. Id'

, ..

Pt,' C;. tinuo
REA-O fechamento das malas

'

,

em, ao .or tIrO, ...n

pa�a a 'corresponâencia aérea é: Idem, 80 Flscaf Üenl-

Domingos e' quarta's-ferras, para 'Frutas nacionais e es"; Ideei, ao Ajudante Fiscal
o norte, ás 8 horas da manhã. tranjeiras Idem, ao Agente E·tatistica
_Para o sul: ter�a,& e sabados, ás Sal,a-'o ....omer.oial Diarias � trarispdrtés
11 horas da 81an�ã.· ::

......., �'/
,

, Metêado �Público' n. 9
NAVEGAÇÃO MARITIMA-" .

'

O,«lt:assucê», da _Gia. Costeira, -''''

�. Verba 3a�
;:"

Expediente 8

'passará para.o sul, no dia 28. Pe�'eadâ,8' oi" 'ha- _-' DesP'esas Diversas
o «ltapura», da mesma compã-" ".".',

O
•

nhia, passará para o norte no I,,�§, o"s costos orl-
1\1

.

I f E 'd',: t,-:
dia 30. éntills' de Lybia l� denA ce. xpe ,,�-en e

. ,

I Puh, de LeIS e aIos OflC1SIS '

REGISTRO OE ARMAS - A 'BEBGAZI,,, ,26-Nas pescarias Coms;J' ndE'ncia Telg. e Postal
Seção' de AJm��, ,e .Munições, á de «EI MOl1gari», situadas nas SegUI o QO Ed,!i,:io (:f�;otP(ef��,ur�
Avenida Hercllt�, Luz, n. 20: c?stas orientais da Lybia, re-, »��,
(alltos do.Albergue ,Not�rno)d�ra glstou-se �I� recorde de peixes. .:}.'"'

- todas �s Informa9ões necessanas Foram apnslOnadas nas rêdes .' ." O'b
dO regls�ro de a1]11,as; todos OS, oito baleias. A maior mede cín- Verba _'ta. Vlaç�o 8 ras

dias utels, oas �-12 e das 14- co ,metros e cada uma pesa em, Publicas
,

7 horas. : média uma tonelada." I Reparo dãs Vir i Publicas

l:5ÜO$OÓO.
425$OOQ'
"370$000
32Ó$'óÕÜ:
32G.$OÓO
200$000
320$000
220$000
:280$000
, 90$000

, ,

•
'.

i-27$"400
200$000
28$20'0'
73"$800 .

"

31:613$100 Verba 13a. Despesas Pa
tri:ti1.oniais

Grato ao Admdor. do Cemitério
Idem, ao Coveiro

I
Venc, ao e.:''''g. �Aatado.uro

I Verba 15&., Despesas
Eventuais

despesa não prevista

Deposito

Pago pel3 perlaria n' 28{

Som'a R5.
Sak'o em Caixa

1:440$000

2:080$000
7J$000

'40$400
388$600

I: 139$750
'232$000

150$000
280$000
280$000
50$00'0

., -.".

90$�OO
50$000
150$000

3:580$200

62$000

529$000

760$000

290$000

235$000

2:850$000

VISTO
Valerio' Toodoro Gomes

Prefeito

21 :811$850
9:80i $250

Soma Tota! �5,

. "

/

Manoel M� �ruz Sohrlnho
Secretario

Olivlo BritO'
Tesoureiro

429$400 '

PrefeEura Municipal de Tijucas .. em· 5 de julho de 1939

8�lan�ce,t'e' da Rece'ita é
Despesa d.o m,ês de Jun.h01' i

,

,

'

d.e 1,939 -

C�wrrà,pat'i'ci�"a "G,a�i'ã�o"
o mais concentrado e economico do mundo.

DiJu'çào de I x 8pO Its. d'água
Eficácj_á àbsoluta

PRODUTO DO DEPARTAMENTO DE
VETERINARIÀ

DOS

LABÓRATORIOS 'RAUL LErTt;' SIA
. � venda nos Depositos e l<epresentantes dos
L�B�RATORt�S RAUL LEITE S(A., ou à.Praça
15 �e NQve�br_o, 42.-' I' A.-'- RIO.

4:045$000

3:768$500

, ,

t.-'
t.:1

alou,trlsMO, :UAQUELA, (l�S(IMElHO

TônIco' I't.fantil
ÊáldO, ferro, t6'Jíoro; guaraná e vitaminaI'

�;� Meêi�am�nto saboloso�

LABORATÓRIOS RAJJL LEITE

;
J
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Laguna •• St•• Catarina

Proprletarlo :

João Kuhm

Madeira NevesDr. Joaquim
I l\lIEDICq--OCULISTA

II, Forma':(o pela Faculdade de�:Medicina da untver
.

sidade de do Rio:de Janeiro

/l's 10;30 e das 2'a8 4 hl!. Advogado
Resldencla: RIJa Vis-onde

de Ouro Preto, 42-
Pone: Consultorio, 1405
Fone: Residencia, 1155

. --;.

horas

Banco do Brasil
. Capital 10G.000:000$000

fUl'Ado deJ81ervI:i 259.746:100$000

tllECUTA TODAS AS OPERAÇÕES BANCARIAS

AGElNc{A� E CORRESPONDENTES EM Talle O PAIZ

A<JmNmA LOCAL RUA TRAJANO, No 13

Abona. em conta corrente. os segúintes juras:
Dep. com Jur'ls (C01YlE�CIAL SEM LI:t;lITE) 2tõ ala

óep. limitados (limite de 50:000$) 3 � ala

Dep. populares (idem de 10:000$). .

4% ala

Dep. de aviso prévio (de quaisquer. quantias, com retiradas tam-

bem de quaisquer imflortanctas).
�COÚl aviso prévio de 30 dias

lidem de 60 d�as
Midtm de 90 dias

tiEPOSITOS APRAZO-FIXO:
po 6 m�ses
por 12 mêses
Com ren.a mensal

LETRAS A PREM10S
por 6 mêses
por 12 mêses

.

Sujeito ao sêlo proporcional.

Expediente: das 10 ás ,12 e das 14 ás 15

Ass sabados: ,das 10 as 11.30 horas
-

Endereço telegrafico: SATELLITE

TELEFONE IH

4% a. a.

5% c

,

Gallfleta" /'
Un�a assinatura mensal I c. :1.';, - L ,SADOS DEVERÃO DIRIGIR-SE AO SR.

'liN

,;:ULAMPIO
DOS REIS VALE

I de A GAZETA, custa LA,RGO 13 DE MAIO, 41

«! Gazeta» entantra-se
I

FLORIANOPOLIS.
I:re����a no «Salão pro",," apenas 5$000 ,iiIj'iii'iiiiiiiiiiiiiiiliiin1iii+iiiIii·wiliii;i;i,;i&iiii-iiiiiiii-liiiiii·iiiiÓriíiiiiiii.- iiiiiiíiiiiiiilliiiãii·1iiiii-jjjjij-IliiiiiiiiiriiiitFiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiii'"ii'..1iõj-iiiiiiIilMl&iiiiiô·

_,I vanie.ns do Fogareiro de Segurança
I' ., r, a Gaz de --Oleo Crú (Dleset
I �apido- conomico- Comodo- Pratico�Hiaienico -SegufJ -.\H!ilih -�li a

."A

E' O MELHOR DA PRAÇA,. E NAo E' o MAIS
CARO.

BANHOS QUE"JTES E FRIOS 1\ QUALQUER 1
.

'

'HORA. ) i FHAC08 E ANEMICü'-'!
LUZ E AGUA CORRENTE EM TODOS � i'OMEJ\f:

os QUARTOS. ., UI9HU �Rf�S�iAn �
Tratamento fidalgo -.

; De JoãodaSilvlISilveira

Asseio e p.ronti�ãO ,I O MELHOR TONICOJ

j�,r"k$%,.�����-r*� 1 Cnmnô19 as: Tosses,
'I Bronchítes,

. I Catharrus
, I Pulmonar e "

, Dôr nas custes
e no peito

- II
II
!
IRNão confundir -. Peçam eó

. VINHO CREOSOTA::O J I
I

-

� O Oleo C.·Ú reJa o fogareiro "REI" custa 800 rs; Õ lItro e produz uma chama

Tratamento clinicoje cirurgico de todas as moles- t...""...8••••�;..o•••o I de gsz azul e de calor elevadiseimc, durante 10 horas. '.
.

d Ih
' : \I

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

Curso de aperreiçoame�t�S na o:sp�ci��dade, com o dr. Pau- I i S:Ci�adec��pert�va I I
D;v( rsis tipos e tamanhcs - Com forno- adaptável- �E já com urna grande ven

looFilho, no Serviço do Prof. Davíd 3auson, no Hospital
. i

e e5,., rm a a
:

"

da na preça+-Pcçarn demonstrações.' e catalagos, ao unico vendedor na pra5a:
. I Cm;I��n��:;el�:�!�G;:��!o s�i; e�p��i���dade

.

e Banco de Cr�d,Uo Po- Iii Casa &:LETR ,�C '��:to�·,7
i �����f!�a��r�����' ��3"i�� ?ser�J

l

:" =.: pU.I�r.a.nia Afa::��a de

I "�rl; 8.::(55 O'!?· '1_
--

. --U--'·---r',. -U�·S·
'

,'5 2.:! .n'··' -. __g-
-"

_" a- II' CONSULTORIO Rua João Pinto 7 sob, felefone 1456 '"
V

..': .. -' I
I
RESIOI!NCIA: Rua Tenente Sífveira 57 Telef.1621 II Primeir . Banco F�ndado I SEG'URANÇA -_ RAPIDEZ • COMODIDADE

'iiirrE. -:lf:!t_�--_'-�,._�-�-"�'���·-�
-

.,
' H_f -B; li FII;;ad:'::: 2:a;en�:aio:l. ��������I�:;�i;SA�����

.

;'����A� I'
.. �� -J\'-\ A., ; sto

--=..

-I!· de 1927 I, -.11 ,,�,.:i ENTRE ARARANGUA' E FLORIANOPOLlS -

I.,.,rw ".ltJg,�U� .. -" Clarüo G. Ganetti
. ,I �, ; 11'*;; Falando por Forquilhinha, Mãi Luzia, Cresciuma, Cocal,

.de Pau Ia Advogado 1=
. EMPRESTJMOS DES-

11<1
;1. UluSS'nga,Odr:ans, S. Ludgero.Braço do Norte e Capivar!

r , RUA FELIPE SCl'IMIDT. a : CONT0S C9BRANÇA� i; r .
DUAS VIAGENS SEMAN -\IS em combinação com a�

'�'
.

M E D I CO (Sobrado) '10 • í" linhas de ombus Araranguã-c-Porto Alegre
- DOENÇAS-DESENHO, Tel .. -1468.;· : DEPOSITOS: : I·

. S�I'DAS de Florianopolis 'ás terças-ftiras e eaba-los
RAS-P.I\RTOS ,I

_. '. i ' - I: .: ás 5 horas da manhã
� � I á vista, aviso prévio, limi· I SAI'D.AS de Araranguá ás quintas- feiras é domingos.vperaçoes -

i ! tàda, prazo fixo Õ 'I' 'ás 5 horas da manhã
Consultoria: Rua. Vitor

I� I I:' I I li I A linha de Porto Alegre "chega em Araranguá ás
Meireles 26 Dr! _Pe�:h-'o <

ds Mmsi"& I'�rr� • Rua Trajano.. .6 ' '� quartas-feiras e eabadce e
. parte para Porto--��_._- l:� lEdificio proprio t t Alegre aos domingos e quartas-feiras

I I I,,' ..\GENTES-Araranguá; Bernardino Maximo- Forqui-
I -.o " ".40 �0�$

Íhinha: Gabriel Harns- Cresciuma: Ado Faraco Filho'-, -

Ruti Trajano,n'} sobrado] L _
..2L,.".LjpMl3I$SIH#,4C"j 1:' Cocal: Zeferino Burigo &: Írmãos-c-Urussanga: Posano;·

I Telephone rr 1548 II D- r. C� m. ara' Damiani & Cia.--Orleam; Irmaos Pizzolatti-c-Braço do.
Ci\ Norte: Alexandre Sndrini

-'�",,"

IVIartl ns AGENTE EM FLOR1ANOPOUS
,

João Neves .'
.

Rua Felipe Sebmidt, 30-Fone, 1855 -:'
-' fi,i BOTtiL DOSVIAJANTES--rrocurem para se hospedarem' I

� 5 ���&=gg,'!=e.,,!!lf!!�!, !j!t,.!;U:: - _J
'<-

• ii
�L_, . .Q_",(,€§4L=-"Jg.;._"gq,_.$ Ml!rmm )#3_"11' ·4_"I!.!Ml!!!!!,:"",? ff$Çt...� M..... _$$1----;'- .. ���
Conforto, Distinção. e leJela ..•

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

Eco'nornia
nos Trabalhos do

I

Clinicá em,

geral
Medico especialista em

i Molesttas do Estomsgo,

I Intestino, Fígado e

Recto
; e�RA RADI€:AL DA!)
I H8'.MORRHOIDAI E VA

I lU2:JiS S:IDM OP:mRAÇÃO
Ii SEM DOR
CONSl1LTAS:

A' Rua Trajano n. 1
Diariamente das 17 ás 19 hs,

Dra Pedro de Moura Ferro
Advogado

Rua Trajano 1. (sob.)

A INDICA
Maquinas e Pilot�g�m

.__---------------- -- �
Curso de

PREPARAMcS;� ALUNOS PAR \ EXAMES' A 3(,. MA
QUINISTAS. PRATICANTES DE MAQUINAS, MotO

RISTAS E} A.TUDO l\4AT" QUE SE REFERE A'
MECANICA j\�.\.RITIMA.

As afarnadas !ar)""pad-��s maroa

TOR,INO
A OASA "A EL.E'TRIOA" RECEBEU U:\Il
GRANDE � E VARIADO SORTIMENTO DAS .A'F/\clY\ADAS LAMPADf\S

,

MARCA TOPlINO
..

MAIS ECONO:vtICA, MAIS BARATA E DE MAl(Y� DURABILIDADE
DESDE 6 ATE' 220 VOI.:.TS - TODOS OS WATTS

COM EXCLUSI\lIDÁDE NESTA ,PRAÇA
TEM EM DEPOSITO UM GRANDE E VARIADO STOCK PARA SATIS·

FJ\ZER TODO E, QUALQUER PEDIDO DE yENDA

Cem

Só
, Consultoria Técnico de

IVO A. CAUDURO PICCOLI
Eng��,helrD IOivil -

JiC'rOfiss1onais' h 3lbilita :t03 ·:'�"cs"'f.\�. ,todo
os rarnos de engenharia

,

__<-' • ::\
.

Administração., construção e referma dei _ '�f::':�/_--�'--' c�
:-'�

.

pagamentos em .prestações ':1
. '; �

PrOJét�_)s.en-t gera.l- ,L,--

Escr"iterio central:
-

Rua 7 de Setslrlbro, 47
.�

�PO rto U,Dl ã O
" ..

,

-r--Cf ' p
- 5_ t . - r- .( pj •
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,.,.

Casa I'a caPITIL"
-,
...

Artigos del�inve-rno para homens, l�11horas e crtanças, maior e mais va-
�

',riado sortimento, na Casa ' "A CAPITAL"

I Vende-se uma �asa sita á rua

1 Gal. Bitencourt, n' 169 com ter
reno onde se encontram .mals 3
casas de madeira, o qnal faz fur.-

A E', I t» t r I· c a &:.ta�omá aA:V'He�:1[i�li�u!U!:
",_.., _ . , i

PARA INSTALAÇÓES DE LUZ, FôRÇA E' AN- 1--0--=---,-----
TENAS DE RADIO. CO�SERTOS E AUMEN- I'_ lOS PRC CUREM' ,

A EL_E TRICA ::
TEM SEMPRE E\1 STO( k E A' V_ENDA. POH I
PREÇOS SEiVI COMPETIDORES NA PRAÇA, I .

MATERiAIS ELETRICO�'; LUqTRES E ABAT· 'I
JOURS ELEGANTE'5 E MODERNOS I

NOVID�DE5.! VISiTeM A "Ele.l't1i14I-1"'3 i; I
Rua Joao Pinto n.' 14 ao.., I IACABA DE RECr.BER UM FlNISSIMO SORTI·
MENTO DE CHUVEIROS ELE'TRICuS, NOVI I
DADE NO RAMO-AH nGO �ARANTIDO ':"

f

I : Venda e instalação de contador de luz e força. por
Ij preços modicas só na Cas r A ELE'TRICA

"

1 ti·· :-

.. 1i.l.....SE.,_,.N.TANTES
I

e;;, OEFD.�.I.T.AP&IGS E.M... '·' STA. OATA.R.NAO A .'fI' L O JS 1-1 O E fi'" C K E S, A;.,
.. U z i nas Matriz

'BOSCH

Conlpanhia
'

çã�
acionai de Navega ..

Costeira
i� , ,

Movimento Maritimo"PGrta FI,orlanopalis
Serviços de Passageiros oe de Cargas r

Fretes de cargueiro: '-I
!'9.l5,�.,.,_Bl!'!l.",!!!!!.l'I'!!4·!!!!I,$fll!g.. �""",!!I;;;E:'!n�,'�,ª!!!,!.�.�.. ��;��!-!!l!!!4I!!!t-!!!!!,,·,��"u.i!!!",!!!!!!�.I�-,,--�,,�,�r.. m-' ..

- '. iL, . .- o'. ,UM 1

�.",' Pa"ra,. o S,Ul ri'
"

'

"; 'fE@§rafW'
.

Para" Norte
•• dr -'["'ffi t

i
ITAPURA sairá a, �r do, O Paquete" IYASSUCE sairàa 28· do'

.

c' orrentepílra::", ,,:'<: I
c P -quete

C .rrente para:
Paranaguà, Antonina

Santos, Rio de Janeiro,
Vítérta, Baía, Maceió,

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

I nbituba
-RtO Grande

Pelotas e

Porto Alegre' /.
I

Av·aso Rece.he-5c carga, e encorr.end�s atê a' �e�pua das saídas �o� paquetes �€ emite-se passagens, nos dias das saldas dos mesmos, á.-vlsla do a- .

testaso à ti! vacina. selado com Rs. I $200 Federais. A' bagagem de porão deverá ser ,

entregue, nos Armazéns da Compan hia, na véspera das saidas ate as 16 horas. Ipara ser conduzida, gratuitamente para bordo em embarcações especiais, -. I

ESCAITQRIO-PR}\'ÇA 1 i DE W>VEMBRO, 22 SOB. (FUNE 1250)
ARMAZiNS-CAJ$ BAD.\RÓ N.'3 --(FONE'1666) -END. TELEG. C 1STEiRA

F'àra mais informacões com o Agente.

..J. SA.NTOS CARDOSO

DA _

INDUSTRIA AGRíCOLA
DE

eOTTO ,,)CttAEFER
8RUSQUE .. - s·� CATilARltiA

BRASil
I

i I Rua Felipe Schmidt, 34·

: I
Fone 1631

.

í
_

!
......-:---____

A meree da melhor fécula de milho
I

que se f.bric8 ectuelmenle no pelz. IIDeliciosa sobrernese. "

ESPD[lal allmsntat&o Dãf� H��n(�i � tlüºni®t IA VENDA NESTA PR.&.ÇA, !�
I
s·

�"iiii�iiiii·i'i:Jli���4.�

1
.

.1 Casa

I _

e terreno á
venda

FLORIANDPOLIS
Velas e Mago

Biu.�en.u,· OruJEelrG ,da Sul,
f

Jol"vlle, L•••• , L.guna, Sê•. ;
Francisca d. 'Sul

:

..

�} i •••1. IUI ' "

• _.alh••' ��".IIÍIIII.�.

- - II.�. _ ,.: �. _ .....
......... -.6. O.�9._..;. "hat !. (I,. .. )

'iJ -: .' iM.alMa .....""..., ...

A

Filiais em;

••call••_ 1011 __
UUUIIII III" "'•••

411 'II••

MOST'RUARIO EM:

Tubarã_o"
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A GAZETA Florianopolls, ,,8"7 ..1838--

�-���-C�id�aa�-d-·o�S�a-Jv-_-a-d-o-.r�,-2-·7--���sOciaçêo
oe Cronis'tas Desportivos da. Baia· considerou
o crack "Tarzan" elemer�to in.deseJave' para
esportebaiano em- virtupe de ·ter agredido um
cronista. ,

.

-----�--�1,,·-,--------''-- _

Tarnandaré e Fitlétlco: o
tro de grande ancledade.
---�----------------------

A GAZET

o

encon-

OESPO,RTIVA,
Direção die Escotto Melo

Punidos o juiz
torcedQres!�

RIO, 27 -Não �l!bemo b .m si por j(!fluencia ela aproxr
mação de Marte O.U outra qualqu I r az

ã

>, vem a setor do besket-

Iball sendo sacudido por um s' m nu To 'co fie caso'. Ontem, em '

nosso ultimo cliché, relatemos br evcrr-enre al'y,u'JS d.les. E hoj-.com-
pletámoe, ou melhor ratificao,os a utima ocorr ncia. I ;;'iiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiií_,;:;;';,Iiiiiiiii-,-_--"-Ai-r\--�-,-,-I--e-',_'_;.iiiii.

-------

Annlado ° jo"o Flumin�nse X C. R.

Duviaosa a presença de Botafog(Ili" / Estâ marcado para. domingo, 30 do corrente, nos campos
., GhOco'a te Como aludimos naquela nota, o juiz M. R. 5al>105 declarou do Lira Tenis, o. torneio organisado, c�m� hume?agem á exma

'.
sra.

O n' d ' " d r f I d
.

'J 'f J J l T M' dei Ilse Mey.·,r Ribeiro, pelas marcantes vitorias obtidas . nas ultimas
ntem na esqu�a _ ,o pecad�.., era co�enta :)� a Ias co� I

fia sumu a I) Jogo, ter ,SI o 0_ n � .� pe o s;.. .aaso j .or .ir a,
..

el-
competições, � distinguida colocação' no cenario esportivo nacional�rande pez rr, a provavel eusencra de Chocolate o atlético e eíici- I xando de marcar a devida falta",(�;:mca, por estar IJO fi H �o I'go,! O torneio que tem despertado siqgulae mteresse, contaro

ente "pivotn rubro, no embate de domingo. Fdzemos votos pala que Acontece que a partida <ldin U'-Sê' p�r UM 'PQí)t(·, 30x29, I:.rn con com o que de mais escolhido tem ;o elegante Club, no seu quadrá
isto não suceda, pois seria uma gr snde lacuna, pllra o esquadrão sequencia daquela incrível declar aç to, a L C. B. anulará h( j<'! o esportivo.

.

" ., ",i.: -;, . __ '. '..'

de CQJ:neho Fagundes. embate e punir� o arbitro con.iescen Jef!_te,__(O,ro·o......sí ,_!rata de .t fieia!' L .• _

�" -

,. ()s; cen
...

stantes exercrcios 'Já' efetoaâos anunciam brilhantes e

l�, õr, ' . d
_ -' á p"- ' " ,f) " t, T díaputadas pro' as.

,

'

'7 remunera o, a pumçao ser f,xpr.oJa em mu,tll_ or seu "uno, asso, S á ti -., I
.

te a amesícano. 'e 'dela c �
-

.. ' .,"� ,,-
_· ..

·d
.

'A t' ,H M' á 'I
,'. ':-'" .

I -, er -a compelçaopeo S18. m. "'<I "". '. om.),_,A ree n t re e e' n e no r orreua ser suspenso por a guns mese-, "
-

convidados especiàis:�farão parte-o .sr, dr. ,Epaminondas Ribeiro e

. �. ,',

,'.:1l
exma. sra., que tem destacada coloea.ção no tenis brasileiro.

, "

"""<fr,. �,"éi;,{nor a eficIente UzagaR que tão boas performances curn- O Fluminense n�o pleiteou -o anulaeão -, Dep.OJ.s das p.rovas, será !!e�vldo. um almoç? qu� conbra
'. I.: ..f d f'

"

d ') d d F d O
/

eom os partICIpantes dás provas. duetona e demaiS .lemstas d,)
. prm no J:l_t:ltarnen passa o, OI expeflmenla o aQ a o e re.

C'I b" . _", ,:'"
,

'

,, "
d

.

d n b n E' preciso ficar bem claro qu"_ a ar".lllção do r g'l or gl II.
l'; encaio não agradou a ireção lecOlca os cu ms, entretanto.

d I _ f' )
,

U "

_ ""

b 2 b
.

d nou�se aque a mençau elta pe o aI bi� ro, n: o tendo o tricol. Ir, em
sa emos que no

•

te:it a que se su meteu, ml)strou aIO a estar os-
b I I'" I d' dtF.ntando bôa fórma, dai a sua inclusão no match de dumingo. I

a s,o uto, p elteado ta�a. -e------

O mesmo tearTl" ,0'. jogos de domingo

\
'

Tamandaré x

Atlético
E anulado !II
Densa x C.

jogo Flumi.;R. �otafogo i

Vencerão os nrubros" ou os ntricolores" consoliderão o titulo
ele Ieader? São as perguntas que se houvem a todo o momento e

em todos os -sectores Iutebolisticos. Iris, Figueirense, Avai e to

dos os que ainda desejam assistir pelejas empolgantes no arua] cam

pzonato, esperam e confiam na vitoria do Tamandare', Por outro
lado os fan� dos tricolores não querem ver o seu esquadrão derro

tado; pois além de confiarem co valor do seu "onzen ja estão des
acostumados da derrota. Vitorioso o fitlelico, dificilmente deixará
de ser o campeão, sendo que o titulo de vice-campeão estará asse

gurado.

Os tricolóres que realisaram ôotem produtivel ensaiO, alinha-
_ rio o mesmo esquadrão que enfrentou o "alvi-negron•

'

RIO. 27 - O,, jogos de dOfl,i,-,go proximo serã.., (otr'ó!

Constava Q indusão Je Secura e Borbinha no ataque, o America x Vasco, Bangu x Flamengo e BDtafogo x Don-
que não se dar�, em VirhJ�e do primeiro não ser �ossiv�l e.5tar nll sucesso. II ' .

I apitai at� domm.go e Borbl�ha por não ter resolvido sua Situação L" I -------.,-1\-_....;..-�-
" a r !,_�, Iloque dl'l respeito ao estag.o._' r a eceu· I' I c::;'

CASENAVE E LAUR I ,aI. que J;f::��':?��:sd�a��;s�1 h��'d�s,�':Od: (��;�dl�oC:::
1914.

'.

não pódem atuar no Brasil'

U
.

d d F d 1
Scratch argentin ,J

Tm oomunloa o a e a-
,

racao Brasileira ,BUENOS AIRES, 27-Constituido de playelsdoRiverl
"'i-'�. RIO, 2� -Casenave e Lauri, -s�o dois no_mes bastante co· I Plate. e Tndependiente excursionará ao Brasil un sdeci�(\adoJ...--nnecIdos dos afiCionados do futebol. pOIS ambos sao ex�scratchmen

j
argentmo. .

Ifrancese�. Ainda ha pouco os dois famosos players (uruguaios de J d·' i dc.rig ..m) ;stiveram no cartaz em virtude .de terem.E.u�ido da França, uran Ir, par� ,0 pus.. e
I

coro, receIo da g�erra. Passar?m pelo RIO' e se dJrlgtra� para o

seUl lIascimento IIp�ís natal com mtenção de mgressar no futebol uruguBIO. ,

Manifesta-�e a F. I. F. A. S. PAULO, 27-Agora, já riingue'D tem a menor'çluviJa,
por aqui, de que, realmente,. o Vasco está disposto a nã� mais

"

A Liga de Futebol ,recebeu da Federação Brasileira de mcluir Nascimentõ em sua equipê.·' "

Futebol o seguinte o6cio: 1 anto assim que. ha já al8.l\Jl� dias, se encontra nlcapilal
-Pelo presentef para os devidos 6ns, comunico a V. Ex. um emissario vascaino em febril-at,i�'f�,dt'. esforçando' se por conse, �

oi

que os jogadores profissionais: Casenave e I.auri, que pertencem ao guir o concurso do arqueiro lurancUr, cjí)e, como se sab,!, está em

F.C. Sochaux, da Federation Française de FootbaU Association, conflito com o Palestra àesde aquele r.!lidl)�9 score d� 6xO que
éstão inhibidos de se inscrever' por qualquer clube federado, por os "periquitosn sofreram ante·o S. Paulo.

Irt�o possuirem os elementos necessarios que os habilitem a se trans- .

ftiirem' daquele clube. Natal não poderá jogoar1Rogo a V. Ex. a fiaeza de transmitir a present! comuni�

cação "Ô,l clubes e sub-associações pertencentes a essa entídad�». A est ("éa .de �

.,

A rt ig� S 'I
Dr. J'O'aNo de ArauJ·o--NolahrO••zS" GOaur�iadnOtSa' I· RIO, 27-Fomos informadm, agora, em fonte absQlutatoen-

,
e

te segllra do proximo ndebutn do. plJy�r argentino: Artigas será in-
,

duido no esquadrão que defro_ntará dómiJgo o a3angu' no grama: ,>

'EspeciaUlIta do Centro de Saude -- Aflsistenté do prof. Sanson ,III
do da rua Ferrer.

'

Consultas diarias das 4 ás 6 1(2-R.Vítor.Meireles,24-Tel. 1447 Vem con6uniu esse "furo" a n6.lida dd impos'libilidade de ,JINatal jogar domipgo.�.;
<", ...

..

LOTERIA' FEDERAL
QUAR,T4S e S.ASADOS

Adquir-a 'o'seu bilhete
Salão Progr�sso'

�.:

O Unlcot .

no

RUA FELIPE SCHMID'j' N. 5 Florlanopolls

Já: f�stejaram as bodas de prat�, e entre� ,

talit" 1nant�m-se fortes, alegres, bem

dispostos. A velhice ainda não os atingiu
porque �bos têtp. o sangue rico, limpo
'e forte, etn cjrcutaç�� normal e Rerfeita.

E�sariqué:zà do sangue-manancial de
sauqe 'e vita1idade-:� m;m,ti4a· pelo uso

diariô do TONICO BAYER,composto
ci�i:J.tiíicodecoia, ferro.arsenico,calcio.etc., ..

.
� '; -.

Sangue pobre, sallde fraca
Tgllic�'Bayér Enriqllece o �angue•.
��/

-t

e,;-�

..
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_

,

O mais variado sertlmento
receber a

f

I' �.....

I {

I
"

i

Passaleiros - Correio - Encomendas
M lcernissimos aviões JU 52 ligam com a rnaxima

segurança e pontualidade:
BRASIL-URUGpAI-ARGENTINA--CHILE.- BOL1VIA·-PERU I

Syndlcata Cand'ar Ltda_ !

-Agentes: Carlos Hoepcke SfA�

Fel entregue a'} prestamista JUVENCIO
JOAQUIM ALVES, Rs.

-

6:000$000, que
coube a caderneta n. 12414, no scrteío Irealiz2do no dia 4 de Julho.

de casemíras e lãs para costumes acaba

fscritorio - - Avenida Getulio Vargas
Residencia. HOTEL BECKER

'II- J A R A G U A'
t:;; .. � ," " .' .... ,-

Çasa Jorge 5alum
RUA�"�··CONSEL.I-IEIRO MAFR

".' .!
_ Il������-'��

II Dr. ,Luiz de Souza I flolei-Restsurante I
ACVO'GADO "Str'enzel" 'I

RUA CO"'{SELHEIRO MAFRA, 34 FIo: ianopolis I'�iiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiii__iiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiii'I�-;;;;,;;o;;;;iiiiiíiiiiiiiiiiiiililiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiii._··iiiii'iIiii'-_'iiiiiiiiiiil
TELEFONE. N, 1.500 I �

��

----�---��--�-�-��-��--��I ••••.•••••I.�•• �••••OGD•••�••••O•• ��

JU�O, .� I; A,,, IR FRANCE ;:
"uar�etra I I: '.

\

-----___ ::� ,- �
I ge ., � _( �., fê
I� Correio aereo 11 r, América do Sul-França �,j

,: FECHAMENTOS DAS MALAS: �;
� I

G
� Para- EUROPA. AFRleA. ASIA. OCEANIA. cada ��4

; � -, SáJj.gdo, ás n horas DOS Correios. ::.�
" URUGUAI. 'ARGENTINA. CHILE. SOLIVIA. PERU'. .�

II Para: cada T..r�a.Feira. ás 11 horas DOS Correios. :
: Brasile;,Europa em 2 dias :
• •
• AGENTES: o
· �

: Ernesto Riggenbach & Cia. Ltda, :;
: RUA CONSELHEiRO I\IAFR.�, 35 :
•

TELEFONE: 1626 FLORIANOPOLIS
�

.•••••fJ•••••• (lt�••De••�oe."Geo••eo••�••
'

l�

,! õe Hlcolcu Buatim--s:r�f:�:�ov:�a::d:s�?:;::n:: Ij
�, jersey, armarfnhos, bllouterlas, brlnquedos

,

-

.RUA CO,NSELHEIRO MAFRA � 'N. 10

I

Agosto
4

�Sexta-Feira
Realiza-se mais um SORTEIO na t;re
dito Matuu Predial com um pre
ndo em mercadorias no valor de Rs.
6:000$000 e muitos outros menores.

,

Cirurgião Dentista MOENNICI-f
-

FLORIANOPOLlS Edificio Amelia Netto
Rua Felippe �chlDidt SOBRADO. SALA N. 1

-

.Ctinlca-ctrurgla e prothese da bocca
Appaulhamen�o recentemente adquirido, com todos os

, aperfeiçoamentos da techníca moderna.

DIATi-iERMIA -. . ALIA FREQL'El\CIA
TRATAMEISTO SEM DOR

Espeelalidade:
I Pontes de Ouro. ou de Plátano SEM COROAS, para imitar os

._tdmtcs naturais. Dentaduras Anatomicas. systema alemão que

I
.

'f.'ermitte obter a imitação absoleta da dentadura natural. - Den-
, taduras SEM Abobada Palatina. - Dentaduras parciais. á base

de Aço-Krupp ísoxídavel. - Extracção INDOLOR do nervo. sem

dDfscoJolraçâ2 da côrd do dente.
El- BCranCiue,a�ento �osR dent:�. -d I'( esce oraçao secou ária). -- ecto oage açao, - esecçoes e

raiz•. - Reimplantação e Implantação. - Therapía da
Paradentose (Pyorrhéa). - Cirurgia radical segundo

o Prof. Neumann, Berlim,

Consultas: das 9 ás II e das 3 ás 6 hs,

As .terças e sextasretres, consultas nocturnas das 8 ás 9,30
)

"AOS sabbados..de ta rde, não há consultas
Ia" 0.".1.7'

HORAS MARCADAS.

...

.

de

I·
44

j
I,

�
.:

,

Itajaí-Rua Pedro Ferreira, 6-Cozinha de 1 a.
a qualquer hora - Garage -Sala de amostras.

Proprletarlo: José Strénzel

E C ·teb
VENDE-SE O CA-

m url I a FE' .ti ftESTAU;'
RANTE PALACIO. ,-,.

INFORMAÇÕES: á RuaBarão do Rio Branco 388 - CURITIBA

--'_ \,

-_._------

/ I

SANATORIO "SANTA CATARINA" I

I
J

Dr_ André Kiralyhegy
DIRETOR PlmPIUETIlOIO I

[stação - PERDIZES - Vila Vitoria - Estado
I

de Santa Catarina

Ú melhor estabelecimen t.o, perfeitamente aparelhado
para o tratamento conservativo e cirurgico de doença'! pul
monares (pneumotorax, frenic. torma, toracotomia). Este Sa
natorio encontra se localisado na Estação Perdizes - Vila
Vitoria, na Estrada de Ferro S. Paulo - Rio Crande, 800
metros sobre nivel, possuindo luz eletrica, agua encanada e

estradas de automovel, com c.ima salubérrimo.
O Sanatorio encontra-se instalado com aparelhos mo-

.

demos de Raio X Heliodor, Ondas Curtas e Laboratorin.
para eSxa�es de escdarro, fezes. saolgue, etc. , II K.eçao separa a para con va escentes de doenças graves.
estado postoperativo, impaludismo cronico (mala ria), esgota-' 1r·mente, etc.

.

I .:

'1Casa das- N'QV I O

, .
,

\
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E o que será de nôs, ó Deus que a luz nos dêste,
se não formos rasgando os claros óeeanos
da curvidade azul do páramo celeste
onde o olhar da Ciencia arada a sondar arcanos � I...

(

Prefeitura do Mllni ..
eipin de FloriR""

polis

r:z����=,:Delegacia da Orde

� Repartições � Politica e Social

� P Ú b I icas � Martin Waiter Mittag-Sim,
Ji IH vista da informação.
� � José Centín Portela - Sim
(_��:íiL� OO���

I
á vista da informação.

'

Alfredo Staloch e Ernesto Sto.
Expediente da Inter- dieck r: Ao comissario

.

encarre.
ventoria Federal gado do fichário para iníorma-,

Alfredo Staloch e Ernesto Sto
Pascoal Costa, Palhoç - Sim, diec� - Sim á vista da i?for.

I f!!II!02 nos termos das informações. �açao do encarregado do fIchá.
Florianopolis, iSexta-feirz 28 de Julho del_9_3_9_· I_N_UMERO d Nicolau José Coelho. palhoça,

no.
,

.

- Expeça-se O titulo.
José Antauasio de Liz Lemos Seceão de Armas

-Sim, nos termos da informa II Muui(!ões
ção do Diretor do Tesouro. .

Ace.ino José Martins e sI mu- P d G A
lher, Palhoça-Sim, nos termos i

Ge Cl ro �nfero
- o

.

f
-

d D T C I·
ria para Hl orr. ar.

da in crrnaçao a . .. B tti A t
.

I' & C' Ltduse 1, n .0010 f la. a

I Pedro Perfile Fcggion, Domingo
I S�CRETARI{\ �O IN-I P.olleto e Saulle Pagnonoellí

A reunião semanal da Congre- TERIOR fi· JUSTiÇA FIlhos-Idem. .

gação N. S. do Desterro será na I Silvio ?eben - Ao Fiscal Ge

Igreja de N. Senhora da Concei-Í Francisco Duarte - Inscreva- ral paIa Informar.

ção li praça Getulio Vargas, ás 18e, visto ter sido satisfeita a ui- Jose Sartorel, José Antonio,
,19 horas. I gencia do despacho anterior.· I C�lso Camargo Ba,talha: José Ti.

I Tancredo Castro - Inscreva. se m�teo Po�t�s, Jose Dinarte Ri
I por ter satisfeito a exigencia do! beiro, Teófilo Schutz, Protasio

UMA -ASSI��;URA MTENSAL I despacho anterior..· So!res ,de �elo, Gumerci�do Ab.

'.

DE «A GAL:..ETA:.> CUSTA

'I Tiago Vipil'a CAstro - Defiro, salão (.a!'neuo, Paulo �emhardt•.
� APENAS 5$000 para mandar cancelar a nota, Carlos Zime, Raul Araujo Arru�

�\ i pelos motivos expostos 110 .ofi-I
da, Pedro Barretta�ldem.

Dr. Aurelio :cio u. 1.411, desta data, ao De- Ga,r1oll Ehd_.JuDlor- Ao

, Roto IO [partamento de Educação. cal (,eral para Informar.
Ericõ Bollmann, Arnoldo Kat.

zer, Pedro Cominese. Henrique
Kwischal, Alberto J (Ião Brodhee
--: Idem. >-.

Nossa
-CE1lI1 A lF06lRA

Vidal C���I�S
I PROGRAMAS DE HOJE:·
IOdeoD, o lider dos

II elnenla8
, A's 7 30 horas:
I

I Wendy R�rr·e. K ..nt Tayh
I e ,Mlscha Au.:r.
I
I

I
I

I
! .

CINES COROADOS

Congrega
ção N� S. do
DesterrO

A GAZETA
Diretor-Proprietario JAIRO CALLADO

ANO VI

Na curvídade azul do pâramo celeste
onde o olhar da Ciencia anda a sondar arcanos

e de o;nde a aoite estende a coustelada vêste
entre os prismas do sol ha muitos ceutos de anos;

lá pela vastidão, olímpica e radiada
onde o meu ideal sonha com meus amôres
quando vem do Levante a loura madrugada
como uma umbela de luz a encher o ce-r de Ilôres:

em

Receit 1 de vmor

SECRETARI� DA FA
!ZENOA fi AGRICUL-

Rex, às 7,30 horas: II TIJR ...

I RATOS X ta

I'
Cinco hei ó.s com Robert Mon ! ClInico dIZ Tuberculoee

tgoin-ry, Vuginia Brur.e (.! Pulmonar I The Texas Compa-iy (South

I L ....w 5 St:"ne. I' I América) Ltd.-Sele devidamen·
v Diatermia em ondas curtas » t

i Preço:-l i'-50 ) i Raios Ult���::f�� e Infra" i e'The Texas Company (South •

I I
América) Ltd. - Dou provimen- \ Requerimentos despacha

I Infrazon-c-Terapia - Cistos- to ao recurso, em face das infor- I dos
.

I ln.perial, 3, '7 30 horas: copia-Uretro-Sr.opia
I

mações do Inspetor de Fazenda

I'I I'ernpo s modernos com Clir·! Consultorio-Rua Deodo : au�ente e -parecer do dr. Pro- Dia 27
I W ro - -Esquina Rua Felipe I

curador Fiscal. recerrendo para
ItO.

• Schmídt. Das 9 ás 12 e das i o exmo. sr. Interventor Federal,: O . •
;

I ilustre sacerdote parire Pascoal pc(ro _ i $000. � 14 ás 17 hs, Telefone-1475. na forma do artigo 5, letra b, i svaldo Marfins - Pedindo
Gomes Librelotto, que na quali-:t i ,I do decreto 86, de 19 de março: para co��truir um canteiro com

dade de secretário naquele ilustre I Hesidencia - Rua Nerêu ; de 1937. fronte?�IclO - Como requer: ;

prelado, vem do Rio de Janeiro. I Lenha Delamhert ,. Ramos 26 - Telefone USO.
-

I Casa Moellmann SIA. - Pa- Emílio Pamplona - PeJind.h
O -aprecí.rdo orador sacro, que i FAne 1.100 guese, á vista das informações, ptlra arrendar por 10 anos uín

ocupou o elevado cargo de Cura ,���;;��;;;;;������������������ '11 quantia de ã:335$800. terreno no cemitério da Trind�.
da -

nossa Catedral, conta nesta I Avila & Irmão Pague-se, & de - Coma reqUf'r - "

capital, com lárgo CÍrculo de ami 0- r. Arml·n' 1·0 Tavares _OUV!ad:::a'nn,aariz, vista das informllções, a quantia Wemer Schmidt. - Pedindo

zades,_ pelo que vem recebendu , e ... e : de 800$000. certidão - Certifique-se o que

iuúmeras visitas do� seus· ex·pa' CIRUBGIÃO-�PECIALISTA Assistente do prof. Sanson i Tbe Texas :Company (Sout.hlconstar. .. .

roquianos. Consultas das 19 ás 12 e das 16 ás IS-João Pinto.7sob-Tel, 1456 America) Ltd. - Faça-se a devi- Orlando Dam.am - Pedinch

Ao estimado sact'rdote,A Gaze-
I_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_..-'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii·· iiiiij;;__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;;;; ;;;';- I

da juntado, depoj� de provar o
I
para fazer um� . divisã9--._ de ti�"

I ta apresenta as bÔ s vindas •
. requerente a sua qualidade de' los em um pl'edlO tue Ib..a vropne

HODSPED:!:
ILUSTRES

.. h·' S h' f··"
"

!,Instituto de Aposel1tadoria e Pensões,: fornrcf'dor. Ida��úPiCi�O�t�Vi�����I�eál'a_Fa
e pass3gem para o Vlzm I) en orlta aça coro que_ seu·

-' r

E d d
- ,

de·
· reclamação e pédp o'l' �ão do seu

'Bta o o 1:t.io
A

Grande do Sul, oamorad·o use chapeu
_

.

-

,OS OmerClarlOS I ,. .. caso-Junte a
�

..,\)�"Ji' de e.�
chegaram ante-ontem 8 _ esta ca- RAMENZONI SD .....RDT Al81 .... D'" S" y-

I n,-,. n � t, � .II> -: I dentro do praso t _�belf'cirjo n

pital, acompanha�os de seus res- GUR'" ��,... PtJBLI
PectivoD secret�l'l'nS, os Revmos P It' I' d' C I t I DeportalDeu.to da 1.0a. Bedião .ét.l."'IV� - I artigo lo. parágraf 6unico d

" li '-' ara alOpo 1'1 on e e o e or I e
CA I decreto lei D. 1.174, de'.27 d

DD. Antonio Reh e José Baréa, E�tadual, seguiu ante ôntem o I

'. .• • 119.39. .

.respectivamente, Bispos de Santa. nosso estimado conterraneo iovem I CAIXA LOCAL. DE FLORIANOPOLIS -

Maria e de CaxiaB� I����.<!§g.e.• �.á:-.�!-_�.lr{._.;jl!t.e.i�.a".:�..

' "Os ilustres visitantes, que se _à,uill''7'IHlllt "'_ l"II"I�IIi!lil!ijif
Jorge Beche - SIm, fICando

ATOS O'lC"1hospedaram no Ginásio Catari- PREF. WALTER MUELER • A V I S O traslado. .

..E .-

nense, tiveram oC$sião de visitar I It Empresa Sul Brasileira de Ele-

a Catedral Metrop"litana, Colc- Encontra' se "Q�sta oi,jade, (, sr
_

De ordem do sr. Diretor Regional deste Instituto, torno lriciclade- Ao dr. Delegado Bc- CIAIS
gio Coração de JeSU!!, Gruta de Walter Mueler, operoso edil de publico que a paltir do dia 1: de agosto entrante o horario desta gional de Joinvile, para informar.

1�cs8a Senhora de Lourdes, na
Timbó, onde se vem d!lstacanrlo I Caixa Local será o seguinte: Das 12 ás IS horas. Aos sabados Carlos Hoepcke S. A. - A'

Trindade e outroA pontos da nos" pela inteligencia e. pelo patrioti�- das 9 ás 12 horas. Força ·Pub!ic&.
I

'tI· mo com q. u.�. s.oludoDa 0'1 proble· Florianópoli9, 27 de Julho de 1939. Carlos Hoepcke S. A. --:-Idem. P
.

255 d 2.rsa capI a. Empresa Auto-VI'aç-ao Glo'rI'a I
ur portana nr. ,e"t·

No Colegio Cora ...ão de Jesus,
mas mUDl('lpaIB.· " f' , d')f A Gazeta apresenta,lhe as ,- Idem. ao corrente, OI a,tera a o es, ,,-

após á missa, SS. Exas. Revmas., Pedro Duarte Silva I I f d
-acompanhados da revma. Direto- boas vindas.

.

1: Escriturario, respondendo pelo Exped:ente , . Vendolí�o Croirk;_ -Pague· se, _á I
a de érias o Departamento:1

ria, professoras e aluoas, pareor" ••••••••"�•••••e•••••••••••••••••••tl8....$O......
Vl�tr.\ da mformaçao,. a q.uantla Sa.ude Publlc,a, quanto ao gnz,

reram âquela importante casa de
Senhorita exija que seu n< ivo

D.ra. JOSE' flN·A' fLAKS SCHWfIDSO·N
de c�nto e noventa mIl reIS. las mesmas pelo médico vet. fi

.

d'
.

'd
use chapéu I Onon Augusto Plat- Ao De- " d M

. -1� d (' IenSIno, mgl a p�las abenegadas RAMENZONI .• lt'gaGo Especial de Xapecó, para
liano; r, oaclf omé e }II

Irmãs da Divina Providencia. M .li D I C A 'informar os preços habituais das v�ira, para o ,mêil de setemb
A Revma·. Irm� Benwarda, di· I

retora do Colegio, ofereceu a08
CEL. GASP,\ RINO ZORZI Ex assistente do serviço de ginecclogia dos hospitais da Gam- I d!ligencias cuio pagamento se es- P. vindouro.

i'u tres prelad ·1 t d' bôa, Fundação Gaffré-Guinle e S. Francisco de AssI's do RI'O
la requerendo.

(,locRes e cafe'.· os,
au a mesa e

I Procedente ·de Campos Novo.s, II ��iocromar da Si_Iva Fernandes-
de .J aneif;). Ex interna do serviço de Pediatria da Puliclínica

SS R
: onde OCU(1'l, o -cargo de prefeIto i Ao Tesouro.

• evmas. -q_ue !egressaram I mun16ipal . está em Florianopolis de Botafogo.
',. Ernesto Peters - Ao 20. Es-

Ôntem pela manha VIa terrestre .

'
. . I ...

· •

li d d S h' , o nosso anllgo coronel Gasparno· n8peCla sta em oen�as e eu oras ,criturario para informar.
.

para o !ul, levaram as ,-melhores Zorzi.·
.

.

I J d C' h C
'

M
Hnprr.ssoes de nossa capltal.

-

Ao· ".1,' t' t d"· t J d
e erean�as

, orge. a AJO a ampos o·

A G tI"
·U s 10 o a m10IS ra or a Tratarumto moderno das afecções do aparelho geniro-urinario re - SIm. .

aze a a meJ� aos Ilustres proSpe!ll comuna, os cumprimen-
. da mulher.-Distul'bios da esfera sexual feminina.-Tratamento I Altino Roga - Vague-se pela

representan�es de CflStO, que vem tos. da:"A Gazeta. I verba 638.
de tomar part� no órandio30 Con- f:" positivo nas illfecções gonococicas.-Parametrites-Anexites -

I Benne LI'esen - Ao Tesouro.". , 11' t I' d Clínica Pediatrica e Higiene Infantil. - Regimens alimentares.
('1110 u ImameD e rea Iza o na TTE. LEONIDAS HERBSTER i i R i UI V Empresa Auto-Viação Urus-
Capital Federal, os seus melho- _

I"J aterm a _. a os . tra- ioleta e ID- O
les votos de excelente viaiem. Está nesta cidade, o sr. teoen fra-Vermelhos I sanga

- Volte á secretaria da -. sr. Otaei io de Arauj 'i
L'd b

; Fazenda. foi mo,""ead,o p"ra exercer o car'
te eODI as Her ster, brioso ofi- I

'u "

PADRE PASCQAL LlBRE- oial da Força Pública e presti-
Andr� Laudal'di - Idem de

go de Dcntj�ta Auxliar dos Ser'
LOTTO �ONSULTORIO_. 5CO$OOO - Ao Tesouro.

, ,iado prefeito de Jaraguá a cujo I E viços Distritais do Plimeiro DI;;"
d d· d mpres8 Auto-Viação Catari-

A
.

h d
I

R D
progres!lo, v�ro e Icao o o me- Rua Felipe S.ehmidt. 39 Sob. ,nellse _ Idem. trito Sanitário com sede ne�í"

cQ!Dpan !ln o
.

o evmo. . Ibor de'· 8�UII esforços e dasua:7
' ..

Anton�o ReIS, bISpo de �anta' capacidadé realizadora. 'I Consultas das 10' ás 12 e das 14 ás 17 horas I Gumercindo_ Rodrigues-Idem: Capital do Der,artamento de Sau'
l\laria, acha·se Qesta capItal o

. FLORIANOPOLIS de Publica•

.
�----�----�----..----------------------..
� �,

,r Ut
,���-: o S iibão

fi J 4'Virgelll Especíalidade"
� !
J

A nossa velha tôla, a antiga humanidade
não sabe dar a mãq aos martires geniais I
-O dinheiro é o seu -Deu!!, seu éde�-a 'Vaidade;
mais treva do que Juz em torno ...e nada mais!

MEDICO - OPERADOR
-PARTEIRO·

lá nesse eterno AZ!.lI tranquilo e sempre largo
é que a minha alma vai banhar-se de poesia
porque c mundo sempre é· O· mesmo mundo amargo,
porque a terra não quer almas da côr do dia I

Prrç<): -- 1 $500.
Geia:- $609.

Carlos de Faria

N .\SCIMENTOS

VIAJANTES

Foi regístrad-i, n� cartorio Ja
capital, o n rscimento de Onail,
filho do sr. José Eleoterio Fer-
nandes.

. ,

UMA ASSINA rURA. MENSAL
DE A "GAZETA" CUt;TA

APENAS 5$000

-Pela resolução
de 25 do cOlfente,!oi nornca

10, Jo�é Cel.a .para exerce.rr
co. go de pnmeno suplente el'
Juiz súbstituto da quarta circun�icrição Judiciària, na camarca d
Concórdia. ,

de WETZEL & Cia.· - Joinville MARCA REGISTRADA

recomenda.-se
, ,

r

tanto
.

p�ra roupa fina como para roupa comum

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


