
Está despertando extraordinario interesse em todo o Estado, a

Esposição Feira a ser instalada nesta cldade por Inlelatlva do prestigioso
Lira Tenís Club e que promete constituir-se o mais auspicioso aconteci ...
mento ecenomlco-soclal do ano. -�,

O sr. dr. Altamiro Guimarães, I Temos satisfação comunicar
dd. Secretario de Agricultura do Sociedade Rural Brasileira afYOS
nosso Estado, recebeu o segum-

I
to proximo sob patrocinio %1a

te telegrama, de S. Paulo:
. I jor José Levy Sobrinho Secreta

:eGrtlD�•••••••••••••�."•• ! rio Agricultura São Paulo pro
• Contra Tosse, Gripe, : I moverá ida esse grande Estado

1= Bronquites, etc. . : ,I cara�ana técnicos e lavradores
'a c�eftados _pelo Agronomo patri-

, : CI? Rogerio Camargo afim -exa-

I· "I minar plantação café sombrea-

PA.5TIlHA
: dos. Fa�elldo esta com�nicaçãoilRONCHIA[�

. i Vo�s.encla J
tomamcs lI�erdade

...................... fII�t..
solicitar para aqueles Ilustres

DIARIO � ·;,t visi�antes::ass·istencia Secretaria
aJ' .... i Agricultura Santa Catarina sen-

o tido excursão seja coroada ple-
TARDE no exito visto que mesma re-

ílete precioso aspecto Importan
te modalidáde produção agricola

Os anos se sucedem rápidos nacional cords. sauds. Alberto

edentro da vertigemdoséculo pou- Whately Presidente.
co ou nada representam 365 Uma honrosa visita, como se

dias. Mas para um jornal,' que vê, e que se irá traduzir em

resiste ao tempo através -de uma inegáveis" beneficios enconoml

luta titanica contra o melo-afn- cos, dada a excelencía das 110S

biente, 'Um �110 .

é tiin�â "io�l1ada _sas terras .para a cultura do ca

dê inestirnavel valor. É uma
fé.
-------.----------------

verdadeira étapa. Motivo, por UMA ASSINATURA MENS \ L

1-18tt) <!(;!._ alegria. e de entusia.smo. DE A "GAZETA" CU�TA
E essa alegria e esse entusi- APENAS 5$000

asrno :que hoje enche a redação
I e as oficinas do nosso confrade

RespoetaI «OlARIa DA TARDE», por so-
.

I
mar aos seus já tão assinala-
dos serviços, muis um ciclo de IlIme..l.-atalutas e de glorias. H
Propriedade do ilustre catari- d.nense sr. dr. Adolfo Konder O , el.xO

(Remeta 40'") rs. e» se os pa - tendo na gerencia a brilhant�

Vão fechar ra a Perfumaria Niemayer capac�dade do sr. ?edro. A:, BERLIM, 29-Com grande sa-

e réceber áUf71 1 amostra }.ra· CarneIro da �unha, e s_upert?r- tisfação foi anunciada, nesta Cl

� � Casas tis -AV�nlt1il J ,ão P<!!�ca
'

063 mente redatcrtado p�lo Jornalls- pital, a conclusão do iratado co-

tai_ I 'OI (r,. hlc� re
ta C?svaldo Melo, o vlgor?so ves- mercial entre o Reich e o Japão
perítno da r_na. ConselheIro Ma- Ápresentam, claramente, aOlli:

d.e Penhores, A ·m::lt"I-cu.� de
fra se consíttut.' s�m favor, .em esse instrumento, como uma r'ê;-

U uh..
honra do penodlsm.o barnga-/ posta imediata e significativ.1 J

.

�erde, cooper�ndo eftcaz e con- denuncia do tratado de com:�r-

RIO, 29 - O presIdente do, ca-es ítnuadamente, p�lo progresso I cio dos Estados Unidos com o

Sindicato dos Proprietarios de I
.

cultural e economiCO do Esta-I Japão.
o

Casas de Penhores confirmou RIO,28 (A.N.)-Ja foram ma-I
do. I Um pJrta-voz oficial alen-ã I

I
que estes estabelecimentos cer- tr!culados na Prefeitura, 4.808, A par de .seus �braços,

-

A I declarou, com efeito, que a i1ni_
rarão suas portas logo que ter- c�e,s, 9ue deram aos cofres mu-I'

GAZETA envlalhe stnceros .vo- ciativa americana foi a seu v3r,
_______________________

minem os negocios em Iiquida- ntClpals, uma renda de ..... i
tos de constantes prosperIda-1 precipitada e que o president �

cia e o carinho com que o dr. I ção, pois não podem negociar 2�:000$0�0. Calcula-s:! 9ue os
I
des. Roosevelt queria assim tirar r; o

César Seára se dedica a sua CO!ll a taxa de um por cento ao taes eXIstentes na capItal da' vanche do seu ínsucesso com .1

profissão, na qual tanto se des _
mes, de �cordo com o recente Repu?lica sobem ao -numero de -

... _
lei de neutralidade.

taca, são o me�hor penhor dos
decreto-lei. 10 mIl. Edlçao Espe- Con�idera-se que _o tratad)

otimos resultados de<;sa viagem, r· concll11do C:)'íl o Japao, tend)

que traduz, alem do mais, o em- i c·.al d�o ".D.·a· �fil �onta ��,; as r�laçõe3 ecu-

penho do Sr. dr. Nerêu Ramos, A ult,·ma pa"" de cal I
- nomlcas c01T! a, ChIna não S'';-

Em importantt' missão que ilustre Interventor Federal, em'
-. ••• •

d T d" I
rão abandonadas, é significativ0

lhe foi confiada pelo benemerito incentivar de maneira decisiva, I rio a ar e pelo fato .de ·s� poder co.mpen-
Governo do Estado, viajará para a agricultura dentro dos princi- Como ha de estar contente .esse Oscar Rosas. '

I
sar o mUito ahvo comercIO al:-

o Uruguai e Argentina, o engc- pios da tecnica moderna. com glorias tanlas. tão inesperadas.
mão çom o Mandchukuo.

nheiro-agronomo dr. César Sea- t I "fl "tN h
ó Homenageando os herois Estes comentarios oficiosus

ra, distinto e culto tecnico ca-

�R t
ao ver que an as ores :'::"ao c elrosas. da Republica Juliana, o OlA-l acreditam que será assim possi-

tarinense, que exerce elevado es aurante se entreabrem junto ás lousas conveladas. RIO DA TARDE a'p�receu (, ?n-! vel equilibrar a-balança de P3-

cargo no Serviço de Fomento
•

tem
....

em el?gante edlçao especIal,

I
gamentos germano-niponica.

Vegetal do Estado. Llberdad.e Jamais pensára em horas inspiradas. d,1! �O pagtnas, repletas de cola- De outro lado-conclue o co-

Fará êle um estagi.o de estu- que agora. junto ás musas donairosas. I boraçã.o
historico-Iiteraria sobre

I
tnentario oficioso-é interessa!!'

dos de genetica vegetal e me- seu nome. como em novas revoadas.
o glonoso espisodio de 1839, te notar o fato de ser anuncí:, o

Ihoramento de plantas cultiva- O sr. Arno Brincas - abriu um d t' tN'd te
. Um numero precioso, 'por I' do o acordo japonês alemão IIJ

das, na Estação Fitotécnica de novo restaurante a que denomi-
esse mo IVO a ao ri en s prosas. tanto, e q�e, so�re representar I

momento em que era denuncia-

..venezuela, na R e publica 0- nou Restaurante Liberdade, que
um evocaítvo preIto de venera- dú pelos Estados Unidos o tra�

riental, e no Departamento de estará abt'rto dia e noite, aten- E ha de sorrp.r. o candido poeta. ·ção. ao� nossos. antepassados,! tado comercial. com o Japão e

Agricultura Je Buenos Aires. dido por ele mesmo. ha de sorrir e de ficar pateta. s� !m�oe. co�o impO!tante sub-, em que se teallzam as negocia-

E.:i.:ie estd�io compreenderá Dado o cavalheirismo com ao ver o rumo dessa em:renca toda� I SldlO a hIstOrIa catannense. 1 çôes anglo-japonesas so�re a-

uma visita aos centros agricolas que sabe tratar a sua freguezia ,I
As nossas congratulaçôes. ��ina: _

daqueles dois paizes. e ao escrupulo mantido na co-li Mas. o destino humano é sempre vário. SInutil encarecer os beneficios sinha, o Restaurante liberdade Mais que um cérebro, vale um dicionario. I Dr. aula Ramos De �egresso da

que resultarão dessa viagem terá, temos certeza, constante e: • di' ,'., - Capital da Re-

para o desenvolvimento rurall' boa freguezia. Nossos votos de ii' I
pra quem vazio o craneo traz na mo a... I p�blica, reabri.u .;��)tbusultorio I!'édico á rua JoãG

de Santa Catarina. A inteligen- prosperidade. I Pmto, n. 7. Diariamente: ·das 13 as 15 hor�s�

Em defesa de um
velho desembar

gador...
Preferindo a vida calma da magistratura ás alterna

tivas, nem sempre comôdas, da administração pública, o

Sr. Henrique Fontes, juiz zeloso, honesto, culto, dedicado

e humano,-é o mesmo Sr. Henrique Fontes professôr:
meticuloso, explicativo, ilustrado,-condições que, somadas,
não depreciam esse interessante intelectual como um dos
enamorados da historia e um modesto,-como ele proprio
se qualifica,-cavaleiro da nobilissima Lingua Portuguêsa.

,

Ha pouco mais de dois -anos, foi atribuída ao Sr.
Henrique Fontes, catarinense . que honra, sobremaneira,
sua terra, tarefa quasi sobrehumana: a de resuscitar o

Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina .•
Com o decidido apoio do governo do Estado, presi

dido por um homem de rara inteligencia,-o Instituto His
tórico voltou a ser percebido, rejustando-se em seu ver

dadeiro sentido, graças á palavra de animo, ao estimulo,
ao encorajosarnente do presidente Henrique Fontes.

Em 1938, notaveis tertulias deliciaram os frequenta
dores dessa Casa ilustre: Altino Flores, Carlos Pereira,
Cabral, Fontes, Lupercio Lopes, Silvino Carneiro da Cu
nha, José de Diniz, entre outros se fiz-:ram ouvir em tra
balhos de real valor, em eloquente atestado do indiscuti
vel merecimento de sua geração.

O Sr. 'Henriqu� Fontes' é um hOI�em de' espirito e

de coração e apartou para assunto de uma de suas con

ferencias a vida 00 desembargador José Mascarenhas Pa
checo Pereira Coelho de Melo, personagem sobre quem,
no taquaral de 'opiniões contraditórias, muito se tem es

crito, esparsamente.
Talvez

o

por efeito desses misterios da historia, coube
ao desembargador Mascarenhas, que presidiu a Academia
dos Renascidos, na Baía, e que esteve preso no Desterro,
acusado de inconfidente, legar aspectos de sua vida agi
dada á fase do renascimento do Instituto.

Fontes acompanha, desde a infancia, a vida do seu

coléga da Casa de Suplicação, ílagrantisa o periodo de

esplendor, em que Mascarenhas vive no ambiente de es

tima do rei e de seu ministro, revelada na missão que lhe
fôra dado cumprir no Brasil, ·como membro do Conselho
Ultramarino, para instalar, na America, o Conselho de Es-'
tado e Guerra e o da Mesa da Conciencia. ,

Acusado de crime de lesa-majestade, o desembarga
i' dor é escoltado para a" fortalesa de Santa -Cruz-. do Anha
i tomirin, conforme determinação- do conde de -Bobadela,
l' pécha que, para alguns historiadores, se deve á politica

.;. ( inglesa, enciumada pelas deferencias que pareciam que o

�. Conselheiro de Ultramar relevára á esquadra franceza que,
l \ conjuntamente com a inglesa, aportára á Baía, no tempo
1 de D. José I. .

.

I Mais de 17 anos de prisão curtiu, injustamente, sob

I o marquês de Pombal, o desembargador Mascarenhas,

I que, vivendo, com sua famulagem, na nossa fortaleza, veiu
. a ter influencia quasi decisiva no governo catarinense de

'j D. Francisc� de So�za Menezes.
. . .

'. O saudoso consócio Dr. Luiz Gualberto nos deixou
um estudo sobre a ilegalidade da prisão do desembarga
dor Mascarenhas. O Sr. Henrique Fontes, partindo desse
marco inicial, cC'ligiu ampla documentação, sobre a vida

amargurada desse recluso polftico,-intelectual de finissi
ma e alta linhagem, -transmitindo aos que tiveram a ven

tura de ouvi-lo, repetida no conforto ameno da leitura
desse grande trabalho, já publicado, de permeio com o

relato criterioso e honesto dessa época distante, a segu
rança de sua integridade historica, refletida em um dos

perfis mais contraditorios e injusNçados, nesse distante
Brasil dos tempos dos vice-reis ...

Renato Barbosa
(Do Instituto Histórico)

o engenheiro-agro
IiIOmO dl-. Cesa.· Seára
novalnente comissio
nado pelo Governo

LO Estado

.A A
Diretor-Pr�prietario �AIRO �ALLADO

Florianopolis, Domingo 30 de Julho de 1939ANO VI I NUMERO 1504

°d..50f�r���Ue..r:a��� A cidade seIVira'" a'. Santa-medieino,dodr••\1,0' renova
'redo Porfirio' de' ,)

Araujo I ,FLORIANOPOLIS, numa re- Catar'
,.

. ,[o-yação constante, se apresenta InaAssinala a efeméride de hoj-e, 'hoJe, a o s nos sos olhos
o 500;' aniversario da formatura ,;;f �os o I h o s d o f o -

em medicina, do dr. Alfr-edofras�elro, como um eloquente a

Porfírio de Araujo, ilustre pro-l testado �a� sup�riores �i�etrizes
genitor do sr. dr. Ivens de Arau- i da admln�straçao municloal.

jo, atual titular da Segurança I
Com efeito, o sr. dr. Mau.ro

Publica do Estedo, e cidadão �(lmo�, o .remodeJador do ?alr
d.e destacadas virtudes de espi- i �,\: da �rala de F?ra, _ se. ftrma

rito e coração alem de elemen- cC � I. a dia na admiração aos mu

to de relevo no seio da classe I' r, i.C p 2S, pela sua capacidade re�

medica. ''l.lJ:z;adora e pelo senso pratico
Diplomado em clencias medi-I �oS' melhcramentos introduzi-

co-cirúrgicas pela Faculdade de I o�', _ .

Medicina da Baia em 1889 foi AI estao, para confirma-lo, o

nomeado pelo mi�istro do' Im-l cl,lçament� d� rua Fe�ipe Sc�
perio, inspetor da Fazenda no midt, a prtn�lp,al artéria da CI

Porto da Baia, cargo que não dade, que dla�l�mente ganha em

aceitou por querer clinicar. conforto
I

e estética, bem como o

Em 1890 seguiu para S: Pau- calçamento d� rua. Jeronimo
lo, onde se estabeleceu corno» Coelho, para nao falarmos, en

médico clinico. Foi medico de t�e outros, .do m�gestos� edifi

diversos hospitais. Em 1893 es- CI.O. da Asslste�cla Publica Mu

teve em Campinas em co.nissão . ll!c.lpal, recém-Inaugurado, e que
do governo geral para servir :a� alto proclama a visão cult.a
como medico da lebre amarela;

'- lOf1strut�ra, do preclaro edil

em 1894 esteve em Jaú servin- t �!o_r_Ia_n_o_p_O_II_ta_n_o_. _

do, tambem como medico el111comissão para debelar a febre F
amarela; em 1895 foi em con,iiS-lS20, para debelar a epidemia dei I'
variola, na mesma vila;. em

1896, em S. Simão, tambem em

comisS4Q( I -

.

• 1�
.

'Êni ,1899 tr�rtfffed4�se pa�i'Ó-�.
Ama.tOnas, onde clinicou até'
1910, tendo exerctde os cargos
de megico,do !iospítal d)_ Carl
dade da Beneficencia ·Portuglre-'I '. ."

za, medico federal do Hospicio,
de Alienados «Eduardo Ribeiro»,

I
'

1 da Penitenciaria e medico legls-
, ta da Policia.

Em 1911 mudou-se para Be
lém do Pará, onde foi medico
da HigieneMunicipal' e do Cor
po de Bombeiros.

Continua na 8a. página

,
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�·A 'fita
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d I p. .... ',Limoeose E. c. Notas Cato I· '���.=f"No·ssa .. VI-·>; ·al
eecersos Pr(I�.guin10se.uprogf�ma de, ..

IBdinhCiroestáafe!ib"·.·,.serv:.

...... I pr0_P0rcIO'nar aos. assoCladc:s o
i I ii I d� tema pa\a, um ._ 1- que.._,(

.
hlCtleOICOS I �alOr numero, possivel de dlver: I li Icas

I
VH do pnDr;.lplU ao ��hn pr

. ;r,r'.�.' ,. .,.
I tlm�ntos, o Llm�ense �. C, V�ll zer e �roveIto� PAR�n, .OUJ.NIVERS,UUOS ,.,.::..� ,..lr4'9j Moritz e esposa, d. Dulce Llvra-. i realizar, no proximo dIa 30, mais

_ • D
TOS E ATE R ECO � END

,. ",;' menta Moritz e pOI" parte do Doi- Procure zelar, cui.ladosamente, I
uma animada domingueira, cuia Novenarlo do Senhor i VEL, Não diremos o �"mo pFali: ,aoos hoje a eXrD8. sra, d. vo, o sr, Rodolfo Ferrari e espo pelo bom fuaciouamento do apa.,.: inicio será ás 16 horas e se pro- B "m deslEs de Iguape Ira adolescentes porque 'talves n

A,manCla B. de Carvalho Costa, sa, d. Antoni�t� Barbatu ,F_:rrari. relho gastro-intestinal, fx�miBan-' longará até ás 22 horas. ! 'c?I?preelldam bem o alcance
VIUva do centerraneo sr, Joaquim No ato religioso servrrao de de bem e estado d 1S alimentos I Neta-se deide já muito entu- N'

,

d S� F
' , I sat ira

de Oliveira Costa e progenitora padrinhos do noive; () sr, Flavio que iDg�re Evite os ali��nto� sias�o pela' me ma i blg�Ja � _ao . �a.ncI9�O" a :
.

---_.

--:

do sr, Abilie Costa, funcionario I Ferrari 'e 'e"posa d' Nadir Ama- expcstcs á
•

poeire ás moscas e·
. I �ua18 3eoO hora, erao IOICIO 0Je, Lenha Delambert

do Departamento de Estatistica' ral Ferrari -e da' n�iva o sr 1\ - o' d teriorados p:io calor Não
as ,

_. o�asf' ats dnovBenBs Jem Flflue 1.100
.

d li: d
' " v_' - •

O A I' preparaçao & es a o om e·
.

o sta o. lia Ferrari, �epresenlado pelo ,sr. Ii! d�ixt' eng_anar pela bôa ápa- r. U íe 10
sus de Iguape, devoção já tradi-

·------ a _"' .. _M .....

Decor;e h1je o aniversario na· Eva�do Moritz e Profa, Cehna rencra que as vezes apresentam. RO to IO 'cionflli�sima em nossa Capital. O presidetalicio da exma. sra, ti. Marta
Morítz. ' Apezar' do bom aspecto pódem RA: O programa do novenário é o

Simas, digna consorte do scsso
Ao jovem par, A Gazet a de- eaeerrar perigosos tóxicos, ori- MEDICO - OPE DOR !

seguinte' te Vconterraneo sr. Orlando Simas. seja uma vida cheia de venturas" undos d� decomposição. COIL�lta! -PARTEIRO
I 1) De�8 inadjutorium me um argas

LINHARES-MANSUR < . a, tentação de mgerir gulosell�as. RAIOS X intende; 2) Veni Creador 3) Can- _
. . ,

EL IAS
. fora de horas, O estomago precisa I

to' Padre Nosso e Ave Marias f va I ganharRealiza-se, hoje, ás 16 horas,' repOUSQ entre as principais refei- rIínica de Ttrber-cutoae 4)' O -

'

S h B J
.

.

id
.

d ia d
' , raçao a0 . en ar om esus

VA passar h"'l'e o seu aDl·ver· na resl enCla os. pal!i! a nOiva. I

çõas 09 'lue \)omem a toda bora Pulmonar 5) P 't' 6) L d 'h d N t I fIJ...
·1"

.

I d '['". ra Ica :l am a e ossa i ••m e e onsarl'o natall'cl'O I) n0880 prezado () eu ace matrlmOm8 a gentl tomam·Re d.iapeplic JS e sUl'eltos a '

i S h 7) I
.

-

d lt I !\.II... -,

h' h M' L' I·
, .

."
Dlaterm a em ondas curtas· .. en ora ncensaçao o a ar e i

confrade sr. Heitor Wedekin dos eh·graelOsa �OD orln ai' ,afIa 1-,
crises peri6dicas de -fharrelBs. Raios Ultra-Violeta e Infra- 'e canto {inal: «Bom Je.su�, a dSantos, diretor do semanario n ares, com o Il()S�(? (1!3t.WtO con- Para combater e$tas aconselh�m- Vermelho I

vossos pés:>, e ouro
.

«Nova Era:. que se edl'ta em
terraneo sr. M 'Ichlades Mansur se dieta hídrica por 12 a 16 ho- I A d S h B JE" .:, S A I ' , Infrazon�Terapia - Cistos- evoç�o ao 5n ar om e-

Rio dQ Sul Cavalheiro de fino las, l.Omerc, L,te em , m'lro. ras e o uso de!! cOID(Jnmldos ' -

d t d I.

S
. -

d ' d·· h t ' ,
. • copia-Uretro-Scopia sus pac em es eque "\ o orOBa RIO 27 - A C h' T'trato, CODl reais servi�o9 presta- •.

ern ao e .,r::! 110. ,o�' no a 'j Bayer de �l�ofor!"�, que corr�
-

'pa:xão e morte do Cristo Reden I
" .,

ompan Ia

dos ao seu Estado o distinto CIVll, por parte ÚI! nOIva, o sr. gl'm as dejeçoe3 hqllldas ou seml- Consultorio-Rua Deodo' f d T f'
_ IlefoDIca BrBsJ!('lra homenageou

..

.

, 'J -

M' . F' ,. , ,tn-; a esta fi rans Iguraçao 'd t G t I' V
.

t

a,Dlverslnaate goza 'de grande '8S- 080 aflano. errelra � SUl h_9l1Ida3. combatem as fermen�a- ro - Esquina Rua Felipe d J Senhor. Haverá ao domingo, prt�l e�n e .xe U 10 arga� •. -1.::
lIma razio por que receberá pe-

exma. p.sposa d, �Ros!l Relf.laldo çoe:l e defendem as mucosas m- Schmidt, Das 9 ás 12 e das I

dO. 6 d "', ,

M'
I recendo lae um telefone de ou.

,
. .

' F' I
.

.

J I' ., -, _
la o me" proxlmo, 188ft

la passagem da au�plcl06a data, er.re�ra, e (O nOIVO, o sr. u III te8tIDal� da, lrntaço�3, 14ás l7as, Telefone-1475. SJlene ás 9 horas, com sermão
muitas homenagens

.

á� quais pres' .8roermg e sua exma. esposa d.
-.
_._-

.

E Ih N
-

h- d
.

.

.' OI á Eras Broerinrr Residencia - Rua Nerêu ao vange· o. a man a esse
furesament,e luntamos as nos�al!l. gN· I

I"
,,'

-

d'
Guimarãc3 c a senhorinha Alber- Ramos 26.- T"'lefone 1'51l. dia na prímeira Missa ás 7 15'

o ato re IglOso, serao pa II I� f 'd G
,,'!i " '

_ ,

' ,

nhos da noiva, () sr, 'ornaHsta tin,q, ,arno�, pro ?!'sora o ,ru- hor�s, as �fmas Ter�.elfas, e osDec.rre hoje a data natalicia
J.' C II d

1
po J�dcolar FranCISco

TOlentlD'1'/
_ Irmaos, farão comunhão geral.do sr. José Gr)ulart, funcionario dalAfo a ,aT o eCs1u,adexma" espn�a Ao i(Jvem par apresentamos II O brilhantll orgão da Congre-da DI'retorl'a de Terras e Colo ' racy az a a 0, e (O nul •.

f I' 't
-

-

N S d D A O'

�
-

J
' EI' nOE! a! mlll SIOceras e ICI aesop, Dr. Saulo' Ramos gaçao ,. () esterro,Ilizaçã�. TO, o sr. ose las e sua exma.·

. APOSTOLO br' 'Oesposa d, Nagib Elisa. VIAJANTES I,
,

. pu !Cara, no pro-

Passa hoie o aniversario dosr.·· xlmo numero, a lo. de agostO,·
SANDIN-GUIMARA-ES Ex,laterno e ex-as:3istente no ,i e:x;plendido artigo sobre a devo. ,ImaJ'or dr. Dalmiro Buiz de Bar-. DR S 'ULO RAMO,;:) S P B• i\. .. erviço do roL randão ção ao Sp.nhor Bom Jesus deros, oficial reformado do Exerci -

,

Na visinha cidade de São José, D
.

R'
. Filho--Rio Iguape, devoção �arateristicamen-to Naci.nal, atualmcate reSl·dl·n-· e sua viagem ao 10 regres'

27 d ..
,

-

te «nacl'onal »,do na Ca�ital da Republica. C90sorClou-se n o corrente, o
sou, via delea, o dr, Saulo Ra- Diplomado em 1933 pela

sr. Gentil Sandin, nosso j}USl�{' me's, clilltinto e conceituado ci - Faculdade de Mediciaa da

co�respondheo�eh nLBquelBaA C1dGad:, rurgião co�� t rraneo: . Universidade do Brasil
eom. a seu afio li ucy otto UI· ,

c 'e ·t e tem- f I'
!1.IlS umpnm n os qu

mara?,s! pro eSBora norma Ista ;0.1: n c 'bi 'o, A GAZETA se aBsocia,

exept'l.lClo. nfa escola dte CapoeIras. I apre_;entall lo lti,e cordi9i3 sauda-Realiza-!le hoie civil e religio- aranln aram o a o per parI �
J d":l

'

Ad l�" ções,Bllmente na residencia dos pais o nOIVO, no Cl VI I o sr. o

lflj
. .

Ja noiva á rua Luiz Delfino 19, Laureatino Sandin, comerciante ANTONIO D'CAMPOI1A
o enlace matrimonial da gentil e a senhorinha Clélia Lety Ma I.

,

senhorita Maria Adelaide Ferrari; ty, e no religioso., o jovem Silvio i Pelo Cario!! Hoepcke, chegado
fino ornamento da nossa sociede-: Bôlto t}uimarãeg e a sephorinh 1 ootem, regredsou da eapit'll �:ga
de e diléta filha dt} sr. Rodolfo Lidia BôUo Guimarães; p�r par Republica, acompanhado de ,;i:ilua

�
Ferrari, com o st. Dalmiro Mo- te da noiva, no civil, o ex·no. exma. e3posa,' o sr." Antonio

� ritz, filho do sr. Henriqn'e .Moritz; sr. dr, Mario de Carvalho Ro· O'Acampora, que aí fÔra em tra-
, e dedioado funcio�ario da Escola êha, ·dd: juiz. de diJ:eitQ da co- t<lmento de saude,
! p;,. de Comercio de Santa Catarina •. flIar,Q8, com sua exma, esposa, d'l O sr. Antonio D'Acampora foi

Paraninfarão o ato civil, por �'lIíeUta Richard Bocha, e, no re- milito cUOlprimentado p:llcs ami
'

part.e da noive. o sr. Henrique ligioso o iovem Amauri BôLLo ias e pessôas ·de sua!! relações. I _

ENLACES

•

Alguns praços tentadores. de M OV E I S
DURANTE o

MES· DE JUL�O

da "A
o MES DOS MOVEIS

M OD E L A R"
SALAS DE JANTAR
Salas de jantar de imbuia, lihdo esn-

lo compostas: _

bale ão, 1 cristatei: a, com vidros e

pratele iras de crlstar=t mesa e'

Iastica, 6 caderas estofadas com

par:o couro. 870$000

SALAS DE VISITA
·Grupos de pano eeuror

I sofá e 2 poltronas

Grupos para sala de visita:

Com um sela, 2 poltrona>; e 2 'ban
quetas, estofados com fino gobe
lein Salas de jantar de imbuia, estilo «bun

galow-, compostas.
1 balcão, I .etager, I cristaleira, 1

mesa elástica. 6 cade'ras estola-
das e 2 poltronas 1:300$080'

290,000

430$000

Grupos para sala de visita

1 -soia, 2 poltronas e 2 banquetas,
esfoladas com nntss'mo veludo 530$000

QUART'OS.< ·DE DORMIR
Quartos de dormlr, compostos:

1 Guarda-vestidos, 1 penteaderra com espelhos de cristal,
. 1 bld. t. I cama de casal

Quartos de dormir de imbuia, compostos de:
Guarda-vestidos, co II 3 corpos, des. rmavel com esp. Ih)

interno, 1 fina
J

e linda penteadeira. 2 creados-rnudos, 1
cama de casal, I banqueta estofada com veludo

:»'.0'000

1:350$000

TAPETESCONGOLEUNS
1,85 x 2,75 95$000
2,30 x 2,75 ·117'000·
2,75 x 2,75 129$000
2,75 x 3,20 172$000
2,75 x 3,66 188$000

.'

Pre�os espeeiai� nas PASSADEIIIAS

Finissimos tapetes. desenhos persas e

ft turistas:
120 x ) ,80
140 x 2m
160 x 230
2m x "rn

Passadeiras finissimas, metro

112$000
140$000
195$000
312$009
6$300

baratos,
,� �

vsgeearao Al?ENAS-Estes preços extraoriainariatnente

'AAté o. dia 30 do - corrente
A

mes

HElfOR W. DOS SANTOS

UMA AS31NATURA MENSAl
DE A "GAZETA" CUSTA

APENAS 5$000'

RIO, 27 - T�ma�
Del! 11m noticiam q;�e- o, ch���l
Adolfo Hitler acaba de. convid
o j,JVem sr. Lutero Var�a�, fil
do presidente da RepQbliea, par
como convidado dõ governo
Reich, assistir ao Congresso (

Nuremberg, 8 raalizar"se no p
ximó mêe.

.f

FERRARI-MORITZ

sr. Luter
Vargas a

sistirâ ao

Congress
de Nure
berg'

FILMES
Mõlestias de Senhoras:

Atendendo ao p e di d o de
l�itor de Notas Catolicas
- damos a critica do filme DO
)\lUNDO NADA SE LEVA (A
União, 5(2139), Filmo da Colum
bia, com Jeán Arthur, James
Stewart, Lionel Barrymore, Ed,
ward Arnold e An Miller, -

Elenco otimo, Direção exc�,Jente
de Franck Capra. Desempenho
magnifico. Enredo originalíssimo,
ellgraçado, com boas lições, da
das a sorrir, á maneira de farça,
O erro dos que pensam que no

, Partos-métrorragias-eirur
gia plastica

_.

do parine<=>
cirurgia abdominal-trau

matologia,
ResideDcia: Rua Visconde

de Ouro Preto 11

TELEFONE 1009

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

1641

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



G R A N D E H:O T E L
Eál _

MODERNO
Laguna •• Sla. Caiarina

Proprietario :

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

" CARO.
BANHOS QUEr\JTES E FRIOS A QUALQU�R

HORA.
LUZ E AGUA CORRENTE EM TODOS

OS QUARTOS.
-

Tratamento fidalgo -.

.

Asseio e prontidao I

I���;;;'�-';_-�... ;,�=:_�_
. ..,_���.g-�.�-����--��&�:;:;�s;�e�,EL�,;a�-,s�;o����.i��;#$ikIIilt�:�;;��F I

I Dr. Joaquim Madeira Neves
j

I l\lIEDICO··OCULISTA

II. Forma10 pela Faculdade de-:�Médici�a da Univer.
sidade de do Rio:de Janeiro

';.

! 9r. Augusto
d� Paula
tMEDICO

•

DOENÇAS DE SENHO,
RAS-P.<\RTOS
Operações

Consultoria: Rua Vitor

I Meireles 26

"�$ 1 0,30 e das 2 as 4 h:"

Residencia: RIJa Vis- onde
de Ouro Pido, 42-'

Fone: Consultcrio, 1405
Fóhe: Residencia, 1155

Advogado

Ru& Trajano, rr 1 sobra Jo f
I Telephone rr 1 ��8 I

15 horas

Banco do Brasil
Capital 100.000:000$000

FUildo de .:_reserva 259.746:100$000

8XECUTA TODAS AS OPI;RAÇOES BANCARIAS

AGBN"@iAS E UORRESPONDENTES EM TODO O !?AIZ
AGEN0IA L€)Cf-...L RUA TRAJANO, No 13

Abonà. �m. conta corren.te. os segútntes j�ros:
Dep. com Jur')s (CO!\iERCIAL SEM LI1'JlITE) 2� ala
Mp. límitados (límtte de 50:000$) 3� ala

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

4% ala
Dep. de aviso prévio (de quatsquer qeaatías, com retiradas tam-

bem de quaisquer im�ortanctas).
�com aviso prévio de 30 dias
iiidem. de 60 dias

flid�� de 90 dias

DEPoSrrOS APRAZO-FIXO:
po 6 mêses
por 12 mêses _

Com renda mensal

4% ala
5% c

4.5% ala

LETRAS A PREMIOS
por 6 mêses
por 12 mêses

.

Sujeito ao sêlo proporCionaI.

Expediente: aas 10 ás 12 e das 14 ás
Aos sabados: das lO ás 11,30 horas

Endereço ·telegrafico: SATELLITE

TELEFONE 114

4% a. a.

5% c.

o MELHOR TONICO J

C3m�ale as: Tosses,'.

Bronchítes,
Catharros

Pulmonare "

Dôt nas cestas
e no peito

Não confundir - Pel'am só

VINHO CREOSOTA.DO

Dr. Carnará
Martins

Clinica erY'1

geral
Medico especialista em

I
.

Molestlas do Estornago,

.1. Intestina, Fígado e

Recto
.

(gWRA RADICAL DAS
HIi.:MORRHOIDAS E VA
RIZES SEM OPERAÇÃO

E SEM DOR
CONSULTAS:

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

I
Dr. Pedro de Moura Ferro

Advogado
Rua Trajano l. (sob.)

I

PREPABAl\l.f::; ..� ALUNOS PAR � EXAMES- A 3&. MA
.QUINISTAS, PRATICANTE:': ,::.E MAQUINAS, MOTO- IRISTAS E' A TUDO MA T' OVE SE REFERE A' I. .

MECANICA :L _ ..l=n'IIl\'IA. 1<
.: .• -;;SADOS DEVERÃO' DIRIGIR-SE AO SR. ii

.

'\ULAMPIO DOS HEIS VALE
LARGO 13 DE MAIO,.;n
FlOR�ANOPOIUS

,----

ECO(-)Ofilia
--"'---

Só "
!

.' ,

,

i

ii
,.

.
I 1'!' ...ap. ("' <.) f! S'3 i lO n a 1 s n 3 O! � t 3a ...l J '3 P � r a

0$ ra ....Y10S de engenharia
Administração. construção e reforma de�

� 'pagamentos em " prestações

tod6

Pí'�oJét, -'$ em geral

Escntorio central : Rua. 7 de

7 i�p O r t o U fi ii
"

Setembro, 47
;!$tI

ao

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A Gazeta flodanopolis, 30�'7.-.-i939
, .,

Assistencia Técnica:II Direção: J. De Fabris Engenheiros -AgroDomos _e Medi'eos -Veterlnurios do S. E. F. P. V_'II
, .·�.t

r ,

Trabalhos Agricolas'Consider�ções sôbre
i

p� ra obter
.

,

Dr. SalAi� "�evedo
:

. fruticultura flôres de

o QuE SÃO ADÜBOS?

- O QUE SIi: CHAM'A ADUBAÇAO?

Cb,ma-se adubação ao trabàlho de inc(i)(perar â terra I
os adubos necenarios á melhor alimentaçã6 das plantas.. IOs IIduboa.' tanto os minerais como 03 orgaDicos, devem

Iser igualmente distdbuidos, i.3to é, perfeitamente c,palhados e bem Imisturasos com a terra. Geralmellte deve· se fazer as aduhações al
gum tempo antes das semeiaduras, evitando se dtssa f6rma, que as Isementes ou raizes' novas sofram á ação dos· sais ou calor prôve.
lIiente das ferment8�õe8 organicas. ,'. '

'

i I
- AS HORTAS PR�CISAM SER ADUBADAS?

� Precisam quasi clempre. As hort!lliças vivem pouco tem

po e assim devem ter á lua disposição bastante e faciJ alimentra-
ção.. I

Aa hortall quando convenientemente aduha'das produzem.
hurtaliças mais bonitas e Klais ricál ,em el�ment.s aecessarius á .ali- :
mentação humana'. ,

� ;

l' '.

-

Carrapa�icid'á ""Ga�ião'.'

Os �dubos e Adubtl,ções

o mais concentrado e' eeonomieo do mundo:
Dilu:ção de I x 800 lts. dágua '

Eficácia ab:,olutá'
.'

PRODUTO DO DEPARTAMENTO 9E
VETERINARIA

DOS

LA80RATORIOS RAUL LEITE SIA
A venda nos Depositos e '�epresentantes dos

L�BORATOR{OS RAUL LEITE SIA., ou à Praça
15 de Novembro, 42.-1' ·A • ...:....RIO.

I----------�-----

grandes
,

.

_dá�lias
ERIl FERNANDES "" Têcnlco do Serviço d� EJI!:" Pala cons-gu I-_;e lmdas flores de daLas e crisandélias,
perímentação e Fomento da Produção Vegetal c deve se

.

adubar o jarr'im quimicamente, de f com SalitreDiretor do Jardim Botanico do Estado,!. � L - '. '" pre erença
do Chll::"

I Criar alguma cousa ou colaborar em tudo aquilo que �éja
-Os adubos são substanciaa organicas e minerais que ser- útil à coletividade, é obra humana; mais ainda: representa um es-

velll de alimento p,ra as plantas. teio para o progresso e bem estar dos pOVIiIS.
.

Toda a terra d. cultura contam esses elementos. Em ali Difundindo a frutiQulturll�em ted.os os EII.13 espeetes, estare"
�.'lI'lft!l ii,••e elUilOlllram em fórdla de íaeil apreveitameata e em IIl'S -euquadrados dentro deita norma econôjaíce-vsocial.
bastante quantidade, sãs �s terras chamadas ricas. Noutras existem Grandes vultos da medicina, química, agronomia, bem co'

em fOImas que não .pcdem ser aproveitados imediatamente ou em me da órbita político-social, assim o atestam.

quantidades ·lÍmitadas. São ai terras pobres ou fracas. ' ,Entre' êles, o ilustre Agrônomo Carlos Esealante Filho,
cuia autoridade na matéria transpor as fronteiras da sua pátria,

- QUAIS SAO ESSAS SUBSTANCIAS? I tem sido mestre e baluarte em pról dêste ramo do reino vegetal.
. I' E é sob o influxo das suas sábias lições, que surge meu ,

São 9S' seguintes: - azoto, f6�fo�(), potássio e calcio.] artigo de hoje minúscula parcela de adesão na campanha frutícola, A maicria dds moléstias do aparêlho digestivo das av.s

Esses elementos, os �ai� indispensâveis á nutrição. vegetal 's�o chlt.! que em l(;f[na' eficaz leva a efeito o Govêrno do Estado por inter';' dU!l,é,ticas é devido 6 elmentaçã . dtfeituosJ.
mados

,

NOBRES. São êlas os que uevem, ser misturados a terra! médio tio seu Serviço de Experimentação e Fomento Ja Produção Os cereais l ichados, feri' ents.dos ou mofados são a' r au-sob a forma de adubos.
; .' .

Vegetal, j� modelar entre os.mode!ar�s. da Federaçã�. I sas dêstes transtornos gastricos.
�

�u�t.ros elementos, encontrados nos vf'ge�als (o pn�ofre, o SI sob o ponto de vista dietético e terapeuuco, ,as frutas . .

_."

ferro, 8 siliea, ete.) sãe representados por quantidades muito me- em ieral e muito especiatmente as eitricas, desempenham um r61
,

MUIta culpa t�mbem cab : DIsto a ma qualidade da ágUl
nores, Dão desempenham papel tãe importante na alimentação das insubstituível na higiene da humanidade, no campo de economia muitas v zes pôrl-e 'e infestada.
plantas e t:Xiste�, 'geralme,nte. em todas as terras de cultura,

mes'l
rural � d.a organização s�cial, e�as ocupam. tamb�m u� .lug.ar d� �ara prevenir êstes desarranjos intestinais, convem m-lho-

mo aquelas seguidamente exploradas. . preferência, posto que dao ID'JtIVO a uma industriá agrana que e i rar a alimentacão em primeiro lu zar e deuois como pr V t'
b d id d d f T d d ' :t "r ' e en IVO,

ONDE SAO ENCONTRA'DAS E(.!SAS SUBST·ANCIAS? ,a adse a prt(;spend a e eá �umeros�s amlblas e pro utores, ocu- misturar umas gôtas de Bem:ocrecl na águ 1 dos .bebed; u 'os nl S- . .,;;) pan. o a cen enas e oper nos rurais e ur anos, I h
'

' .

. ..' I Cumpre desta forma a indústria frutícola com duas 'fina- ,II 10 erros,

- Em dlvers.s elementos de anilem mineral e orgamca. lidade- : contribuir ao melhoramento da saúde do homem e criar

j�����'
�.�.�.�,�.,�!,!,,!���������������

Varios sais minerais Gomo ,o salitre, os fósforos, o êlorêto e sulfato I

riquezas tiue afiançam' a estabilidade social.

... Z'en •.thde ,?otaesio, .0 calearec, fornecem ás plantas. o azoto, fósforo, pO'1 A.aoeiados assim o aspecto higiênico com o econômico-ao- Radi.,
t�SS10 e ealcíe,

_ ..... i cial, u Iruticultura nacional criará riquezas e dará margem a uma'

Esses saia representam os adubos u.merais ou quumccs. longevidade coletiva.' I O melhor Radio!Os priaoípaia são QS segui.ntes:, salitre do Cbil� .(que é um nitrato I
.

As frutas em geral. como em linhas mestres as
. define o .

encontrado �m grandes .mIDas na, c�sta� do ('hd�) e s.ulfa�o �t! grande químico Herrero Ducluux, reprf'senLam uma lição de mo' O Radio de alta classe!
flmoneo (relilduo aprov�ltado ela fabncaçao do gaz de IlumInaçao

I d�Sti9 P?r� .0_homem de .ci?nAcia. moderl!0' quando? óbserva amara' l
I vIlho9a IQtUlçao e a elanvldenCla dos povos antlJos, berço da nos

Usae 08 adubQs 9rganicos «S\VIFT» e SANGUE SECOfa civilização, ao considerar as frutas como elementos fundamentais,
.

«SWiFT» O SEMEADOR que são os melhores. Ida liiua alim�ntação. , 'I
Agenle JOSE' F. uLAVAM -- Floriànopolis, Rua j'Jãr 'f' t Qduandbo. em n091sos labor�lhf6doé atuabi.s, �nalisa�os. essdas I".

'.
ru as e es(!o runos ne as maravI asas com lDaçOeti qUlmICas e·

PlOto n 6 valor. incompal·á.vel e_ de efeitos insuperáveis par�. o organismoA hU-' 11;.:-'� iiõiõii__iiiiiiiiiiii�iiiiiiiiiiii_iiiiiii;�iiiiiiiiõ __
mano, nada !"als fazem,o� que �61.nprovar e retlfl(:ar o que esses H O n1 e· n'age'm I da mallileslaçiio da JUSI; a loci i

ou produto das grandes iDdu9trias quimicas) fornecedores de azoto, homens de tleculos pretentos adiVInharam, tendo somente por apa-
I

! I d
.

.

'. ç

as rochas fosfatadas,8s apatitcs. quando finamente moi los ou tran:'! rêlhos e teorias a côr o aroma o sabor e a observação dos seus I
L d i pc o esapareclmenlo objetivO

formedús em fosfatos mais facilmente aproveitados (:mper-fosfa�os) efeitos que nu organi�mo hllma�o P,.oduzem, estas preciosas dádi-II
ao sr. u gero irláqUF.le digno c�de de famiíia.fornecedor�s de f6(,foro: os clorêtos e Sulfatos existentes em grandes vas da, natureza. . /' .

. S e l'xemr;lar funCIonaria rllblicf�jazidas, priucjpalm�nte na Alemanha, fornecedores de potassio; as

_

Amparllr nossa fruticq��}lra"J; melh�r��do. a,. e intens�f,ican- .

OCa� do btado. «Apresento a V. S -'

rochas calc!lreas, moidas e peneiradas, fornecendoo calcio.
.

do a,. e� tese geral, faremos .�bfa (Ie ?ra�lhdade!., e. em par�l�ular, qs meus protestos de alta eSlirqqcontnbuuemos para nossa lbdf'pendencla economICa e fehcldade O Otav:o Oliveira, ilmtre 'd • ( '. d) J
�

� 1
_ E OS ADUBOS ORGANICOS? social. ' t'. .

H,
,.

eonsl eraçao. ass'na o o �)
............_ .._ ,OJ[dor do I e;�uro do Esladu G�alberto d� .

Silva
.

Filho. ��São substanoills de origem. vegetal ou animal, como o

I'
de Sa�ta Catónna recebeu '" cmão. do CIVIl da Comarcaj�

esterco e as camas, formando o conh,ecído,. ('dubo de curral; OI ch,- i
CO··'

; I sf'gu:nre oficio de Lages: ,<Co- LRgel"»,
cos ou ldixos d�poi� de-

• fermelJntados e decbor:nP,osto@'bC�d OS30. e o,:' "

. .M � .� E, I
r:unico·lhe que no termo da au-

dsangue os aDlmais, prmcipa mente dos oVllios, a alI· os nos ma- � � '1 d'
,

d' d C e segu n
d

.

d f 'f' d b f fdi' !enCla O' lOalia este ju'zo rea- ompra-s'e.·
.

ta euroa e xarquea·. as, que ornecem' ma-gDllCOB. a u os os ata os

I d da mão
e azotadoll (farillha de ossoa e d.e sangue) Os' residuos das plantas nas casas que anunciam nesta pagina, e ficará i lilB � n"1 dia qu:nze do corrente, •

produtora! de 01eo (mamona, sementes de,algodãlil, 'amendoim, etc.) I bem fervido. 'tllt'l de julho, consta o seguinte: u� plano ou um
.
orgão c ti

chamados TORTAS, sio magnifico� adu,b09, 'ricos em alOto.Osl I-«Pelo dr. Alvaro de Abr u
alllda um harmontum. Tra-

�uu�ao;o!o:::a:::n::!QstI�:�et��:�e�td:�ril���r�t e ,�:s di�:;!�hi��'3sac�� : SO' ACE ITA'MOS �:�;�. ���nd�::r :U��lic:el�a �:S� I ��r 7�a Rua 7' de Setem b 8

mundo e muiti)s -outros,
'

.

d d
.

I d danunclOs e. pro ':"tos de pnm':'lra r..:ua i 3 e, p_asse do -Coletc.r Estadual, Luà-
gelO C;OCIlS, cujo obito -se Jeu
..
o dia ,aoze do corrente, formu·

I
!ava, nesta audiencia, StUs votos
de pelar, associando se ao &:,n

� timento gerai dos fUGcionarios do
I! fôro local, dos, amigos do fina -

'

dn, q6e, em Lages, pelas >suas". -

qUjlidades morais e funcionais, I RIO, 28 (A.N.)-O H. c'r.

aJe� de exemplar, .chefe de fa" Valentim Bouças, membro do
mlh.a, tornou'se um dos expoen., Cons�lho Federa.1 do comerCiO

tes de mais destacado valor comô' extenor do, BraSil, ora em M_·
funcionario do' Estado' e cidà.

I drid, telegrafou ao presidente
�ão. Por 'is�o. em seu nome I Vargas nos,.... seguintes termos:

inopcio, 'requeria ao Meritis;imo, «Depois de per�orrer a Nova
Ju'z, se digi'lasse mandar cons-I Espanha, �u� resurge esplendida
tar, n€�te termo, os votos de : sob o pai nollsmo do Gat Fra o-

I .

V E
.

pezar que apresentou: -I co, comunico a
'. XCJ�. as

. O 9ue' ouvid� pelo /\1eiÜissi- ex�ressões. de' adm.r�çito e re�·

mo Jou, declarou este que re-! pe.t� mamfestada� para com V
..

c bili,. cem os m:;smos sentimet'J- 1 E�cia. pelo hero. 'de Alcaçâr
tos manifestados pelo orgão da Tol�to! gal. Moscardo, que m.!

IUbtiça Publica local; os votos expr�mlU pessoalmente o reco

de seu pezar pelo falecimento nheclmento da Espanha pela
de Ludgero Socas, Coletor Es- mensagem enviada pe'lõ, Brasrl
tadual de,ta cidade,' 'cujo nome durante a defezã de Toled{,
representava um padrão de hon- conlra o comunisco.
r'à e' de dignidade, associando-'
$e,- por sua vez,' á dor qu'é cau
sdra o infausto aC'lntecimeoto, e

ordenara ao senhor Escrivão João
G�alberto; da Silva Filho qúe
ofiéiass'e á familia do ex1ioto e

H ua . João Pinto, 3.4 Florianópolis RO Diretor do Tewuro do Es-
�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiliíiiililiiiiiiiiiiiiii_i_iiili;i l tado, dando-lhes conhecimento

Liv; aria Schu!dt
"

.,

de H. O. LIGO'CKI
Livraria, Papelaria, Tipografia; Encadúnação e· Fà

bric'l de carimbes de borracha
--

Artigos p:ua escritório':;_[_,lvros em branco -Arti.
g0S escolares-Artigos para presentes-Brinquedes

- ,

Aceitam se encorn �ndas de «cltché», chancelas,
s;netes e carimbos de datar, de metal, para inu

tilizar. estampilhas
fiua Felipe Schtnidt, 27

CAIXA POSTAL, 169 Telefone 1.257
Flor ianopolís Sta. Catari.na

41 P.

II F.abrica de Move'is e Colchões
-- de --

ROBERTO 'KOLBE
.:i' -

.

';r:'

'CANAS, COLCHO'ES DI! '·CAPIM E CRINA VEOETAL,
TRAVESSEIROS DE PAINA.

Quando a planta tiver deitado bolões, deixa-se sómente
um em cada haste resguardado rOl' uma saca de papel

.
celofane,

até o momento de colhê-la.
Assim fd7dido. obterá a mais bela e pe f it fi". I tl a o:.

Galinhas doentes'

Hildebrand & Varela
Rua g. Jipe Schn-rdt

fone 1655
FLORIANdpoüS

38

E'xpressivo te·
legrama sobre

'a nova Es
panha

S,�rITil@) �.
. �. M���fI© r���r�@

.

'. ..�" .. ', ,

»ÂNTI·S4IlM TElf(�'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



"f A GAZETA

Qa�U�eANTE O MEZ OE JUL.HO
Grande e total liquidação de todo o stock da

CASA M CEDON
--�---- �----------

6 � TRAJL\NO
Rua Trajano, 8

A CASA QUE MAIS BARATO VENDE
BR E V EM E N f E: Novas ins�alações

V E N DAS de
.,

éARTAZES
PROGRAMAS DE HOJE:

Odeou, o lider dos
ciuemas

A's 2 horas: -

Vesperal Lider

Complemento Nacional O
FB

, ,
, .._-' 1)

3) Vitafone nos diverte -

revuette em 2 partes

4) Manias do seculo- desenho

5)

Preço: 1 $000.
Galeria-$600.

com

Walter COllnolly t: l-Iugh Herbert

No programa veremos:

Complemento Nacional D.

F.B.
.

FOX AIBPLAN
NE'VSN. 21170,

((_,utendo reportagens
ólualidade.

Preçoõ-2$500
Geral: 1 $000

,

"l'd n I
Põra amanhã o 1 el tem em

1c81taz

1Caminho do prazer

com

Phylhs Brooks, Rob�rt Wllcox,
Rícardo Cortez e Adnanne Ames

PI eç<Js"':'_ 1 $000.
Geral,- $600

exclusivamenteIlquldaçã«
CINES �OROADOS I

,Vecê, leitor, está amando? CIDADE DO MEX[CO,
Tem a certeza? E sabe que é o 29-,-Raul Dorninguez, d .. 20
alvo de sua paixà(? Não ser á ii

anos de 'd- de t, ntou _

.

; J. '_ •
. .

d I IJ
'

• I d ., .',' ,UlCrO'!,' ,

vizinha a e�ql.!ewiJ? Ieeeeinnê
I Fffi U 11 bar i gerin.lc 'd ,.

P
.

d
," in o uma .)5C

orque ISSO e arnôr é muito d f
'

•.

,. de P
'.,

e orte tOXICO que prevramenre
complica o, cor, muius.rrno

rnrstur ár a na cerveja
peor é quando se ama sem saber. Ar'

.

t d <

E
'. HUié-se que (J ges o e (,C-

, se não acredita, veja quanta I S .sper dO' , f' "

• . I •

I
�, f o e ommgucz. OI mOL-

De 8.00 ás H,OO horas - PROGRAMA ElS� 'F�es(;p�e
' aconteceu \.:0,11 [vado pelo desejo de morrer sem

VARIADO.
r r[� Ol,,�nn,

e

[_Jca�allca Je cahf!�-l presenciar o cataclis.na que foi
ido rvia de 1 aVI ao (. el;,' .

d
'

.
_

"

'"

previsto por motivo a aproxlln c,
-

JOE milhões e dos Htrt�; ROilll .ão d PI ·t 1\., 1
J' d R I' b J li o ane a IV ar e.
;10: usser, teimosa e sa

ern(j!como vencer 'qualquer h, !"C::l. .. -

\

Pateie Knowles-. I Lenha DelslDbert
Qi.latro ido!i)S numa bnlhü!lt i Fone 1.100

"

com- dia, dnigi.da por Micha. I

ICurtiz, o obrigatorio diretor dos O r. A r t u r Pe
lilms de Errdl re i r a e O I i �

Errei ama RosôLod, Olivis

,. V IS i ra
ama. Errol, Rosali?d é ?oi lia, d,� I,
P,atnc, mas- Patn-c ao la .,ca ..16"·-I· RESIDENCIA R, .,., 1 I d "S BO

. , ,': ua Viscon ,As 18,OO-\l.ar( e dansante o ,\ .

OhO, por Olivia. J i
d O P

t

NETE TABAIH\ v. h' h'
e uro reto, 57 -

:,1:11'

C) ,. "que coisa 0I;lOro:8: Fone 1524.

A's 20,00 - A PRE·8 EM BUSCA DE' Vaces, certamente, na,
o c?rr� II CONS.: Vitor Meireles, 22

TALENTOS --Um progra- r prec�deram a explt�ação da iii' II Fone 1248.
ma, para oalouros.

I
tuação dos quatro idolos, Mas, I D

. não importa. Esr,c:rem mais al-J
I

oenças internas de crianças
r e de adultos.

Speaker�- Silvino Neto e Urbano Lií�s.
jgumas hor, !I c tlldo estará ton l
t d t' t' t' t' t I I

1
Doenças do sistemí! nervoso

I
a 0,

,

ID- 10 por m- m, na e a I;

AWI.1Uhã: do «hder}). i I Laboratól'io de anáJ.ises

I «Amando sem saber» (r'our's: clínicas,
Almirant(!, "NabJr Dias, Darbele, LaUta I C d) r W I i

França, Murilo Caldas, Judith de Almeida, I
a

.

row ,'iue a arner ançfl, Diariamente das 10 ás 12 e i
!::mãos Tppajõs, Germaine R,oger, NU:lo : hOJe no Ode,)n olé!p de Flyon, das 16 ás 18 horas. iRoland . IOli-via, Rosalind e Patrit>. ainda ...........

'

ml,
A's 21 30 •• Curiosidades Musicais ., O in ! tem, no seu �ltOco, em paVis

teressonte programa ôz· Alrnirnnte, destacadissimos, os finíssimos co· -Ium� g. ntilzza àa C mpanhia Han- medjant M I 'II C • W 1_seatlCa. "

es e VI e oope, a

,
ler Conol:y e HU3h Herbelt. i

.

I
• '

!

a

Florianopolis, 1939

2). Pergunte a Jupiter - dese-

nho -A's 4,30, 6,30 e 8)0 horas:

Em soirées

Café e canções - revueUe

em 2 partes

6) O ctuoe GOS solteit ões-e

eEtUpend1 comedia com Jane
Wllhers.

7) Difícil de lid ir -otima pIO' ! 1 empos mudemos com Car-

dução com Jd.mes Cegney e lito e três desenhos e um II
J... loridMary Brian. s ••ort co OrI O.

I

Prcço- 1$000.

--A's 4,30, 6JO e 8,30 horas:

.;;:_A's 6,30 e 8,30 horas: Em soirées
�.

Sessões ECegantes Nicia, a flôr do Alaska com

L .

d H Leo Carrillo e Jean Parker.-

Er Flynn, Olivia e a-:
Preço:-,1$50:lvi and. Rosalind Russell c

�������.,�����
p ic Knowles na regia sur

presa' do ano, que é a deliciosa

"c�med� ,
ADIando sem saber

! Molestias internas em geral de
Senhoras e Crianças.

CONSULTORIO: Rua Trajano n.

1--SobraJo--Fone 1592.

CONSULTAS; das 9 ás 12 e

das 14 ás 17 hOrJs.

RESIDENCIA: Avenida Hercilio
Luz 186-Fone 1392. Atende

Ia chamados.

de frisante ����'�'''�'.���
..�����I � 1

! I

e 2$000.' Dr-, ,Miguel I

Boabaid
CLIN�CA GERAL
VIAS URINARlAS

Rex, às 2 horas:

,Matinée das moças

Luzes da acusação com Der.
Terry e Rita Hayworth

Conheci-o em Paris com Clao
dette Colbel t

..

e Melvyn
Douglas.
Preço: 1$000.

Do mundo nada se leva com

Jean Anhur, James Stéwart
e Lionel Barrymore.
Preços-2$500 e 2$000.

Imperlal, às 2 horas:

Matinée .. Infantil

Dr. Remigio

a

DINHEIRO
- .......cas""'ri02llli1 M" &CE ps zem v :!.....IZ!i<�

'ODI=ON O_ lider dos·Queria ir n&iS�L ? cinemas
�

veSperallLlIII'll'"

'CUNiCA MEDICA

ame

--

Programa dlr.rne

�.
,

.

,

.

'-
A's 14,80 • TEATRO EM CASA .. cpr-eaen'

. to a p r çc Õ� florlano faissol "A
Mulher de Nínguem"; na interpreto'
ção õe: r.. Zezé fOI1!:cea, An anjo
Loi , Ab gail maia e outros, uma

of. rta ,\05 Lojas Brasileiras.

Erro' FlyaD, OUvia
de Bavilland, Rosa
lind Russell e Pa
trie Kuawlos DO me

lhor filme do ano

Té�fltou

Esp. em molestias p!euro-pul
monares (Bronluite, Asma,'

Tubercdose,etc.)
Consultas 2 ás 4 hrs.-R.

joão Pinto, 13-Fone.1595
Residencil\� R. João Pinto, I

II-Sobr.-Fone 1214
,

.L- _

Oe 18,00 ás 22,30 horas

aar-se pnra
que pensou
que o '-""'uí�do
ia Hcaber
("''li e s r-r') o!

A's lS;3J • Reportagem Espo�tiva.
•

Programa noturno,

Aviso i,m,Jlortallte

Amando sem saber

Da grande casa d:: tecíáos
"A Mundial"

ESTE GRANDE E COLOSSAL ESTABELECI
MENTO DE TECIDOS, A' R UA FELIPE SCHMIDT,
ES,Q. DEODORO, TERMINA DE RECEBER AS
MAIOnES NOVIDADES EM TECIDOS FINOS.

ESTANDO A FAZER PROPAGANDA DE SEUS
ARTIGOS, 5ÃO OS MAIS BARATOS DA PRAÇA.

SEM COMPROMISSO FAÇA UMA VISITA E
VERA'.

Gustavo B
Silveira

CIRU:-?GIÃO DENTISTA

Salão Elite Rua Anita Garibaldi sn

(ao lado da Cn'dito Mu
tuo Predial)

FLORIANOPOLlS
RJA TIRADENTES N. 12

- 'fONE !681

Ondulação permanente
com aparelhos modf'(�
nos. COi ta-se cabE ks.
Ondulação mareeI e á
agu3. Massdgens manual
e ;í eletricidade. La va e

tinge cabefos. Depelação
das sobrancelhas e

manicure.

Dr.Osvaldo I,R. Cab:-al
1

I
!

I,
I

n' r' \,.,' f') "�f" 6"',,;\ v, i _i,\ ;�I :IRELrS, 2
Das 10 ás 12 e das 14

a's 16 hOl2S clia-
riarntntc.

l5L4lb abt
i

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

&&

6

OOEON, O lider dos cinemas ,,_ .HOJE.-A's
ERROL FLVNN, '"OLIV�A��I6'1<'fJE��'pS-'ROSALINO RUSSEL

�,
� Qua�ro idolos queridiS8imos Da deliciftsa comédia que é a mais li�da surpresa ci�ematografica do ano!

. �'.

AMANDO SEM S . ER�
com W",LTER (;0NOLLY e HUGO HEBBERT, o eomieo eCos dedos ioeri�i" e_d�S grillohos�DgraeadO" Dir�ção de MICHAEL CURTlZ �
N() PrOgrama'-�:'���:I�,!�:::i::�;�17�_!. B. .-!:!O;!:':!:��� !::e�::::::� :?r:::�:

.'

-Preços: 2$500 .- 2$000 �
3 traillers

' nentes expedidas pela Gerencia.
,

" <
Galeria: 1$000 •

.

�.
ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



GAZETA Florianopotis--'1939

-\

O mais variado sortimento
receber a

Casa Jorge'S · I
"-

RUA CONSEL.�HEIRO MAF
.••s '. tltrJA,(aJ ,Bt \ ;

,
"

II, �

o melhor estabelecimer. l.o, perfeitamente aparelhado
para o tratamento conservativo e cirúrgico de doença, pul- I
manares (pneumotorax, Irenic. torma, toracotomia). Eete Sa- r
natorio encontra se localisado na Estação Perdizes - Vila r
Vitoria, na Estrada de Ferro S. Paulo - Rio Crande, 800 1·
metros sobre nível, possuindo luz eletrica, agua encanada e I'estradas de automovel, com clima salubérrimo.

.

O Sanatorio encontra-se instalado com aparelhos 000- f,-.'demos de Raio X Heliodor, Ondas Curtas e Laboratorin ,

para exa�.es de escarro, fezes. sangue, etc. JSeção separada para con valescentes de doenças graves j

restado postoperativo, impaludi.mo cronico (malária), esgota.' i ." >

RUA CO'tC;ELHEIRO MAFRA, 34 FIO! ianopolis �""''''''iiiiiiiiiiiiioiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiíiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_
menta, etc.

_

-

�, .�
� T_E_LE_F_ON_E�N_I_.5_0_0__��__�_ru":__

�IGe•••Gee•••e�G••m•••••�e.�••••-••e••1
JU�O

.

i
.

'AI R·�'" FRAN'c'É-
"

Oi
quarta-Feira • •

. .

(
,

--

-�-- - _:_ .

Ie Correio aéreo J1 "�
-.", .. " (�) América do Sul- fra.nça �

I�
�

� 'P--�

: FECHAf\I:ENTOS DAS ,MALAS: ::
! Para- EunOPA, AFRIeA, ASI!, OCEANIA, cada ���

;; - Sáü�do, ás 11 horas nos Correios. :�
'. Para· URUGUAI, ARGENTINA, CHILE, BOLIVIA, PERU', �:
II • cada Ter�a-Feira, ás 11 horas nos Correios. ��
-- �

: Brasil·Europa em 2 dias :
· �
• AGENTES: G
•. , G
• Ernesto Riggenbach Oe Cia. Ltda, �
· �
• RUA CONSELHElRO l\IAFRA, 35 @
" TELEFONE: 1626 'PLORIANOPOLlS' - �
· �
••••o.e•••••a•••�•••••••••I.e••••••••

r::? t·
.

.

Recebeu

.

variado e �bundante liOua· Im--sortimento de sedas, jogos de iiIersey, armarinhos, bijouterias, brinquedos �RUA CONSELHEIRO MAFRA,�N'-. 10 [Mercado Publico] (I
�

'�!IiI��'íli:1N�IIIÍII "'__':;'-__"1f,;;2i·,. IIE.,.......rw::5::. ..nn_a__lIBIlIi&3_...1JIiIIi..1IIM_..IIIIII!IIBII�_illl:iG-'_7N"'S'?=LTZM!!:'l'·�-:-''7'R;�:;w<.:..''';,

I

Agosto
4

:Sexta-Felra
c

Realiza-se mais um SORTEIO na c;re
dito Mutuo Predial com um pre-

I n.ío em mercadorias no valor de Rs.
6:000$000 e muitos outros mer.orcs.

Passageiros - Correio - Encomendas
M idernlsslmos aviões JU 52 ligam com a maxirna

segurança e nontualidade:
BRASJL--URUGUAI-ARGENTINA·-CHILE·· BuLTVIA--PERU

Syndic_to Con-dor Ltda.
Agentes: Carlos Hoepcke .SIA.

F�1 entregue ao prestamista JUVENCIO_
JOAQUIM ALVES, Rs. 6:000$000, que
coube a caderneta n. 12414, no se rteio Irealizado no dia 4 de Julho. _

de casemíras e lãs para costumes acaba

m I.
44A,

I ;

-; I
HotelllllHesta lirante IDr. Luiz de Souza

I
!
i
!

"Strenzel"ADVOGADO I

Fscrítorlo - - Avenida Getulio Vargas Jtajaf+Rua Pedro Ferreira. fi=-Cozinha de la.
Residencia. .HO--'-EL BECKER

II I

a qualquer .hora - Carage -Sala de amostras.
J A R ,A G U Á'

Proprietario: José Strenzel I-'
-

< -

, < ....

, "

I
- •• VENDE-SE O �A.IEm Curitiba FE� E I�ESTAU..

; RANTE PALACIO.
INFORMAÇÕES: á RuaBarão do Rio Branco 388 - CURITIBA

Cirurgião Dentista MOENNICI-t

[stação PERDIZES - Vila Vitoria ---. Estado
de Santa Catarina .

FLORIANOPOLlS Edificio Amelia Netto
Rua Felippe Schtnidt SOBRADO. SALA N. 1

Clinica-cirurgta e prothese da bocca
, --j

SANATORIO "SANTA CATARINA" IAp,)a'rrlhamento recentemente adquirido, com todos os

apertetçoamentos da techníca moderna,

-_._------

CIATHERMIA - ALTA FREQL'ENCIA
TRATAMEt\TO SEM DOR

Dr. André Kiral-yhegy-

Especialidade:I

I p( ntes de Ouro. ou de Platan� SEM C0ROAS, pala imitar os

II, dentes naturais. Dentaduras Anatomícas, systema alemão qce
I' ermitte obter a imitação absoluta, da dentadura natural. - Den

I I' taduras SEM Abc bada Palatina. - Dentaduras parciais, á base
I de Açc-Krupp inoxidavel. =: Extr-acção INDOLOR do nervo. sem

I l,i descoloração da côr do dente. - Branqueamento dos dentes. �

(Descoloração secundária). -- Elccto Coagulação, - Resecções de

,
raíz. - Reimplantação e Implantação. - Therapia da
Paradentose (Pyorrhéa). - Cirurgia radical segundo

o Prof. Neumann, Berlim.

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

As terças e sextas-teíres, consattas nocturnas das
-

8 ás 9,30

',rAos �abbados de ta rde não há consultas
� I .

tiORAS MARCADAS.

-
.

õe Hlcolou

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A GAZETA
�_

� Florl__n:opoli.s,
O A.tlético deixaré O grarnado--v-i-t-o-r-i-o--s-·o

e' com o titulo. de "feader invicto" ainda'
consolidado.

09 "Rubros"
por1sabilidade e

ter. (Antonio Apostalo)
-------------------------

A GAZETA

30-7--1939

Ardi'gol Brito ,-

mais
(Tle. BianchelMski)

�J
.

estão concientes
dificilntente se

da
deixarão

res

aba-

CE·SPORTIVA
Direção. de Escotto Melo

T
.

. da' r-é X '! se necessaria a vitoria do !arnaf,d re', pois assim velá o nC&qua.1 .

aman drão d� aço" melhorar autuação.

A.t I
'

t· i O reporter cá de casá
-

tal, bem anceia pela vitoria Co Ta-
· e Ico mandare' ... qual o motivo, os Íeitorr s ji saLem.,.

Apostolo como sempre, leva nâ cerra, veucerã o "D,ué" e

I
• muito d

· os envelopes serão distribuidos.
a pe eJa que ec.-, Fonseca apesar de ruuito:i.,�istido não quiz falar. alegando
dirá no campeonato ;andar muito preocupado c m o al-t, 38 da Lr:'.F.

da �apital iAos aficionados
J

. !
.

UIZI,Os tearns _. Horario
-'" Palpites "R e m Q"

! '

LOTERIA' FEDERAL
�QUARTAS e SABADOS

Adquira o seu bilhete no

Salão Progresso
O Unico!

Mais algumas horas e estaremos frente a uma. peleja em-
I

. polgante. Rubroli e tricolores promete� brindar o mundo e.spo�ti'lo, I
com uma pattid,a movimentada e termca. Dad'l a grande rivalidade

Ie d colocação que os mesmos ocupam no presente certamen, é de
,

prever-se uma jogada (Jue marcará época nos anais esportivos da:
capital. Assistiremos o empolgante cotejo da artilharia ncolorada",
com Povoas-Caréca-Da M&ta,-S3po e Braulio. contra o trian.!
guio de ferro do tricolor onde aparece Oliveira-Chinês e Meros, � Rio de Janeiro
os pontos altos da equipe militar.. . .. I ....

Que a partida se realize na maior ordem e disciplina são UIPa ligeira gripe privou \(.� do praz .. r em r meter no

os nossos votos. ' ! devido tempo as cronicas que ve -ho e, crevendo e que por gt';.
: tileza de «A GAZETA» vem

I tentl,) a.o'hida, in:urompendo
I
assim, por varies dias, a SU3 pu)b'licaçáo, Retorno hoje.

'

Quem observa e nós C�l_blint'n�fs v.mc s observando sémen
te após o Campeonato Bréif.ile'im; 0e R. rLO reahzado em J 932
em Porto Alegre, onde tornamos 'parte. a figura dos cariocas nos

certamens de temo, chega a conclu- ão do v.rr'a-leiro declinio as-
Chmês

Gato sustadcr �de produçãec: .. .u

De campeões absolutos, \ ão os cal iocas cedendo, palmoTavares
á palmo, a supremacia para nas sequer tes co.npetições conquistar
posições secundarias.

'

Estamns informados de que a secretaria da 1 .• F. F. acaba
Esse declinio tem sua ori�em na formaçã� dos remadores. de receber um oficio da Federação Pálanaeose t':omunicando a im

Devemos alertar com o que se- passa no RIO .de Janeiro e que tituiçêo das taças ".\/lanoel Ribas" e nNerêu Ramos" para disputas
inevitavelmente acontecerá aí. entre selecionados destes dois Estados.

Ainda vivemos a época dos medalhões: a geração de Toda via, podemos adiautnr que o ilustre presidente da l ,

Povoas quinze anos continua na atividade, amparados pelo escuro dos F.F.. dr. Aderbal Ramo� da Silve, mostrou-se contrario a 'teali a
paredros, afugentando os « lOVOS�) das elirnmato. ia', tirando c es-' ção do "mat(hn nesta capital, em virtude do "Iaótimavel" estado !' m

tímulo e mantendo, aLsi011 uma 'situação de pev,!t>gi,) para quem, que se encontra o nfal'!cidon stadrum Adolfo Konder, o que verd i
naturalmente teve o seu passado e qu- no presente é apCni1S uma deiramente derôe contra o esporte em nlcapital.

.

recordação..
.

Não tiramos a razão do esforçado presidente, que, como

Insistem os cariocas nesse êrro. '... bom calarinense que é, envergonhado ficaria de oferecer ocasião de
Precisaroos atentar nesse Ienom :.00. ln-ennvemos os cavos, I critica, do nosso futebol, pelos nossos irmãos de Curitiba, onde,

aumente-se as competições, estimule-se os estreantes; faç .•.se UII'
I
todos nós sabemos, o esporte já conquistou a acolhida de todos (j�

seu esforçado recrutamento na mocidade, apontando as vantagens do esporte do que nele vêm um elemento imprecindivel para a educação e fJU'
mar; preparemos cs remadores �e amanhã e confiemos nas [uiuraa jl\nç'l de nos�1l raça.
vitorias.

A epoca dos Provenzanos, Voiggt, Alma Branca, Bc::Ilini,
Cézar Seára dirigirá a peleja Adamor, Engole- Oarfo, etc. jii vai b' at; como pa�,ou tambem

.

a epoca de Alberto Muller, Carahmbo5. Ventura. Ganso e ou-,
Para a partida dos reservas foi escalado o snr, Norberto' tl'os. mais. Vi,:,emC\s a epoca de' N�zaren(l, Guimarãfs. Cunha, IDutra. ' SabIDO, JoaqUIm e Agmar e am::lhha?'

.

Está marcado. para h(/j�, às 9 'noras, o encontro, n() cdmi o
/' O encontfO principal terá a direção de Cézar S�ára o di- Continúa Ja 1 rindade, dos qúadros cio Madureira A. C. e do Fannac a

namico presidente nalvi-negron profundo conhecedor da� regras do da Fé F.C., prometendo muita ,dlucncÍa e milita animaçã).
futebol assossation.

I
Florlanopoli8 I

�iiiiiiiiioiiiii�----"""""� iiiiiiiãiíiãiii�;;;;,o;;,-I
L.. A. F.·

RUA FELIPE SCHMIDT N. 5

(Especial para "A Gazeta")

(pcirr Aedo Machado, ex-diretor
técnico ido Remo Clube do Brásil

! !

e seu atual Presideflte). ..

IV

-

Hoje pela manhã, preli,lIlão, ,f'ffi proseguimento do campec
oato desta entidade as equipes da Segurança x Penitenciaria e

Capital x Chevrolet. Pilfa [uizes focam designados 05 SIUS. Vel
:eroar FOrne'l'Oli e Saul Oliveira.

Oliveire

A F ..P.,F., acaba de instituir
as taças "Manoel Ribas"
e "Nerêu Ram,os" para se

rem disputadas. entre as

seleções do Paraná e

Sànta ,Cátarina

Os teams

ATLE'TICO

Matos
Haroldo

TAMANDARE'

Vadico
Fred Antenor

Celado
Braulio Sapo

Chocolate'
Da Mr,ta

Guarita
Caréea

Dorario

A's 13,30 deverão entrar em campo as equipes reservas

para às 15,30 ter inicio o encontro principal.

Madureira A� (;.
macia "da

Representaeão
A L.F.F. estará representada na pessôa de

r ll:'sidente snr. Carlos Moritz.
. O" cronometrista e auxiliares estarão à cargo do !tis.

versus

Fé F. C�
Far ..

A L. F. F. e - campanha �V6í
do "Tija·lof'

C f B b· d'd d
'.

d d t
.

Para alegria dos fans destes doi! esquadrões pttdemos 1 fi·,a é U I... ponto a torcI a os aprecIa oles o espor e ,

bretão. Uma hl)ra da tarde... ° acampamento é grande •.• fervilham
- Todos nós somoq sabedores c1a-,m:\neira IDcausavel com que ançar que no proximo domingo. em cUllJprimentJ à d�terminações

os comentarios sobre a sensacional peleja. O reportei, que não Carlos Moritz 'e seus companheiros. vem trabalhando em prol do (eitlas pela L. F. F., terlo satisfeito a sua curiosidade com este eOl

poupa esforços em trazer as ultimas novidades aos leitores. está em nosso esporte, movrmente no qUI! diz respeito 80S rndhoramenlos polgante "cotejo" que virá tir;'f t �iraas originadas qU'iodo da reaL-

ação. ea nossa praça de Esportes, sação do mateb oficial.-
. Valdemar foi o primeiro a ser abordado. Que me diz da Não encontrando auxilio nenhum nem mesmo da, «Ma-

(-,ar'lida? E à reEposta não demorou. Afirme pelo seu jornal que o trona» qu� ap�zar dé responsavel pelo espúrte Catari�ense, a isto

!"I��!!!!��������.{��
- -

--·-11./ltletico vencerá com grande facilidade. 5x3 é o resul�adci. não tem feIto JUZ, este pu�hado .d� .her01("os desporh,�aa, re��lve-
,

'

,.,�.<BICHE,'..
,
1·1\,.....A·s. 'I'Ficamos nabobadosn mas como ° conhecido tecDlCO vêm de cam em secção odtem reahzada, mlCla(em a <:amranha do «tIJolo» .

s;� submeter a um longo estagio DO acampamento dos ciganos é de I
para levanta?JentQ do.�muro» quê. cer-::a a .noss8 praça de espor-

se ficar estupefa�o. .

tes, e postt'f1or �elhü�lam na.s arquibanl.ada�.. C � E.'S. :
..0" SLeléco o juiz n. I, é de opiniãl) qlJe. o prélio será vencIdo. Para este fim fOI organls�da uma comls��o de (mos. espor·: � .

pdo Tamandare' e o seOIe será de mais de 2 golos. tJstas, G�e percorrerá o comercio local, angafl�ndo allunCIOS p�r.a
Nave gl!ltes próeer tricolor não tem receio da jogada,

. a6;" serem ilhxados nos muros, I) que pão re;ta dUVida �e.rá uma eflCl·

Mando que vencerá o Atlético, pois o unico inimigo que temIa Já ente.propaganda, que estamos certvs sera bem acolhIda. pelos co-

,tombou. _

merclantes.
. I

Um palpite que deve ser conslderad? é o do ���ilor. Este I R�solvecam tambem' os d:[e�ores da L.�.F. que doravan-j
e�portista que já pertenceu ao Tamandare é d,! oplDlão que o te os doml�gos em que não .se procederem. partidas oficiais sejam

Atlético vencerá. estes aproveItados para a reahzaçã'J dI! peleJas cUJas rendas rever-fBado lambem foi interrogado, limitando-se a dizer que faz· terão para a6 Ilovas obras. �iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_1

Os 'aoS! dão O sell palpite x fttretico-

A yenda nos Depósitos e Representantes dos LABO.
RATORIOS HAUL LEITE S(A" 42.-1' A. RIO,

O produto mais ativo, mais concentrado e mais ee0no·

mico para cura rapidissima das bicheiras.
. � _.

CRESOS é um pr'Od.fltó do DepartQ,mento de Veteri
nária dos LABORATORIOS' RAUL LEITE SIA.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



� ��horas e crianças, maior e

na Casa "A CAPITAL"
8

lilil C
dei��inve-rno ·para homens,

.

.rlado sortlmente,

•
1�@OH6e������GWI!(900Hetl"�"H"�

. I
:::"1. íIII:..��_-=.��_._�",_;-..,-:-.:.: � : .._�_,,:::-"'.:::::'�":=-,:-,:'._ ,._.....# .....,_--===-._:=========

Nacional de Navega-', "l

osteir;:i
�JI(�Vifnento ��adtimo�PortG Flori.napolis

a .3 j -do I O Paquete ITATINGA sairàa 2 de
.' Agosto para: I

,

\) Paquete
. �

5 iralTAPURA
corrente para:'

Paranaguà, Antonina
Santos, Rio de -JaneiíO,

.-

\ Irbituba
Vitória, Baía, Maceió, RioGrande

Recife e. Cabe ...íelo Pelotas e I

Cal gas e passageiros para os demais por- Porto Alegre' ·1
tos sujeitos a baldeação no Rio (I<:� íaneiro�:.� .

' I
A\�/;�� Recebe-se cargas c encomendas eté LI véspera das saídas dos paquetes Ip� W Ifi�� c emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesmos, �. vista do 3·
testado &t: vacina. selado com Rs. I $200 Federais. A bagagem de porão deverá, sér Ientntgue, nos Armazéns da Compan hia, na véspera das saídas ate as 16 h0raS,!para ser conduzida; �f3tuitam: nte para bordo em embarcações especiais. -

[§On10fHO·-PRAÇA 1 i DE N"VEMBRO, 22 SOB. (FUNE 12)0) .;

AífMAIENS---Cl\l.j lJADM'{Ó N. '3 --(FONE' I 666)�ENJ. TELEG. C jSTEíRA
Para anais inforrnacões cem o P gente

.i. S�NTC)S CAR[)OSO
,

.

IT , ,

•

mais va-

m.,...j

Filial:: Rue Trajano n.1
.--�-T-i Ãc�."--··-_-T·--�-';�-�··-"

� '''"",U.'' l
5 'Z"&H" ="''''... ,.-....''''i'St'=- .* \

. Bon1 �egoci��

'j Vende-se�
rVlagr.ifica cha

• cara ao lado
I
da Estação Agronomica, com
I' f I[otrma, coo ortavel e gracde casa

I·
de r':!sidenc:ia, belo pomar, jai
dins e inumeras benfeitorí8s. Díi:�

: põe de grande extensão de ter

II ras para fins agrícolas ou divi-
são em lotes. .

1',,'!!iRUA��ljrN� N. 15:;
I

.

1

I I
i I
I ! i\dvogado
: I Rua Felipe Schrnidt, 34

.

11 Fone 163 J
I

.

I

I--�--
1 '

I Casa

I

D( Aderbaf ��I
da Siiva

e terreno á.
venda

.:;

Vende-se uma casa sita á rua
Gal. Bitencoul't, n' 169 eom ter
reno onde se encontram mais 3
casas de madeira, o qnal faz fun
des com a Av. Hercilio r.�l z .

,Tratar á Av. Hercilio Luz, n.
.

174.

i
I ------------------
I

·

I
r j

·

I

I
· I
·

I

A Elcrrtco
PARA INSTALAÇOES DE LUZ. FôRÇA E AN·
TENAS DE RADIO, Cú;\lSERTOS E AUMEN·

lOS PRCCUREM
A EL_E -rRICA

TEM SEMPRE --E\1 STOC K E A' VEND,"" POr!
PREÇOS SEM COMPETDORES NA PRAÇA.
MATERIAIS ELETRICOS LU�TF<ES E ABAT-

JOURS ELEGANTES E MODERNOS

NOVID.�DES.! VISITeM A EI.ó4-r·1-caRua Joao Pinto n, 14 �1. ..

ACABA DE REC�.BER UM FINISS!MO SORTI-
MENTO DE CHUVEIROS ELE'TRICuS, NOVI
DADE NO RAMO-AH fIGO GARANTIBO

Venda e instalação de contador de luz e força. por
I preços modicas só na Cas a A ELE'TRICA
'o'

EMSTA. OATdL\.RINA

KE S A.
Matriz, FL:ORIANDPOLIS

Vela. e Mago

liês; li- ;.li !!l1Ul!h't· ��íI'mbll� �.1!'6_ .i
,

(II I!lI!fSllh.ot: tIItt· linHa•• FIliais em;
_a h"'. - �e Iô1lm liI'�l!iii lliI WS!S"'U«SG !!iiliillil..lI "_.III••1lilfl1tNt

lISa�1 llIle.Jjji m�0 (K!\��O!im!1:< �:;>�&i!"QSI. {ill�1I .-ts.)
l�m'f:ªiS!t> ijh�B'",��t:IlllllIh

C;

.

- -r-

Biumen.u, Oruzeiro du Slil,
>

'

Joinvil., Lag••, Laguna, São·

Fr.ncis�.• ,do ·S.-I

"'<,H",)ill.s \j;1i'!.'} '<'3!iilas ma .._.

� �>ll:E� d8'l "'a.e

MOSTRUAR.IO'''EM:·

Tubarãu

�.......

•

T.� ,.A� ��,.�;.�

.t.
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conterranea·-FLORIANOPOLIS hospeda a nossa

sra. d. 1158 Mel/é'r Ribeiro, 'campeã brasileira
essa Vide,.

-

III!I' A-' G A' Z���.',�,�,�, I Notas Caá
I

'

ri

mE::�::o:AMEU 'I �olica�_,_,

distinta
·de tenls,

Atinge mais uma etapa de sua

vida, hoje, o sr, Senen Cnmeu,
«onueituado ancião e nosso esfor
Ç:l le correspondente em Rio Ta'
vares, onde reside ha mais de 60

Festa de S. JodJIS
Tadeu .

CURITIBA festejou, domingo uI
t.imo, cum grande afluencia de
devotos, solenidade oomemorati- -------

va da morte de S. Judas Tadeu. ANO
E' admirável como j.endo c»

----'----

meçado a pouco tempo, essa de
voção se tenha espalhado tão rn reapeitadores que, certa vez, ba- I

C h·' Q' dpida e intensamente no visinho teram nu� padre, aq:ui eoi D?!!SO ompan Ia· ua ro
Estado, ('000 forte repercussã» Estado, tiveram fim terrível, I
em muitos outros. Mas explica- p,ouco. tempo apó� o fato. A jus- Certificado de Reser-
se, S. Judas Tadeu, consanguíneo trça divina e aSSIm: protege o •

de Jesus, apostolo 'mlrtirizado [ust i e castiga o máu. -VIsta
no Oriente. é· o protetor infalível Comprova êsse modo de agir
nos casos desesperados, seja d" de Deu�, que a todos. nos deve

Senhorita faça com que seu ordem espiritual ou de ordem trazer timoratos.ia castigo de Je-
namorado use chapéu ... material. 1 rusalem. O Evangelho do 90. do

,RÀMENZONI Quando todas as esperanças i mingo de Pentecostes .reíere-..e á
.

�

são nerdidus quando a ciencia se cena tocante, em que Jesus cho
Auivcrsaria-se, hoje, a sra. d, confessa importante r. quando arou sôbre Jerusalém, dizendo:

Altair Reis de Oliveira, esposa sociedade falha. quando tu 10 pa-
< Ah! se ao menos neste dia que

di) sr. Alvaro Boaventura de
recs perdido, uma suplica a S. agora te é dado ainda tu conhe.

O;; veira. do comercio desta pra' J udas Tadeu. á sempre uma sú 'cesses o que te pode, trazer a

ç,!' A distinta senhora, que con- plica atendida. paz! c Seja êste, parª nós, o peno
tu com grande de numero de re- O� casos rão innmeros. As ,0'1'3' sarnento dominante, na liturgia
l�çõ"s e �miza;Je:,. será, por m�"- ças são tão continuas e tão �G- do 90. d ím�ngQ de Pente�ollte'l:
tivo de t?O auspiciosa data', mm nifestas .• tão milafrcsas, S. Judas que os c rstrgos de Deus nao te-

to cumprimentada. '

Tadeu, aiFlda contem desconheci - �ham çu l passar como ·liçõ,ôs de
. I do, por assim dizer, entre 8S de- que nãl) aprovflitamos e sim que

FaLem anos. hOJe, a sr!,:!. CoO' _ I
'

B 'I ' h seJ'am e timulo9 a nos abrir mais
. I M l· f'lb d' J

'

". voçoes pnpli ares no raSI, e o·
.�de o ar a, .1 a ,) !Ir. UIH,.

t d'l t
,

t f 'mHH (JS (lho, Ifwand') nos aI'
L' . F' " O I' 5'·1 JC, o san o pr. 1 e o, o san o a-

'

,

'.
./ . u ,

•lllrenço erreI, a, a 1)( ma - I. '1' d
.

d d I' conheclmentn da verdadolra pa'"-

f'lh d· A
.

't· filIar e grau e numero e a- '" " .. .."

velfl�, I a 'Ü dr. ntomo Lv Iguel . .

nos dias alie como di"se o (.)ris
S'I

. res. , ,

I veua.
'

Na capital do P,Haná já se lhe to, n13 são da,lol!! 8g'Jra!
erigiu um santuario. Um santu- r ---,
ario que é testemunho c()n�t.ante' O.' A LJ re I iO
das graças alcançadas por IULer-, �.:_-:-' t Imedio do glorioso 9postolo..� O O O
Em Santa Catarina já. cbega

'

ram os écho da valiosa e eflrta

intercessão de S. Judlls Tadeu.
Imitemos 09 .::atolicos de Curi·

I.iba. Entroniumos numa' de! n08-
,as igrejas, a· imagem daqude
que tendo derramado S�li sáogae
em defezd da Cruz, mereceu do
Pai Eterno, ser o protetor dos
aflitos, no� casos mais desespera
dos.

DiretordProprietario 'JAIRf) �ALLADO

;·I1·,s.

Conservando grande desenvol
t d ri) fíS�CA e disposição de corpo
(' de espirito, apezar dos seus 88
;. n- s, (I sr. Senen Cameu desfru
! I (.!t� la: g,l consideração, motivo
j or que "uá heje muito eum·

1 rimentado.
A- Gazet ,j se 'associa ao rego'

s i j,) dos amigos por Jão auspicio
sa data.

TA
..

30 de Julho de 1939 INUMERO

lor Arminio Tavares _Ouvido". uariz,e
_ ga...ganta "

CIRUnGIAO-ESPECIALISTA Assistente do prof. Sanson "

Consultas das 10 áe J 2 e das 16 ás IS-João Pínto.Zsob-Tal, I456

·1 �-'-����;o;;;;---����-:":
No quartel do 14 B. C., no' 'Um n

· I 5,0·
· ·

Estreito; munidipio de São J03é, I' J . OVO anlver... 1 anIVerSariO
funcionará este "ano, como nos I i

da (l\nfede·-. (Continuação da 1�. p gina)
anteriores, a COMPANHIA DE' sano 'U'
QUADR( \ que se destina a faci,,' Como mêdico da Higiene fez
litar � obtenção de cadernetas �e, r(Jl'ão Helvetica a tubeculisação das vacas leitei ,

reservista da segunda categorta I �
'_ •

ras, Iiscalixação sanil.ar ia da ven-
ao maior numero possível do [o-

.

Por ocas.ao de 643J. Am\rer3a'l rla do leite. No mesmo ar f.:
vens em �d.ade de gel'�iç() mili--no d� . C'Jrff�deração Helvética,

I con��atado pelo corn?lndan�� I �':.
tar ou sujeita ao sorteio. terça feira, din lo. de Ag()�t.o de I Healão para medico dr) H '1.'1
O· '9'')

.,

di d HOR<\
,., ()SPI li

. CU!SO .ser! de 6 meses e a�: ;'U')I;SAs�r;) lfr3RAlaOaIOa � . y: litar de Belém, sendo t imbem
instruções sera dada tres vezes ,] ,") �,. no CLUBE nomeado por ser medior h : t

.',»
I DD BIHSII d' 1 ' '.'

- ,) 'f'fl<l-
w�r semana, e�, boras que, per- i

' "

..

J, 3!' 9 a i 20 horas, : logista, inspetor do prirn�if). : i '_
mltem comparemmento de todos! fndl, 3_43 metros-,-860 kc; da! trito do serviç) de III! 't .',

d·d· " l;<"T 'ÇAO PR I
us r lê!

os can I atos. "

,� : 6� ,fto: ANGINS direta-I Pd�toril do Amazona� Palá
A. mat�icu.la est� a�erta desde; ment.e da SUj;':Sfl, das 21 ás 22 J\_'Iardnhão. Em 1915 f�i transf��

1 dIa primeIrO a.le 23 de Agosto,: hl)�:3, onJa: c,ut.a: 26,31. I rido para o sefviQo de InJustrh
levendo os candidatos apreóental" Pa�toril tend� sitio re'pi'll'va

.

.

â IIIl1!<!l.'I..f.i"� Ar. iii.",. l •
'. - _, Jaca.

)8 segUIntes. _ocumen:os: . _'U'Ly.�l"'.t,"E�f IUl'U ,l� Itlepetor .do Posto dt' Deleg:;.a)- Certldao de Ida<re, pro- LIRt\ TENIS Cla de SerViçJ de In J[)stria P'_
<oi. •

d 17
I

'1
d

'18Ilu:,> Ber maI.r, e an03'1
,.: tOfl ,em Florianopclis .

b)- Atestado de boa conduta,
I ú. c'.mnea- b·r� -I" I Nó, exercito aindl Sp.r·vI·u

d I 'd d I'
.

I ... • II' ...SI eira / "em
passa O pe a autOrI a � pO.lC13·1 d�.

. i 1902 e 19(13, como Influíca do Y6
c)- Atestado de Idoneldada � telllS B.G, rlispensando (lS hQn'Jrarjo (lO

ooral, passado, por pesma ldô· L:argo.
.

nea. Em homenagem á exma. sra Durante a epidemia., da espà.d)- Con5entimento dQ pae flse Meyer Ribeiro, campeã' bra- nhola, '3erviu gratuitamente, c:.
(ou tutor), quando menor. sileira de tenls, Õ Lira Tenis mo medicl) do Posto rle Se,,' _

e) -Atestado da 'Decima Ciro Clube realizará encantadora fes- ço da A!lsii'lt(ncia Publica.
'

cunscr�ção, de Recdfutamento dde I tl� et.sptortivo social, oferecendo á
,

Foi médico do a03pital ih
{ue nao e sortea o convoca o ,IS ln a conterranea, ,um cock- -"anla Cusa de Misericoldil de
Para mais informnçõp,s deverão tli11 Jansante. Haverá diversas Florianopolis. ,

,s interes8ado� "e rlirigirem á Se competições, em que tomará Com tão longa e brilhanie Co-
eret.aria do 14 B.C. diariamente, )arte a consagrada campeã e iha de serviços profissionais e dI)
dad 8 á� 11 horas, elementos destacados daquele benemerencia <ocial, !.orla ela 1I"-

esporte em nossa capital. giJa de nobrr:s SEntimentos de

Dra. JO',SEflNA flA,K-S--Sf�',HWI=IDSON b·umaaiclade e &ublimr-da púr refi,,·

_ L
xos de marc?�t,e, ('ultufe,,,_ o ?1d'r.I\.lfre,do Porflfl9 fie Araufõ �;>íll
merece a consagração qu_e.-:�l( Ó I

lhe é tri,b�rt,ada pelos �eu�parfSe pela soclcflade em

ge�aA. Ga�eta cumprimetlta�o
.

c'!1II
efu:!ao d ama, .com, vot pai'a
que d templo da medicÍ1la possa
contar; por longos lustl'OS aind,.1

I com a i-'rl'.3ençl djl tão emérito
'«accl'do',e.
I -'---------:,---

Trigo e cen ..

,teio da Po
lon'ia

Florianopolis, Donlingo

.I\OJV.ABas

I,

iV EOlCO - OPERADOR
-PARTEIRO

Ex assistente do serviço de gin,'cclogia do!'! h�spitais da Gam
bôa, Fundação Gaffré-Guinle c S. Franeisco de Assis do Rio
de .J an'eiro. Ex-interna do ser dço de Ped�atrja da Pvliclínica
de Botafogo .

tispeeialista em d®�ueas de Senhoras

Com a gentilissima e gracigea
senhorinha Helena Rrgis, elerr>en
te dfl realce da nossa c jeullesse
dorée> e diléta filha do ilustre
c. mandante cQronel Cantidio
Quintino Rrgis contratou' casa
mento o sr. dr. José Tavares da

-o!'fCllnha Meto, promotrr público.

RAIUS X

('lí.,iCQ 3e TubzrculostZ
Pulmonar

i Diatemtia em ondas curtas _

Raios Ultra,Violeta e Intra
Vermelho

Senhorita exija que seu n< ivo
UiC chapéu

'

RAMENZONI InfrazlJn'- Terapia - Cistos
copia-U retio-Scopia

VUJAN'l'ES

EP,\.J\:lNONDAS RIBEIR"Ü

9'. domlnga -depois
, de Pentee3stos

Consultorio"7'Rua Deodo
ro - E!'quina Rua Felipe

: 'Schmidt. DJS 9 ãs 12 e, das
rfe'(�u,ritib 1. 'acompanhado de

.

«A liturgia de hoje iaiiil>t�' sô-' I 14 á!l 17 hs. Telefone-14�:5.
sll.a �xma. esposa, d. I1s� Meoyer I bre os ter�hTeis ca�tig09· que a 1 Residencia -. Rua Nel'êuRIbeIrO, c_hegou a es. ta. CIdade, o J'ustiça de Deus infligira, um dia, !

E d R b f , Ramos 26 - TtI, fone 1459.
�f. 'p�m�non as i eIro,. orte: aos que tiv�rem rent>gado o Cris-, Imdustrlahsta naquela capItal. ! to. Todos haó de pancer e ne·'

,---

. ,�?s JistintoR viajtlntes, as boas I
npum dele.s entrará n.o reino 'dos

I

Far' ....al-'
..

a-'deVI Gas de A Gazeta. ceus». ASSIm se exprIme, ero te· _'
a.. ..

lação ao 90. domingo, o MIS
1

-

SAL QUOTIDIANO E VESPE· P antao
RAL dos Beneditinas. .

'

.

Já na recitação do Breviário HOJe e durante toda a sema-

(que os Padres Bisp03 Diaconos I na, estará de plantão a FAR
I
e Subdiaconos �'ecitam diariamen- i MACIA DA FE, á Rua Trajano.

i te, variando os trechos recjtarl(l� I T09as as noites, esta.rá de

com as festas que se comemoram), planta0 a. FARMACI� CON

ãlude-se aõ l' rofeta E:ias, o in- Fl,ANÇA, a Rua Fe'hpe Sch-

trépido' interpelad"r de Achab mldt, n. �7_.__�_;_ .

I I
e, Jezabel, de' qu�m profetizQu a

O S I R eBpáDto�a morte. E!ias fui perse·
r. aUJ o amos I I guid•. O filho de Achab, Ocho·

zias, enviou circoenta soldados a

Ex·interno e ex-asl!!istente no I perseguirem EI;.ls. Elias. enfrt'-n-

Serviço do Prof. Brandão tando.es, disse aI) chefe dos sol- --._--

Filho--Rio dados persegui iilres: «SE eu sou

um homem de Deus, desça o fo- DE QUEM E' A SOMlmrNHA?
go do céu e te devore e aos

teus cincoenta homens». E desceu Nesses tempos de apertura!!,
o fógo do céu e (on3llmiu

03/
ter uma cabeça esquecida·é mau

cincoenta homens e o chefe. Mais nE'gocio. Tal no� parece es�sa que
tarde levado Elias em carro de deixou uma sobrinha junto á vi·

fogo pl:lrtl o céu, seu espirito re· i trinfl dfl loja <]n sr. Albeito. En

pousou e'm Eliqeu, como pitores. tres. á rlla Felipe. Schqtidt. A.
camente diziam os coevos. Dá·se dona que procure· na D�legacia
então o episódio das quarenta e de Pulicia. onde a deixou o Bol
duas crianças esLraçalhadas pelo,> dado Ludovico Rocba, d�,F. P., .

urSO!l, porque zombaram de EH que foi quem aencontrou.'

seu, dizendo «Sobe calvo, s�)be�.
-

,

D{ms catltiga os que zombam OS CAR,ROS CHQ.CÁRÁ:M-SE
dele; o desrellpeito aos ministros Chocaram-se, ont-êrti, . ào ,lado.

d,e Deus é castigado lerrivelmen- da Alfandega, a limousine do sr.

t,e. Em nosso:, tem "lOS, quantos E. Ligoski, e uma da Ci�. Tele-
castig.os se não vedficam aiod,; I fonica, saindo. a primeira um

de modo terrificante? Certos de-. tanto dal'lifi,'ada. .e

,�=----------------��------------------�\.W ';$�1_;,,.

MEDICA

e' ereanc,as
Tratamento moderno das afecc(íes, do .aparelho genilo·urinario
da·mulher.-Disturbios da psfrra sexual feminina.-Tratamento
positivo nas infecções gcnococi�'dS, - Parametrites-Anexites -

Clínica Pediatrica e Higiene I d''IIl I iI. ,- RegimeD3 alimentares.
'9iatermia - Raies Ultra-Violeta e In-

fra:'VeB' luelllOS

frutas nacionais e es

i:ranje:ras
Salão Comerelal
Mercado Público n. 9

I Notas policiais

(_�ONSU1...TORIO
1

Rua ii'eUp� S«�lmidt., 39 Sob. II Atendendo a uma solicitação
Consul,tas das 10 .ãs 1.2 e das 14 ás 11 horas do sr. Fernal'i'do Costa, o minis-

FLORSA�'U)POlIS I tro da Polonia junto ao' govêr-
••••••••••�QO......��••ltel1l••••�� J•••••••• no brasileiro enviou-Ihé 'nove

Instituto de Aposentadoria e Pensões roaJ�:e�sd�a��e������ d�Ult���d��
d C··

na POlpnia, bem como de cen-

OS om\erclanos teio, c�jas culturas. se experi-
mentarao no BraSIl afim d�
verificar-se si são is�ntadas ela
ferruge-m, que comumente . aiâ'c�
o trigo plantado no verão.

Diplomado em 1933 pela
'Faculdade de Me�lioina da

Universidade do Brailil
Departamento da 10a.· Região

Molestias de,Senhoras:
CAIXA LOCAL D� FLORIANOPOLISPartos-métrorragias-cirur

gia plastica do _ peiineo -

Girurgia abdominal-trau
matologia.

Residencia: Rua ViscoI!lcle
de Ouro Preto 11

A V S o

De ordem do sr. Diretor Regional deste Instituto, torno
publico que a partir do dia 1: d,) agosto entrante o horario desta
Caixa Local será o seguinte: Das 12 ás 18 horas. Aos sabados
das 9 ás 12 horas.

FlorianbPolis, 27 de Julho de 1939.

"

TELEFONE...
·

1009

Consultorio: .Ru,à João Pinto
7. De 1 âs 3 11rs. Tel.

1641 '� Pedro Duarte Silva
1.' Escriturario, respondendo. pelo Exped:ente

••__IIiliI_iIIiIil'iíIl1'''I!Ii'il'3tiZ!i:''a;.;·�� "'�'FE ;

: "O Siibão'

4i'Vir specíal·�
---�--......,..,�-� --- - - _ ..

ade"etn
Joinville

fina
eis.'de·WETZEL &

recomenda"'se ,tanto

- MAR�A REGISTRADA

para roupacomoroupapara comum

'.

Ag��a�HtDJ!p�s���;õesll
Caixa pQstal-31

. Rua João Pinto, 5
FLORIANOPOLIS

Sub-agentes nos principaif:)
municipios do Estado.

�iiiiiiiiiíiiiii�__iiiiiiiiiíiiiii�� .•

._-------- _------- "'-...

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


