
.

Os mais expressivos valores da pedagogia moderna
estão cançados de mostrar como o chamado mundo da
creança é, em tudo, semelhante ao nosso. Entretanto, e ANO V I &-1·

•

•• 5 ,,.;. d 18 d
lam&ntav�l�ente, nem. todos os educadores estão, até a-

- '! orlanopo IS, . aua O e Março de 1939 INUMERO

gora, suficientemente informados dessa ..verdade. Acontece
,;:'

--------------;__-----------

no �aso, como que �ma verificação do pensamento d� ViráaS"
-,

���I���, vÓ;a�e�, n��i!I���:,u��e é e:�e�m���,S ����� anta Atestadi)s médicos IA VRAJJlEM. A! LAGm:�
,
para afumar depois, enchergam as coisas como elas são. C a t a r ln a 0'- ,.". I

'
-.

"

Mas o fato é que Rem todos os que ensinam são psico-
.

' Belo, sr. dr Ivo d'Aquino Se- d I t t' N
A

�

logos, nem mesmo portadores dessa primaria faculdade de d D-
-

J :cr:mr1d do I�teriQr � justiça: f�i O sr.. n erven or ereu
compreensão de que deveriam ser dotados todos aqueles

I
r. InlZ _ U'" balxa�a um portaria, determi- ,�'

'que se dedicam á tarefa de ensinar. _ n. 8,9dõ q�e. todos os atestados, Ram'os
Não ha, portanto, diferença essencial entre uma cre- f n lor asstm médicos como de outra

ança e um �dulto. E,. si, adultos, não passamos das cre-
natureza, de quaisquer autorida-

anças que tivermos sido, é preciso que saibamos cercar de�' dep�ndentes daquela Secre- Seguiu, ontem, para Lages I -Em nome do sr. Interventor

as. creanças dos cuidados devidos afim de que, crescidas, RIO, 17, - O dr. Dlnlz tar�, sejam dados e passados, onde vae 'p�esidir a inaugu�ação Nerêu Ramos esteve a�te-ont�m
sejam um prolongamento ou uma afirmação daquilo que Junior,. diretor do InstJ- ��l:,papel co� armas. da Repu-.?a Exposição Agro-Pecuarta e em nossa redação o Jornalista
esperamos delas.'

.

t t N'. I d M t õl!ca! . te n �o Impresso o nome II ma�gurar div�rsas} obras de seu sr. jáu Guedes, secretário da In-

��s sociedades modernas a creança m@reçe cuidados
U �

.

�clona
.

�. a ,é, da. Repartição, de onde forem governo, o Ilustre Interventor. terventoria, qae veio convidar o

especialissimos, por, ISSO mesmo. Alguem já disse, sem 'e-
esta e-:n ,preparativos pa-i oriundes. .

Federal sr. dr. Nerêu Ramos. ! diretor deste diario para fazer'

xagero com certeza, que o seculo XX é o seculo da cre- ra uma excursão aos �s.-I EP1' t?das
as repa�tiçõeS' da �e- Acompanham s. excia., fazen-' parte da comitiva do chefe do

ança .: Isto é tanto mais verdadeiro quanto sabemos que
.

tados ervalistas, princl-� cretar@ do, Interior e. justiça, do parte �a comitiva, os srs.
I govêrno catarinense.

carecemos de homens; Essa necessidade de preparar ca- palmente Paraná Sant� I.P_?f ;e"'s�a. mesm� portaria, dev�-I dr·. Altamíro Guimarães, secre-] Impossibilitad? de ir, em vir-

rateres é que nos leva a escoltar os passos infantis. Para C tarl Ri' G . rao,-\�er .tndef�rtdos os requeri- tãrio da Fazenda; jáu Guedes,' tude de enfermidade grave em

tanto, ha varias. maneiras de faze-lo, Não importam os
a arma e o. ran Je

I ���to�.lnstruldos com atestados, 'secr�tário da Interventoria; dr.: pessôa de sua farnilia, o nosso

n��es que queira�os dar aos diversos processos, que se
do

.

Sul, deixando para, ou qu.alsquer outros docurnen- Alrnicar Barca Pelon, superin-' diretor delegou poderes ao sr.

dirigem para um fim comum: a formação moral e civica mais tarde visitar Ma�o ,t{}S; em_ contravenção ao decre- tendente do Departamento de � dr. Henrique .Abreu Fialho para

do menino de hoje, que se desdobrará do homem de ama- Grosso.' 'i tQ:l�r �1· 'B, -de 4 de dezembro Saúde; cei; Cantidio Regis, co- representa-lo. .

nhã. A viajem do dr. Dlniz �e_.l937. _ , manda�te da Força .Publica; dr.! N

Foi nessa orientação, suponho, que em lucido e re- J.....
. , Ali

_

..

I d' i Cornelio Fagundes, Inspetor da ·lsonl':::Io de taxa's f'� ()
cente artigo, publicado no «Jornal do Brasil" o general

. unlor a esse e Ol;lt!._! '�: .�aç�8S n.a esca a e. Alfandega; d�. Sá Freire, d�le-1 -L �u .�.

Meira de Vasconcelos lembrava a formação d'e uma ju-
Estados prende-se aos 'R�'l'; .' '. féniis I gado do Inshtuto dos Industria-I •

d
.

ventu�e B�asilei.ra, estribada .na experlencla das corpora- teresses do 6rlio que dI·', . I rios; Celso Ramos, Ernesto La-] registro e nascl-
. ções Juvenis existentes em diversos paises do mundo ins-

J rige, sel,do possivel' que 1
.. .Qe acôrdo com o art. 88, § combe, José Ferreira" prefeito de I'piradas ou estribadas nas organisações dos escot�iros. . O seu embarque se veri- t�, a� Estatuto dos Funcionarios'; BI.u�enall; FI.odoal5io Nobrega, mento

Poi, precisamente, á grande massa de educadores de todo I fique ainda este m�s i' _: PUb.,. ltcos e Civis, foi alterada a: oficial de gabinete do secretário I
o Brasil que se dirigiu o autor do artigo a que me refiro. • ,

e, ., ,escala de férias da Penitencia-. da Fazenda; Jonas Cordova I
De fato, para eles _ que fazem da creança, nos d.o dlretament� a Cutl,,: :ria_- tia Pedra Grande, quanto ao I Mari? Couto e Joaquim Wolff; Pelo sr. Interventor Federal

bancos dos colegios, o mais extraordinario -material hu- .

tlba.
_

tg'ôs.o- das mesmas pelo diretor: prefeito de joinvile. foi publicado .um decreto isen-

mano para os seus experimentos de toda ordem _ é que .
'._ '-,dr, Edelvito Campelo de Araujo, I

•
tando de quaisquer sêlos e ta-

se deve apelar, nesta hora em que os caminhos- do mun- Assum-1u a Se' , la. Cq�.,�ar. em junho próximo
I Instituto' H·,·stordco

.

xas estâduólis,. os átos e doeu-

do nos indicam a preparar gerações mais realistas do que �
. e re, .. vlnd��f{), ,

_

I
.

mentes que visem promover o

a nossa, de formação romantica absolutamente inutil. • .' J' 'fà.tÍ1bem no Departamento de G .

f : registro civil de nascimento de

Que se forme a juventude Brasileira, quanto antes. taria do Interior "It:dU)açã?� fo} . alterad� a .escal�, e eogra .'co ; qualqu�r brasileiro� esta�do com-

. Que se arregimentem os brasíleiros de bôa -vontade para g�a2!� a",� f:rtas da escnturarlo O Instituto Historico e Geo- preendldo ne�sa Isençao � ato

essa campanha de preparação moral e cívica do homem
, IR,e9-.I�a: relt�s, a começar na· grafico de Santa Catarina reali-

de reco��eclmento de frimas

de amanhã. Formando nucleos isolados, mas «unidos» CURITIBA, 17 - Assumiu o. d:a 1", d� abrIl do corrente ano.' zou ante-ontem a's 1930 h' por tabeuao.

d t'· dI'
'" I OI as, D t

. .

d
.

por uma «consciencia» comum, preparando uma nova fa- caFgo e secre ano o nterior, ' , '-'
... _ . _. --- .-

I a sua semanal, com a' prc-'
uran e. a VI&enCla a l�en-

milia de rapazes, para '1 qual sejam. sempre as· mesmas para o qual aca�a de �e� HO-:1teietones i sen,ça de muitos associados e ção a qu: se refere o art. 1. em

.1 as regras de comportal1l:ndt? .nda SOCiedade, cumo cid<wãos smea?o,co dr. La�erdad PlOdlO-, qEiiC'1
-'

R II
; d� peS"Soas con.madas, sob a 01%f·I.oc�laO! as CIUt�tag d()� resP�htVOS

l
e como pessoas, como ln !VI UOS ou como expressãij..J1la"".'t e.rvla orno procura or o �s.. á,,� .rla D�O presidencia do sr. desembarga-' .18 re ,a.lvas aos reg�s ros

mana, só teremos qu� ·ucrar. Como po.vo e

c_o._m_,....o...,_ �:a�ãó.�� I j tacto.
.

�.H.!I U �A
.•
dor Henrique Font;s. ; de que, cog�fa o ctecreto-le,1 !e-

_

"

.
.,j'.' O sr. Qsvald,o Cabral, mem_! deral n 116, de 24 de fev.ereuo

."._........_"'"-'lII!!I"'.........................-.!'..,........,,�. • ""p {f' PTef\!ltma MUl'ficipal de firo dQ� mais emine tes e fe-; do corr<t.r1�e a�lO, vedados quaJS:..",� .

. .
Rodltio rol abél'� concurrencia

I cundos' do Instituto teu o seu �quer adlclO.n�l�, �endo gue .os.'

(.NIMIGO .N. I.
. -

0-
�. �-pàm_'e�de�-i-anunclads- traba{ho �SÔbre " Ie- i mesOio�_ oflC1âlS sao obng�dos'

. viço telefônico n��'ciftâde,' séde
I

gendaria Laguna. \
.

i a efe-tuar.·o termo dO registro
, do municipio.. .,', ., i Esse trabalho, feito por soli- �en.tr? de 48 horas do despacho

'J,-I-RAr.aN-·TO·,'t D-�UD1:IIRA I
citação do In?tituto Histo�ico, ,1_u_d_lc_la_I_._� _

\I; 1.1; .D.nn!il atendendo -pedido do Governo I

L
_

--BRASI'L
:DOS ELEMENTOS DA COM-:do Estado, será comemorativo

i anl"amento
;t ! PINHIA DE QUADRO i �o centenario da República. ju- .

� I

_ •
•

I .[ hana! que ocorrerá em julho I' IndeVido
. �ealiza-se hoje, conforme no- proxl?10. ..' '

: itclamos, no quartel do 14 Ba-I O Ilustre hlstonador produziu

P " : t�lhão de Caçadores! a ceri�o- i,obra de wande valor, docume�-I Por decreto do sr. Interventor

aulo Dele,use ,"á condenado por es", ma_do juramento a Ban?elra" tada, sólida e que põe, mais, Federal, foi o prefeito do muní
. pelos eleme.ntos que constituem � uma vez, em eVidenCia o seu cipio da Palhoça autorizado a

croquerl"e" pelo trll#bunal'de Parl"s te...... a Çompanhla de QuaGro. Italento.e a sua cultura. Não é cancelar a divida inscrita do

, a.a:.A solenidade, que �erá a pre-: trab�lhl�ho de yinte. minutos,: imposto de. licençg.j' como co-

B d· B ·1 i sen-ça das altas aut.orldades re-, cornquelro, ou bIOgrafia de es- mercíante ambulante'
-

a Manoel

no anco o raSl :
vestir-se-á

. d� um .cúnho �lta-I tálo, .por ser lida de u!fl jacto;: de Medeiros. Perelt:a, por se

. , I
mente patnottco, sendo que, a- é obra que recomendara a cu 1- tratar de um lanç'âmento inde-

"ootos de re'.·s : pós o Juramento, usará da pa- tura da gente catarinense. ! vido.
.._,. . i lavra o ilustre sub-comandante I . N.a proxima quinta-feira, o I_ daquela' briosa unidade do Exér-' dlshnto homem-de-Ietras lerá a �-�...__-_:_----;__-

RIO, 17-A historia de P'aulo suidor de 21.231 debentures da- cional' de Paris', a cumprir a pe-I ci,to, sr; major Olimpio Mourão! segunda parte do seu esplendi- iCong'"esso'
Deleuse que atualmente.preocu- quela emprêsa, no valor de vin- na de cinco anos de prisão e a

Filho.
_ ,

'. do trabalho. I
&

pa .as autoridades da P. dele-, te libras cada. uma.. pªgar a multa. de 20 mil f�a�- T�d� o Batalh.ao f.orma:a, pa- E' .

·

t·
gacla auxiliar e ao procurador! O conselheiro AntOniO Prado cos por comercIO com o Imml- � �i�!lla� e�n 1,;0ntlnenCla, ao I- ucarls ICO
(:0 Tribunal de Segurança Na- I

declarava, então, que todos os go e por «esc'roquerie:o ,pois ficou! aVI �o fl�l�nal, S.O? o co-
, I Para o primeiro Con res

c!onal, é cheia de lances. sensa-: bens da massa falida foram ven- prova?o nêsse processo. que .êle rand� _dO dIS�I�O ��lcraCI; o sr. Credito especl·al de Eucarístico deste Estado � res�
{Ionais. Dispondo de fabulosa didos indevidamente a Deleuse, negociava com banqueuos ale- enen e corone an Ido

.

aldas. .
.

1;zar-se em fins de m'aio
a

1ortuna, avaliada em milhares rcom o fito de prejudicar os cre- mães �urante a Grande quer.ra,
So .os grat?s ao c?nvlte que 208-179$300 I rlorian�polis ·á foram esc�I�f!l_

�e contos de réis, Deleuse pôde II'
dores da E. F

.. Arara9uarense. e. man�ttnha Atrusts dos obngaclO- ��so:f�t�1 pc�rplr��rmS\�'��odO �[��� . •
; dos para orad�res das sessõe�

.�e�pre vencer �os grandes ne- Em 1921, I?eleu�e fOI conde- mstas f.r�nces�s. da Luz. P�lo decreto-Ieí n° 313, foi solenes os srs.: revmo. arcebis-

goclOs que r�allzaya. . I
nado pelo 13 Tribunal Corre- As. diligenCias .

que o dr. De- . aberto o crédito espeCial' de . ,! po, d .. Joaquim Domingues de
A sua eXlstencla no Brasil i mocnto de :Almeida e o procu- 208:179$300, para atende'r ao' Oltvelra; d. Pio de Freitas bispO'
meçou a ser notada:m 1914, I

rador �o Trlb�nal d� Seguran� .•• .' pagamento da percentagem de-I d� joinvile; d. Daniel Hostin,
�ando apareceu em Sao Paulo,

•
ç� .Nac�onal vem reahzando em Gratl.t."arao vida aos funcionarios- do Te-I biSpo de Lages; cônego Harr

Õlzend?-se representante de d,:- Integralistas slgtlo,vlsam apurar ?s. detalhes .
" ..,�. Souro' em vírtude do excesso de Bauer, padre Bertoldo Braul

bentunstas e credore� estrange�- obscuros dessas ahvldades de AOS AVIADOIlES i arrecadação verificado no exer- des. Henrique Fontes, Orland�
ros, tornando-se, mats tarde, dl- d S t C !?eleuse e os processos de que MILITARES 011 cicio de 1938. i Brasil, Herondino d'Avila e Da-
tOI da cS�o Paulo Northern e an a a- ele seml?re .lançou mão para NAVAIS -

.

niel Faraco. '

.� ,

ilroad,. antiga «Chemins de vencer mlstenosamente nos ne- 11="
· .' I - ----.---r--_

Per .dU .N�rd de S. Paulo". �e�- tar-Ina d.e·nun- gocíos ·qne. efetua�a: .

L ergla para apare- Quando poa OcaSião os jornais especlall- Nas �lbmas dlhg��clas que RIO, .17�O chefe do goyêr- I h I
,-

ados em finanças d.a capital da -

d'
vêm realizando, a poliCia apurou no, assinou ,decreto-lei autori- OS de uso domes- d:ta a trataram da personaUda- cla OS que Deleuse possue 19.300 con- zando ° ,Mi.nisterlo da Via.ção e

' eln a�Ul1lU·
Deleuse achando-se o tos de réis, depositados no Ban- Obras Pubhcas a abonar uma t·

./ .

eu n'ome ligad'o a acusação que " co do Bras!l. Soube ta�bem o gratificação mensal de 2:400$000, IÇO lar os proe relacionavam a �escroqueries». RIO, 17-0 dr. Gllber- �r. Democn.to de Almeida. que bem como uma diaria de risco O sr. Interventor Federal pu-
-

'Em 1917 o sr. Luís Antonio to de Andrade, procura- ele é pOSSUIdor de um cofre na de vôo de 30$000, ao oficial do blicou um decréto-Iei modifi- f
.

e_ix.eira L�ite acusou-o perante dor do Tribunal de Se- Co�panhia Sul-America, onde Exército ou da Armada que, cando a alinea d do
'

artigo 2" essores
.JUIZ da 4&. Vara Criminal, por guran"a Nacional, denun- estao guardadas as suas joias. com perda de todas as gratifi- do decreto-lei n· 234, de 26 de RIO 17-0 Conselh N

.

telionat M I te
:y . cações pelo servI·ço d' t b d 1938'

."
o aclO-

mino
o. a o �rocesso �- ciou os Integralistas Fran-

es a ou no�em ro. .

e
. ,que fiCOU

I
nal de Educação acaba de apro-

d
u, o conselheiro Antomo. P I A t I

daquela, fôr posto á disposição assim redigida: var o parecer n° 81 da C
.

Va Silva Prado propoz á' 2"'. CISCO a ma, .

n on o
Organização de um Aéro- do aludido Ministerio para ser- -»0 fornecimevto de energia são de Le isla ·ão concl��IS-,

ri:ra Federal �ma ação ordina- Vargas, Caetano Palma, Club
vir como chefe de serviço aero- elétrica� para ap�,relh�s de uso

I
pela permiS�ão, çerr{ caráter pr��

N
contra o.diretor da S. Paulo Evaldo Battke, Garlbal.. nautico da comissão especial de do�eshco, com 'S'qapa�ldade su-I visorio, da regencia cumulativa.

seorJhern Rallroad, para que fo_:;- dino Velho, Hermellndo Obras Contra as Sêcas. penor a 1 K�,. sera co?,rado de duas cadeiras em Instituto

ao aeclarada nula, em relaçao Palma, João Palma e ARACAJU', 17 - Eitá sendo Aes demais técnicos navegan- pela, tabela. da all.nea .ant�rfor, e I de Ensino Superior, reconhecido.

Ih'd utor, a venda .da massa fa-
L

. S' fim todos d. organizado .nesta capital um tes do serviço aeronautico refe- com ca�acldade mferl?r áquela, I O prazo dessa regencia dever"
I a da Companhia 1!. F. Ara- aerCIO, era., aero-club, com o objetiv() de rido, serà abonada uma diaria pela tarifa para _fornecimento de todavia ser fixado pelo C

a,

raquare.nse, ale�ando ser pos- Santa c;ê!��� �ê!! brevetar pilotos de aviaçãeY. de risco de vôo de 20$000. 1u7». Ilho Na�ional de EducaçãO.onse-

EntT'1!,d�_J___, lt..U
�n.idtL f J. , 19-

I-;U"ÇãO Pedagogica d;-!
EscotiSlnO - �.

.

ROSARIO FU8�O

A GAZ'ETA
voz'lA.

Diretor-Proprlet3rio dAIBO CALLADO

1396

elO deposito
19.300

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A GAZETA Florianopolis--1939.
Prefeitura do �uniclpiD

de Partu· 861a
Balancête geral da Receita e Despesa, relativo

de 1938. .

a - Imposto de Licenças
b - Imposto Predial Urbano
r - Imposte Territorial Urbano
d ,-o Imposto �abre Industrias e

Profissões
(ind�ive patente de bebidas
e fumo.)

e
- Imposte Agrícola e Pastoril

f - Emolumentos
g
-' Multas

h - Imposto
.

de Capitação

Vencimentos do Guarda Fiscal .de
- ltapema

Diarias e transportes dos funcionarios
Compra de material de expdiente

ao ano Publicação das leis e atos oficiais
Contribuiçl0 ao D. A. 1\1.

Vencimentos do zelador do cemitério
de Zimbro! 259$000

10 'I. sôbre a arrecadação ('a Di-
vida Ativa, pago ao Premo-
lo: Publico da·Comarca de

7: i I 1 $800 Tijucas 151 $000

DA REt::EITA

O· Despesas Poltciais e Judiciarias'

40$COU
140$000
517$100
426$700
548$000

VISTO
Antonio Francisco Peixoto

Prefeito

2- Dividq Passiva 10· Despesas Iadustrlals
I-Receita Ordinária

Pagamento da divida dos exercicios
findos 10:138$000

Em compra de material para reler
ma do serviço de encanamen

to d'agua
3:412$700

. 950$600
107$800

11:006$900

4· Dlgleua • Ásslstencia Puhlica

Sepultamento de lndigentes r-: 70$000 ere�ltos Espeeiais'

Com discrimiuaçAq, limites �e d.vul-
lação dó municipio' 31 0$000

Indenização ao Estado, pela despesa
feita com o lançamento dos
Impostos de Industrias e

Profissões e Patente de Be-
bidas e fumo 228$300

". Agrieultura e Peeuarla.-

2:655$000
199;$000

1 :086$400
2:255$000

Em aquisiçãc de sementes e outros

auxilos 186$000

21:673$400,

c

Em compra de material de expedier,' e
da Delegacia de Pclicia, 30$000 Saldo- para o exercicio de 1939II- Renda. Patrlmonlai.

Total7- Obras Puhlicas
a - Cobrança da Di vida Ativa
b - Rendas dos Cemitérios

5:392$300
134$700 Tesouraria da Prefeitura Municipal de Portr. 8élo em

IOde fevereiro de 19395:527$000 Vencimentos do Encarregado do S ."

viço das estradas munieipeis 46$000
Em construção, reconstrução e n-pa'

ro das vias publicas 7: 709$600
Em aquisição de ·ferramentas. 181 $700

III-Rendas Industriais· Teodósio Rebelo
Secretário Tesoureiro7:937$300

772$000
, 30$000

8- ADxilio� Diversos

a
- Aferição de PESOS e Medidas

b - Taxa d'Água 802$000

Saldo do exercicio de 1937 608$300
,

Gratificação ao Agente de Estetistica
28:610$700 Alugueis das casas aonde fon�.:i9na

a Prefeitura, cade à,' C:SfdÇ:\O
Postal Telelonica da. Sé-de
do muni ..ipio e da Vila .. de
Itapema 1 :410$000-

100$000

788$100

15$000

538$300

286$200 -

28:610$700

. I------�-----------------------------------
Total -AVISO

DA DESPES�

I· AdBlIDlstra�ão e Filicaliza�ão
-

1

Subsidio do Prefeito
Representação' ao mesrr,o

VencimentGs do Secretáno Tesoureiro
Vencimé�tos do Flscar Gnal

2:000$000
400$000

1 :600$000
1:440$000

Vencimentos do zelador do cemtério
-

de- Iranema 37"8$,1.01'- I

9- Despesas. Patrimoniais

'��A··--·,C.·a<"'-',.� .===

�

•

o maior emoorio de te·das de "Santa Catarina
",:. .....

:_-----_.,.--------------:-:::-:::�._======-------------- -----_..,..---�------.._---------------_-:..-:.-==-_:

Por motivo de balanço e por estar a chegar, diretamente das fábrlcas mercrdor.as contendo
as ultimas novidades, esta casa resolveu liquidar seu atual stock, por preços baixos

,

SEDAS
Lingerie e Jacarde - �O$ e 2ã' por 13$ e 12'
E.coeesa - 5'500 e '4$800
L.quê - com 20 côres - 4'508 e _ 4$000
Listada, para homens - 6$, 8$, 10$ e 1,2$

I c:;:·:;�����tl .

-

I Borracha! I' Jersey, com 1,40, 15 côres 9$5001se Diretamente de I. Mussellue, estampadà, de 22$ por 16$
Berlim ri Pató -18 côres, de 20$000 por 13$000 .

De 150$000 por 80$000 U -. .. . . .

...-, .. �
I

'

t::loqué - 20$000 Pttr 12$800
Gebr"ete- 10$ - 'Frlsotlne-8$

.

Crepe Rom.in-16$
f

por 11$-12$ p�r 8$500

M E I A S
Fllldor, fabricadas com fio de - ouro

MuslJeline, ,7$000, 9$000 e.. 11$000

Linhos e Casitniras
Grande baixa,.-20 a 30·1.

Sóanente neste lDês ,..., Perfumarias para liquidar ,..., Baixa geral de 30 a 40·,.
f -

.�
:�' -�T ;

Rua Fellppe Schmidt n.�22
TEL.EFONE, 1.401 15-9f\I. 87

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A

Requerh11e�tos despacha-
C o I a b, o r a ç ã o . dos.

50$000
30$000
15$000

Ano
Semes�re
Trimestre

Só par,a a capital:
,Mês .5$000

A correspondência, bem como

08 valores relativos aos anúncios
e assinaturaa devem ser enviados
ao Gerente FLAVW FERR ARI.

Res.�ltulu O roubo por
Int.,"Diédio do, padre

RI<>,' 17-Um' vespertino pu
blica '!Im ,fáto assás interessante.
O át�r, d� teatro João Mato!,
mais conhecido por (Matinhos:t,
recebeu UJ;n telefÔoema de frei
Tom�z. maréaÍldo ú:m encontro na

igreja .
de são' Sebastião, á rua;

Haddock LBbo. :";,,�4, chegando,
frei Toma:,; perguntou-lhe se não
se lembrava de 'tei' sido furtado
a19uma vez�-RettlicOli..:íhé· que 'ha
via sido' v'ria .. yrze's, ,porém não
PQdia precisar a 6poca. A aSila

altura, Q religioso contou-,lhe que
foi procurado por um devoto a

que o m"smo confessou qu� ha
alguns anos lesara João Matos
em certa quantia. Finda a con-

físsão entregou�lhe, um envelópe ,<,

contendo a importància. A·I Combinação Feliz'" nas

A� sair do conven�o dos, c�-. perfumadas é arte que não
puehlDhos o átor abrIU o ,envelo-. encontrará simile. As fOl'mo
pe e. verificcu tratar-se da impo�- Ias dos Tres 'Elementostanma de 300$000 que lhe haVIa . . . _

sido furtada ha 14' anos_, no Tea- primOrdiaIS da aeleza sao

tro Recreio.' frutos da "Adora�o"

Perola será o Bar e Hestaurant
de todo Floriannpolis e a sua

inauguração estonteante, além de
ser um ótimo motivo para a mais
prímorôsa reunião elegante, dará ARI SANTERRÉ GUIMARÃES
ensejo para que a generosidade
provinciana se nivéle com age· Encontra-se nesta cidade- o nos
nerosidade que campêa nas gran- so distinto patricio sr. Ari San
des metrópoles! . . .

.

'

I
terre Guimarães, dedicado e com

Que toda gente saiba recom· petente Inspetor Géral da' fisch
pensar os e[,jfórços da9 ·senhoras lização do imposto de consumo
da Cruzada Pró·Prev�ntório, que em Santa Catarina.

'

escolhendo o gésto, nobre do, pro-
prietário do Bar

.

e Restaurant Acham·se bospedadas no Hotel
«Perola », vão promover a mais Gloria, as seguintes pessôas:
encant!ldôra «Tarde Tropical.:t, Arí Alencastre Guimarães, Os
para que maior seia a renda em ní Kocbbeeker, Arnaldo Rittcher,
benefieio da humanitaria campa- Alcides Cardoso, Aeter Hóins,
nha. 'Guen (er Ko)ff, Avelino Teixeirll,

�
A S dr. Cominense da Roeha, Jaime

l,

�\
I ','�

<
•

••

Teixl'ira, Erico Boéine, Ursuli�a
t

. ,�
1 \

r. '? ::'1'
Programa .'�diurl1f1 .,',

.

� _ :'�f:d�oü��ides F'ernandes e Joa-

;' \S'" J' ;/ri\ ,,7 f.;� ;:!,e /:15 ,ãS ;7..301 �'oras .1 ; I See�e.�pr�a_·�/do, ,��!!l� ENFÊRMOS

,', "

�,,, í -:. �)\s;,'12�0 >}JOR'A"BOLAS • Pcc,grama rico de nal, ,d� &pelaeaf"
-

"'. },. -'1 ;;H ,fJ1:U'inol",. a cardo de Silvlno Neto e sua .' <, <'

'
•

CAP. ASTEROIDE ÀRANTES
..

11'
''':':�". ·i;�foupe.

-

Para ex�rç,er o' cargo do 2' .

• ,�.'
,

.' !" Programa., "oturno O:iéial da S;!crelaria do T .. ,bu-! A.cha.se fel�zmenle restabeleci-
-' , nal de Apelaç'io, emqutlnto du- do da eDferml�ade que o levou

,

De 17.30 ãa 23.00 horas -

f d
. ,a guardar o leIto durante alguns

. far o a 'astamenfo o respe.! \'0 I d' .

l '.'. J'llmh::.Qnte
'

f
' . .

d' ,,: I �a�, o noss� prezado amIgo ca-
,J <', H al?,'o r: Dias un�lUnaflQ,

..
tOI nomea a lOte,

I pJy':o
ÃsterOlrle A��n�es, ilustl6

IDurilt, CalOaa nam( nte Nll.a ,Machado. dici31 da ForÇ'l PublIca e digno
LBol�aLfrança ajudante d� ordens do sr.' Inter-

, Ou azy li' d IOrqur.m. tra .... "'ansas ventOl' � e' era.
.� u.u ---_R_�_� M

. RaOàml?s·e a Ali 5tara
. 'Regional Oe Dante 5antora

Abertura com VOZES NOVAS, elementos'
Éstreiantes no raillo.
"

A's horas certas, 'ornais falaõos com no
"

!(. tielas em prTmeira mão, for'Oeclaas Foram !lomeado;:; ajudantes das
,:4' pela A HOITE, ,sob o patrocínio

àa CA5A K eScrlvamas d� paz da séde do
.

A's il.:':30 rAHC�O DO DIA _. Escrita mUD!"'.lplO de Curitibanos; do
• ,

'>
IZ InterpretaOa pl:lr Lamartine Ba�,o, distritu de Azambuja. municipio
uma oferta ao, [asa êe louças O I d T b - . I It'

.

l'DRAGÃO'
. e u ara0, e oe a, mUlllc

6 'l
:' pio de Con::ordia. respetivamente I ������������-�-�1..

5pedkeÍ" õe stuOlo : rlllso 6ulmarêie!5. os srs. A'tlercindo da Si! �a Co-
!omeno, Itlilico Gbisi a Antonio

I Diga ao seu amigo...
'

�( Am..tnt:no Paludo, de que são -.. Ou a s�a esposa ...
Amanhã: 'serventuario�1 tambelT ré'spetiva- Tmglmentos por processos u:Jt:l"1t

100 mlllo, releste AiOa, .Ernanl fIe t S b (- C -r moderno, em ternos de homem.
Barras, Emilinha

filen e, lOS :,S. Gh� .

a:s

iaFo � 0-
'

vestidos de sras. e roupínhas de
meno, namo lSI e rancuco crianças.
Hall. Seleta!'" é sua

Exonerado de oficiall TINTURA��n�u;a2�APEt��IA
de Ju§ti�a da Fa-

.

Seleta
zeoda Rua Tiradentes n. 7

Fone 1213

Visita pastoral
GAZETAlDiretor - Proprietario d��RO. CALLADO

PROGRAMAS DE HOJE:
Floriânopolis� 18 de Março de 193� i

---------

O�eoD, o li�er dos, LA.GOA, 17-Está sendo espe-
! '

eine�,,8 'fado, hoje, de tarde, no porto da

EXP e d_,i�_,e�__ í,__i_._t_,_'e A'�-
Caeira, Sua Exciâ. Heverendissi-

. 5 7 8 30 horas ma o Senhor Dom Joaquim Do-
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-....�;;;;;;;;;.;;�--.....� VIDA MILITAR ' e, :

mingues de Oliveira, piedoso Ar-
,

. -

1) Terras usurpadas - gran- oebispo Metropolitano, que se

GERENTE: dioso filme nf'lr-west' com o encontl'a em visita pastoral no

I b II O' k F Rio Vermelho.
'

IFLAVIO FERRARI 'cúW oy tenor IC orsn
O povo deste distrito prepara-

;. 'N" 'Oi'i . Minlsterio da Guerra 2) Os perigos' de Paulina- 'lhe festiva recepção, acompa-Redaeao e CloaQ ,

,
'

. . nhando-o, em procissão, atê a
R.' Conselheiro Mafra, SISa. R. M. e 51'. D. n.! continuação desse extraordi-

I 'reia onde haverá novena.

FlorianÓpoU.s - S.Catarina " i nario seriado c�m Evalyn o

Amanhã será rezada missa, ás
.

. I' Chefia da 10a. C. R. I Koapp e Pet O Mallq. 7 horas, seguindo-se confissão.
A t d t t

' I A's 10 será celebrada missa sole-gen es correspon en es em 0- Expediente do dia 16 i Prece: 1 $000das as localidades do Estado. 'Y ne, rezada pelo ilustre antístite,
seguida de Crisma, havendo de
tarde suntuosa procissão.
r A's' 5 horas da tarde a sr, Ar·

" cebispo seguirá para, ItacorohíRex, às 7 horas:
., conceito expresso em artigo Por este Chefía: De Ernesto" I:' .'

de colaboração, mesmo solicitada, Fema ndes, ' A origio João de Sou': 1 oda tua com i' rednc March, O estado da estrada
aão implica' em responsabilidade ZI1. Orlando Neves, Vitor Nie Miriam Hopkins e George'

'

ou éndôsso por parte da Reda-: [elski, Oscar Buchele dos Santos, Raft E' profundamente' lamentável
ção. Odilon da Gama Parente Auto- o estado em que se encontra a

nio da �ibv� Cascai� � lI�ior, Vi ',' Primavera em_ P�ris com ,Mary' .

estrada pa;a esta !ocalid�de, o�deAsslnotur.sts dal Pereira Alves, Simão Petrasz, Eilis e 1 ullio Carmmatti. o mato medra e os espiuhos im-

: Manoel Vicente da Cruz, Gentil
..

possibilitam o transito.

I Simas, Alfonte Vicenzi, Demetri-. Pr_ço: 1 $000. Para o fato cha!Damos a.�ten'
Maronzoní, Teobaldo Borba. José ção elo sr. Prefeito Municipal,
lk)pprp� Adernar da Ros.a Pires Imperial. às 5, 7 e 8.30, �anto mais. que nenhum dispendio
e André Juka, todos pedindo for- - -

1 e ueeessano para os repar?s r�-
necimento de certificados de 3J. horas:

I clamados,
bastando a publicação

cetegorias.-Oeferidos. Laçadas do destine com W'I l de um edital para que os donos
De Alberto Silveira de Azeve-

I
clessas propriedades cumpram com

do, Porto União; Olegario Silva,
' liam Boyd. as obrigações a 'que . estão sujei-

Canoinhas; pedindo certificados Preço: 1 $.00 tos.
de 8a. categoria.- Indeferidos. (CORRESPONDENTE}
De Boaventura Rosa Machado.

--"------------......
o__

São José.-Indefendo, por ria
da constar.

'

De Gelsoo Pereira de Andra
de, João Servolo da Silveira,
Martins, João· Januario Airoso,
Ivo Martins Neve�. Evando Mar·
ques da Silva, Odorico Cubas,
Fetioto Kretschmar Pacheco, Ce·
cilio Barbosa ua Silva, Olivedo
Alves de Achaves e Emilio Mo·

Um cão com colar de dia-I desto Tambosi, todos pl;ldindo pa-
mantes ra certificar situação militar.

Certifique-se.
A imaginação dos contraban- De Uraldo Jorge Pereira Lopes

dist�B. â 'posítivame.nte !a�tas�j:a. e Lino João Veloso. re>iervistas,
�arIos c�sos sensaCIonaIS. lá te� pedindo {.tern�issão, para verifica.
lIdo a�uI r�l�tados. MaIS um aI rem: praç� na;' Forç'Q Publica do '

vae. �Deseobrll1:se ha algum, tem- Esthdo.-4iConcêdo. .

po no. aéropor�o de Ruzuy, na " De- (Pedro Jo�o {Í!l Si! va e, Ali;'TchecoslovaqUJa (novamen!,e d�s-ldr� P'�[lmo.:-"{\'l��e,it·�, pe4indo ,pe,r.-": o:membrada agora), uma lDedlta- mlssao para", matnculurem-se-" na '

malandragem pitra contrabandear):Capitânia dos Portos.__:...Corfcedo.
.diamantes. ' Entre 08 passageiros

-" -' '

Dotava-se um cavalheiro correta-
mente vestido, acompanhado de Serviço de recrutamento
um soberbo cão de grande raça.
Havia já ele ocupado o seu lagar Apresentação- Comunicação:
no avião, que ,o transportaria Em oficio n. 15- de 9 �d'� corrén�
para o éstranjeiro.. quando, quasi lI:' o 20. Ten: Conv., Mario FI-
no momento do aparelho alçar o gueredo, Delegado da 5a. zona..

v�o, :tJ1l) .. guarda flduaneiro fixou. desta C. R., em Blumenau, co

á atenção na coleira do cacllorro, I municou a apres�ntaçíio do r.e

a quàt lhe pareceu suspeita. por [servista de la. categcria. Manoel
excessivamente grossa. Fez descer de Oliveira Carpes, filhp"'de Ma
os dois e,' éortl,ido o couro da co- cario Bento Carpes e d..Carólina
leira, nele se "ncontrou 'lvultada de Oliveira Carpes, natl}ral de
quautidàd,e,.de ,randes diamantes, São Jos� néste Estado, dá classe
cuio va)Pf e;x:cedia de 5 milhões' de 1�04, licenciado por' conclusão
de frabbosl A 'coleira era, na iea- de tempõ d 14°. B. C.
lidade, um, upulento colar de dia- ' Entrega de certificados:
mantes••. Foram estes confi3ca- Em memorandum n. 13 de 9 do
dos e o contrabandista com o seu corrente, o 20. 'fen. Con. Mario
cumplice canino�. entregues â po- Figueredo, Dele;;ado da 5�. zona,
Hcia. desta C. R., CI IQunicou que en-

.

tregou, mediante recibo, os cer

tifícados de reservistas de la.
categoria. nrs. 163.768 e·163.680

APO'S 14 ANOS'
aos cidadãos Léo Zimmermann �

"

,.
Avelino Betta, passados pelo 13".
R. L, bem como, a entrega do
certificado de, quitaçãõ militar
entregue tambem" mediante reci·.
bo, ao cidadão Monoel Fortuna·
to Neves.

CARTAZES
D·O DIA

Noticias
Ilha

CINES COROADOS

'P2,R ee
·9 S o .I( IlODe lOS

A's: ZI.OO • PRE·8 Em Busca de Talentos·
,

' r Um�progrClma para calouros. .

41
"

P.

Sc-h-u.i.dt
de H. o. UIGOCKl

, \

Livraria, Papelaria, Tipografia, Encadernação e Fà
bric3. de cari'1"bos :de borracha"

-

Artigos para escritóriJ-Livrus em brancos-Arti-
gos escolares-Artigos para presentes -Brinquedos

- Aceitam-se encomendas de «clichés»,
/

chancelas,
sinetes e carimbos de datar, ,de metal; para inu·

tilizar estampilhas
Hu.a Fel·i�e Schmidt,. 27

Florianopot iS.
..

.-

;;j�-.' Sta, -

Catarina

da l4'i_J_ªg��__ 4....3-- .�o�.��. '

perola 'L'-lVERSARIOS
Deflue na data de hoje o ani

versario natalício do nosso con,
terraneo sr, Armando Camisão,
funcionario da Delegacin Fiscal e
elemento destacado do amadoris
mo' teatral.

Era uma vez ...

O nativo contemplava o' mar

sereno, azul, profundo, o mar que
lhe dava peixe em abundancia e

momentos de doce enlevo, vogan
do em seu dôrso imenso, por en

tre aquela legião incontavel de
ilhas verdejantes! ...

O azul das aguas convidava o

nativo, a um mergulho longo,
mergulho ·costumeiro. E ele foi
num salto agil, varar o silencio
das aguas, tocando o fundo, po
voado de algas e peixes meudos.
E ao voltar rápido á tona, trou
xe preza' entre os dedos escuros,
uma enorme concha, esbranqui
çada, que cintilou ao sôl brilhan
te C;'09 tropicesl ,

_

Já no. cimo da encosta, o na

tivo curioso, abriu aquela concha
dá ostra' fresca.
E dentro dela, UIDa saliencia

arredondada, faiscava provocadô
ra.

Estava descoberta a primeira
perolal

Os anos rolaram, devorando ge-' VIAJANTES
rações. Milhares e milhares de
perolas de todos os matizes, Io- OSCAR CARDOSO
ram <pescadas» no fundo do mar!

. . , '.
A última, porem, a mais linda, a De s.ua viajem a Capital da
mais valiosa, a mais rica em nu-l Hepublica reto.rn?u à .esí a capí
ances soberbas, foi colhida no : tal o nosso dlSll?to conterraneo
mais profundo oceano e colocada, e acatado com�rCla?te sr.. Oscar
no coração de nossa cidade! ... Cardoso, propnetarí J da c.iucei-

.' .
tuada Casa < A Capital ».

Faz anos hoje, a galante me

nina, Arlete Neves Gonçalves, fi
lha 'do sr. Lauro Gonçalves,

Fazem anos hoje:

a exma. sra, d. Celecina Mar;
ques Schmidt, esposa do sr, Eu�
ripedes Schmidt, funcionário fe'
deral;

a exma. sra, d, Francisca F.
da Silva;

o jovem estudante Teodosio
Atherino, dilêto filho do acatado
capitalista Miguel Atherino, socio
da importrnte firma Syriaco Athe
rino- & Irmão;

fi) jovem estudante Silvio Bar.
bosa Born, aplicado aluno do
Glnesio Catarinense.

Vindo de Porto Belo chegou
a esta cidade o sr. Antonio Jorge.
FadeI, negociante alí.

V duma casa á lUa

en e"'se C o n se Ih e i I o
Mafra n. 144 e mais duas ('1'

sas no Estreito nOS. 15 e 22,
Df\- Estra& 'Geral. (Areias). N..:�
gocio de ocasião. Os interess ,.
dos devem procurar na Barb<�a
,ia Afonso, iÍ ruà Con�elhtl,;'
Mafra 96.

Nomeados 'ajudantes
de escriv3uias

ele paz

Foi exonerado, é\ pedido. Je
Oficial de Justiça Privativo <ia
Fazenda E�tadual. da comarca

de Bru!que, o sr.
� Artur Ca

bral.

Novo Juiz de
Paz, de Trin';'

dade�

Banco de Credito,'Po·'
pular é Agrieola de�

�anta Catariaá :
'

,

Distribuição de dividendO§;
O Banco de Credito Popular:

e Agricola de S. Cutarinaa visa aI

seus acionistas que está pagand_:·,.
em sua séde, á rua Traja!1o u:'
16. os dividendos r('Jativos 81)?·
sf!mestre ':de 1938 (20' díviden""
do.)

Florianopólis, ,13 de Març;'8
de 1939.

O 'Conselho Diretor. .

, I

Para �x€'rcer o cargo de Juiz
de Paz do di�trito da Triodade.
do município t;') CJmarca desta
capitat foi nomeado o sr. José

I Valentim Gonçalves.
ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



_DA. PIN,I-tO.
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MhDI�O OPERADOR
..."

DOENÇAS DE SENHORAS-PARTOS 1
CONSULTORIO-RUA TRAJANO 17 SOB.

DAS 9 AS 12 E 2 AS 5

HESIDENCIA; A iRQA José Veiga 186
FONE 1199

-,

i g t d;: _.t f;'.HlfFlllll'-:

Dr. Joaquim Madeira Neves
MEDICO--OCULISTA

FO'rma10 pela Facilidade de Medicina da untver
sidade de.do Rio de Janeiro

,

Tratamento clinico e, cirurgico de todas as moles
tias dos olhos

Curso de aperleiçoamento na especialidade, com o dr. Pau
le:oFilho, no Serviço do Prof. David Sauson, no Hospital

da Fundação .

Gafhêe-Guinle do Rio de Janeiro_
Cmpleta aparelhagem para a sua especialidade

Eletrecidade Médica, Clinica Geral

jl Consultas diariamente das 15 ás 18
CONSULTOr�lO Rua j"ão ))il\lo 7 sob. relelone t'456

'I RESIDENCIA: Rua Tenente Silveira 57 Telef. 1621

__-.-,p-'-_·.i;:-!----=�--rrsmii!ii........im..;;,iiiiiiBiõiiiiiiiiMiõiiiõiiiiiiiiiiiiiOiíiiiiliiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilíiiiii
------ ._-- ---o _.

Dr. Auaustoo

de Paula
MÉ'oYco

D®ENÇAS DE SENHO
RAS-:-P.�RTOS
OperaçÔés

'Consultoria; 'Rua Vitor
Meireles 26

/l's 16,30 e das 2 as 4 hs.

Residencia: Rua Vis-onde
de Ouro Preto, 42-

Fone: Consultoria, 1405
FeDe: Residencia, 1155

Partelra e Enfermeira

D.· flora Muller
Rua Tiradentes, 44

,

Fone 1181

1 Dr� Podre do Moura ::1
Advogado

HUá Trajano, rr 1 sobrado

Telephone O'· 1548

Banco do Brasil
Capital

Furade d� raserva

10G.OOO:OOO$Oal
'259.746:100$000'

EXECUTA; TODAS AS OPERAÇOES BANCARIAS

AGENCIAS E CORRESPONDENTES EM TQD8. PAIZ

AGENCIA' LOCAL
'

RUA TRAJANO, No 13

Abona. em conta corrente, os segúintes j�ros:
Dcp. com Jur'ls (CO!YlE�CIAL· SEM LIMITE) 2� ala

at,. limitados (limite de 50:000$) 3� aI,

Dep. populares (idem de . 10:000$) .
4% ala

De,. ele aviso prévio (de quaisquer quantias, com rcttradas tam-
.

�em ele quaisquer importancias).
com aviso prévio de 30 dias
Idem de 60 dias'
idem de 90 dias

DEPeSIT8S APRÁZo-FIXO:
P' 6 mlses .

plfr 12 mêses
Com renda mensal

LETRAS A PREMIOS
per 6 mêses
por 12 mêses

Sujdto ao- sêlo proporcional.
Expediente:

.

das 10 ás 12, e d�s �4 ás 15 horas

Aos sabados: das 10 ás 11,30 horas

Endereço telegrafico: SATELLITE

TELEFONE 114

Florianopblia-1938 --=-

A Q A Z E T. ,', 'I:NCICA.
D� .Alfredo p, de Araujo I � 1����
'.

MEDICO . I� �ccacio Mo- � Cálculo de qualquer Ptanta,execução,fis-
il rei ra � estrutura em con- cal ízaçâo e direção

:_ Espeda!ista em.molestias de creanças, nervos U·
tem seu escríp .,� ereto armado de oba as

Impaludismo e motesttas da pele ' � ftório de advogada á' ruat .� e erro Aparelhamento com
Tratamento do empaludismo e das melestías da pe- ��� pleto para constru-

le e nervosas pela .f/.utohemotherapia Vísconde de Oure Preto' .� ções de pontes em
,

.çonsuuorto e residencia-Praça·15 de Novembro, 13
.

I'�
concreto armado

Telefone, 1.584 n. 70. - PhollP' 1277. -
.

,:'>

.

Consultas:-Das 8 às 11 .e das�14 às 16 horas IC=ti'lt _j_
.__

_ �l Postal, 110 .�_ �.
r ",

I

Omar Carneiro RibeiroEUX!,R Df NO'8ftIU.' :'.
,i'

.
. !t-"q:i>i�"'tl;:;, G _ l<iIQp

..

-��\)(��, ��. I'��
� ..

� �f)À1
}
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�
'�
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�

I
�
�

� Pal/lllciC)9 da Caixa Ec.nomEca �

I l' Andar • Apartamento I
i�;!��.. :��; '.'tl

Caixa Postal� 784 I·
�;l�VARI.'''� � �

-�.!;.::= "�I ,Curitíba Paraná I
Para seu concerto, procu- .� i'rai a Casa Musical, que con- �� �ta com a oficina melhor � ,

,
�

montada tIa capital. ��������9��'��t"���E'�'��&�$��B�Rua' Joã� Pinto, .2."
_

.. � .
.

_.-; -, ....

.

.--,
" ..,. ._ .- e

CeNSVLTORIt"-...:Rua Tra
ano N. 18 das 1 Q ás 12 e

dls' 15 ás 16 112 horal.,

TELEF. 1.28;
. RESIDENCIA- Nua Este-

.

I
ves Junior N. 26

I-.a� t·!Jt ____
... .. T�l •

·Ia .... Miguel
Boa I:beicl, .

CLINICA GEftAL .

Vias Urinarias

1ratamento mf1ilrnO fias
molestif.fs do Pulmão

Consult.-R. joio Pinto, 13
"} eleíone, 1595

Res. HotelOloria-Fone 1333
COlJlultas das 13 ás 16 hrs.

�.� -- � ���--------�-------

4% a. a.

5% c

Engenheiro Civil

'-'5f'TiSl8!!".� 1& 2.
.

I, w=
. '.,C . �yq;w .,!t 2

;.. ".":,( .....
-

.

'. ' _I'!'-""-",�."",,.

O,oferte, listin,lo e lellza
/!!õoriornie
nos Trabalhos do

I

'5
,..

"""�_.�

consuttcrlc Técnico de

IVO A. CAUQURO PICCO�I
Eng.�,h,elrD Civil

I' ��;�f1sSionais haDili.-�ados para ,tod o

os rat'noe de ,en.g,enhari�,
.

Administração. construçãc e. reforma
N

de l
,

pagamentos em nrestações

'ProJét,)$ em geral
"__ ,"!

Escriterio central: Rua 7, 'de

P O r t·o ti n i
,

.

:.. ...

I\dvogaao
P. 1 5 de Novembro, 3 sob.

. Fones 163,1 e Il90

PARA INSTALAÇÕES D� LUZ, FôHÇA E AN· lTEN.AS DE RADIO. CONSEr�T03 E A.UMEN·
TOS PRO€UREtvl

,
A E,�_EtRjCsC�

TEM SEMPRE EVrsrocf.t ... E l\' .�NDA PC'I:<
PREÇOS SEM COMPF'f,DORES h , PRAÇA.
MATERIAIS ELETRICOS� LU"TRES E ABAT-

JOURS ELEGANTES E MODERNOS
NOVID�DES.! VISITC.I\' -:'A �te'tG4"��Rua Joao Pmto n. 14.fi .IC6.. & AQ..&tJo
ACA8A DE RECl:..BER Uf\.1 FINISSIMO SORTI-
MENTO DE CHUVEIRO$:' ELETRICuS, NOVI
DADE NO' RAMO-AR, fIGO GARANTI�O

Venda e lnstelação de contador de luz e força. por
prfl'ço!; modicol.s6 11. Casa A ELE'TRICA

7:L!t ,[tllu, LI'J!,a li
=: !!i",�t '.fi ",

t' '(F"A5l{RZ::ª ir.!!: "'tll,,! .

IDr. Risar.doll .

, IGottsmann�-,- e. Ad.erbal R.'
�

da Silva
Ex-chefe da cliniCI do Hospi
tal de NUrnberg, (P'ktJre!SOi
lndórg Burkhardt e Professor

. ,;�Erwin Kreuter).
E.paelanela am cirurgia

I"a'
alta cirurgia, ginaec.lo&ia, (do
enças das seDh.ras) • partos,
cirurcia do sistema nerVGIO P,

eperaçClos de plasticA

A Eletrirn

8am

Curso de' Maquinas e' Pilotagem
PR�PARAM.S.!: ALUNOPo PARA EXAMES A 3v. MA
QUINiSTAS, PRATICANTES DE MAQUINAS, MOTO

RISTAS E A TUDQ MAIS QUE SE REFERE A' ,

MECANICA MARITIMA.

L�. .:', .... i. iSAPÔS' Ii>lWERÃO DIRIGIR-SE AO SR.

U � '.'" ,;:utAMPIO BOS REIS VALE
U LARGO 13 DE MAI�! 41

. FLORIANOPOLIS

�. .

,t

., •

Sandalias de Tiras
. CALÇADOS FECHADOS aos menores IpreçC\$
e calçados de tO{\8S as qualidades

Novo sortimento. J vezes por semana

TAMANCOS mexicanos para

Praia de Banha
CINTOS, PULSOS, OLEADOS, CORD.ES.

c'

BONETS. LUVAS, etc.

Importadores de Artigos para seleiros e sapateíres
Fabrica de Calçad(!)s' -- BARREI ROS
DEPOSITO, RU.(\ CONSELHEIRO MAF!\ ....),••

A. L.He:�REUX

Setembro, 47
-

ao
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Viação Uru"slsJa.nga
.

SEGURANÇA - .. RAPIDEZ .. COMODIDADE
Dirigido pelo soelo JOSE MAXlMO

,

"

'

-

TRANSPOi<. tE- i:>E ·PASSAGEIROS E CARGAS
ENTi�E AR \!�,\NGUA' E FLORIANOPOLlS

escalando por Forqudhinha, Mãi Luzia. Cresciuma, Cocal,
Uruesanga, Od"iin" S. Ludgero.Braço do Norte e Capivar
DUAS VIAGENS SEMANA.IS em combinação com as

linhas de ónibus Araranl;uá-Porto Alegre
SAI'DAS de Florianopolis ás terças-feiras e sabado si

ás 5 horas da manhã
SAI'DAS de Araranguá ás quintas-feiras- e d • ningos,

ás 5 horas da manhã
A linha de Porto Alegre-chega em Araranguá ás
quartas-feiras e sabados e parte para Porto

Alegre aos domingos e quartas-fetraa
AGENTES-Araraugui: Berl1ardm� 'MilXimo,"': Fur jU;
hinha: Gabriel Harns- Cresciuma: Ado Faraco Fllho
Cocal: Zeferino 8urigo &

-

lrmãos-c-Uruesanga. RosaDo;
Damiani & Cia. -Orleans; Irmãos 'Pizlolatti-8raço do No 't l di r aAlexndre Snin

AGENTE EM FLORIANOPOLlS

JOAO NEVES Erondino Cardoso '2°023Otavio Cardoso u
Rua Trajao4)"l 2-Foue, 1855 Bernardino dos Passos 505BOTtiL DOiS. VIAJ11NTES __- procurem pa-ra se hospedar em]�:ArarangDá

,
Numas P. Cardoso .514

_______--�-"e.. �o.l!�·;!..�a�io - d;,�SE� M�I!!:Lffi '

'

:5H tM" Walde.ro.iro ,�ieira 51._iU�.J!mItiiZ J'�f."'il'!:'7"7 .-�:�_". VENDE E I \'I<
-

'I
PatroclnlO Vieira 621- ��""'" .... "'--,---'��I • • um terreno no u· 1 f>'

,

O C/f gar Barreiros cem duas casas: Uma assinatu-:,a mensal Rub_ens' 525
.

A F E ' J A V A de tijolos no�as, um bom pasto, :"de A GAZETA, custa ���,*m'it�NMb:gg;;'í$;;;;ªk4@@'ff.�W�,
cocheira. e bêa chacara e agua .,.:..;" apenas 5$000
com uma finda ��a pMa b�.!'.�������������������������������

nhos, fazendo [rente com a! •

G
' IEstrada eral, que segue para;

I
Biguassú. A' tratar com o pro-!

����Slir'a-.a:����mR _am_11} prietario-Pedre Sipriano da !

Silva. em Barreiros. !
Ill!!�����������������- .... "cc ;;,;$,; '·ri. ,Ai- .. i :;::yP!iI .. ,

'

?Z'1or�"""�notisAG���19�·�3�·9�_�������;]!���_�.�:;!i4���_4i;�Ai_���ii;��i��4;i:��';�;�M�����������
11 Se��ria .'São:JO�Q' I

no distríto do Estreito

Entrega-se á domicilio, lenha serrada. em

metros.�Bem sêca e de otima qualidade.

DISQUE PARA O N.3 ESTREITO

� � � ..

illlitiW ffi'? ·6**5'5 "'9#·4i411' iMllit .. M

Disque o n. ..:2OO de seu telefone e

terá não só para seus passeios, corno tambem para
viagens,

'

V. Exela. precisa de ulUa liI.o.slo.'

São todos carros modernos e conlortaveis- dirigidos por
hsbeis volantes.

Avisa á- sua distinta íreguesla que dispõe de otlrna
sorvetena. estando habilitado a servir os mais es

plendidos p'colés, s irvétes. beijos ffios etc.
.�

'5 I A M
HANE'RY BLUMENSCHEINGRANDE H,O··TEL MODERNO

PROPRIETARIO

João Kuhn
ENDEREÇO TELEGRAFIOO:

Grandbotel

Em prédio, proprio, de quatro andares.. e inteiramente novo, dispõe de boas'
acomodações para os srs viajantes e exrnas. famllias, com luz agua corrente ,'o

, ,em' todos os quartos '."
, :

Trat'autento
.

de; ',plwimelra ordem
.

,� "

Dlarias: IO,O�O _:I2,OOO -14'000 e 16'000 '.

-

"SALAS DE AMOSTRAS, ,: ,,- ASSEIO E PRONTIDÃO-
, -."-, ��.

CAIXA POSTAL, 82 Madeiras em Geral
FABRICA: Rio Negro. Paraná-RUA PARANN - Caixa Postal, 31

End. '1 eleg. --:,LAMINAX»
:#' .'

-,

,

,�"ESCRITORIO GERAL: Curitibà· Paraná' -":- RUA' 15- DE NOVEMBRO, 608
-:-Salas 40t-8. - Caixa Postal, 343 -Telefo:'lê, 2556

'

- End .. Teleg. «LAMINAX» -, Cod. A. B. C. 6.a Ediç. e Private

"

Banhos quentes 'e frios a qualquer _
hora

EXPORTADORES DE MADEIRA BRUrÁ E BENEFIC{ADA PARA A
ALEMANHA, INGLATERRA, NORUEGA, AFRiCA DO SUL, ETC.

,

Laguna Santa Catarina
Gerente em Rio Negro: Walter' Brat�,dão

,RUA GUSTAVO RICHARD c

Defronte a(}s -Correios 'e Telegrafos .

REPRESENTA.NTES - E

, C,A,R'LOS
II u Z'j n a ,8 Matriz
"-

""B'OSCH '

-s..

··- -" A.

..... "••s' 'ar.t., ....... ,I
(,
.

•••Ih••' II . Fili·a'is em:
,1

..;. - _••e:.. ,;".�.I�. _� ....
_ II•• d••O�.D�.· fD.8ierl. (I�' �

) ,

.)
.]-,
'.

"'Blu-m'_nau, 'Cr,:uzelr. :d. -Sul,
Jaln'vile, La_e_, Laguna, Sã..

Ia;}
,

Francisca do." Sul

A

frenei.... totl__ .....
............

,. ...
'

.
-

'

-�,

MOSTPlUARIO E.M:

Tubarão

."" ............ -

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A, GAZETA, FlorianopoJ'is,
A. "sensaGional'�. e "formidavE?l" partida

�de hoje, á tat:"'de� ,entre'·os· "aguerridos", esqua
drOes Escritorio Ho,epcke x Departamento de
Estatisti.ca, 'dedicad'a a' Ô\ssociação cíos Cro
n,istas" Esr.:>ortivos.
:A. GAZ ET--

� -_- --�-_--------------------

OES'PORTIVA

capich'abas
v·encer três cru �quat�D
dos sete.páreas que cons
tituem o programa oficia'l

contam

Murilio NE:li

Sociedadedê�As�'i,;iência ãOSf� grande pel�j8 de· hOJd-e.,Lázaros e Combate a Lep.a, a tarde, na gl9amado
em Santa Catarina I

rua.� Bocaluva
iEscritorio HOépcke x De:

de 1939.partamen.to de Estetistica

Redator:
"

.

,

.

\._.,ampeonato
Bra'sileíro' de

Re·mo
Os

Balar.cete do .mês dê fevereíro

28 -Saldo para balanço

I,.. to

d f 'r A "fenomellalll e "piramidales'
!uOusa� O Ur1caR partida doe hoje, à tarde. de-

50$008 t b' I b
I: dica da à prestigiosa Associação

15;000$000, e o • rrl;s dos Cronistas Esportivos. recJíiitá
I ga.verde

!
dois g.andes rivais: "Escnt.nio

. 9�O$000 I ,Hoc�c�\'!" x "D;:partatnenL de
,

-'0$0001 ' " Estatlslléa".
A atitude anti-esportiva assu= O " d - b' n

e Palhnç'i. 'd I
'

_ esqua rao mana reapare-
d 1 938

mi a oe o «Cllp tão> e «tes·:m-,
'd' -

e· "
.

dA' "f'
cera num cotf)) e prevrsoes as-

19 3$500 retro» o vai. causou jusn ica- I' f d f'

I' d' - - , I
. tro oglcas. em !ice 03, t'S orços

I ve In !goaçao nao �o nas n:)s- Oh k'
.

li ' . .

20$000: tes avaínas corno também no
que os

I �ep�' uanos .,ce,rtabmente.

d 'b
I

d J d d
desenvo verao para se equih rarem

1 OO<JfOOO sero OI' 'avos e ..no ra: os �- !I d b b n d' I' d.;r' '

. f' d
-

1
'

'I' -
na' cor a am a o p acar •

1
' 343$"SOO b�nsores . 10 1� °duOSO pavI nlao , A grendiloquia peleja está des-
o., ,.

,. rance-azu . o os 'Os que u' d IH id I":' ....

226'443$')00' h" � d�' pertan o rorrm ave mreress ... nos
. -' taram erolcamen.t! e:n c,êsa ' , .

d I-------i d b d"
arraiais esportivos a metropo e'

Rs. 242:786$70.0! 0_ 0; ,�omel .1 �remlO. ca n- catuinense, pois ambos (IS esqua-
_� �. 'I'

peãi a �dropo e, não escon- drões possuem verdadeiros e au-
dem a sua Justa revolta contra o

• ti " L" J t dten ICOS cracxs ues e e o outro
gesto coudenavel do seu capuão. d I'.

'

mun o '

As .manilestações de desagra- O 1-"
• I

'd ilenci d D'
,: ! s estansttcos continuam can-

o ao SI enc.o t rretorta em d 11 I '

d.

f d
"

d' d'
centra os-, sou a orientação. o

38:918$80.0] �cel' . �ltãl? .g.. ray;e.,.
a�p'

..

J'1.Ae.:;I:l'l�' técnico polaco Milton, 'que já
Cip 108, .6:varam

.

o sr. ; n'lJ:HO fi<' d' 58' .

.

S , .. _ ",� .'
- -�.,' r r" -, - .�" gurou C0!O estaque no qua-

187·5L·!d!>400' aum. q�'exer<;Ja l�l-eI�Jlam_i!t', d d K L' F C -

• Itil!)' . f '

.

d .J: 'L" ro o. amW.�l . ., campeao
S<lt70·"0' a!i unçges, e Ulret01'-tecDH;O, a�·' ,

ii) .' , ,

P'd
. europeu.,

tran�allh! ao
. res.! ente as quei - i A 't r' b t d'd d' ',,' }'á'" d : pi a,a o em a e, a pe I o e

1 5· 000$000 x.a�, a I 5 JUstlsslrnas, I)S rapazes 't f 'I' f 'I'.: .'
. .

.
.

"I
mUI as aml Ias e aml 10S,0 nosso

929$3 00 'gue IDtegram a tur'ma pílUl",lpa .

d I N I M h d'

.' O d
-

I b d V I L . O preza o co ega e 60n ac a o

311$500 o c U

I de,
a terl· 8dnge., reds- (n'ão confundir co� o Nelsún

ponSllve Iceto pe os es!m')s 'J M h d If' t) d d' d'

G'I . '.
d' . d' , l ac "I o a ala e. e Ica ;) pre-

,
.« onoso". epOIS, e OUvlC o 'j d 'd \ I d

.

I'o

'-'
- -. SI"" f

.,

D'
wentl!! a eotl aOe Oi )otna Istai!

95$0'00 "sr.. a um, ad,r�ou qu� ap 'ue- esportivos.
.

---,---'._" tona nãQ po en'à pumr roco- O· ,. d 11 t· d 11

2 7'86$70
. -' , preço unlco a -en ra il

Rs. :24: V pIO, porque este nao praticara , d 1$000 ,
ato ..nenb,llm mer.ecedor de cen- �7ad"

e

b
para oqua q�!r

D-lDon-tra"ão --1.. 8'ald.o':,·'.·de...al....
;

, ",-

N ' Llõ v e am os 0& sexos. 'SOCIOS

og., lU.. tl!J,
sura ou pumção" ão atulfa em d d' '''1'

. 1·1
, cf' d

.

b't: I' os OIS gremlos Ittgantes· p:l'le-vutu e, e,' su i a mo e,tla que - I I'
.

, u .... ,"

,

"
rao esca ar o muro, que a po ICla

o acol'Q{!terl! logo .!:lP"S o ultimo -
'

d,'.

6 O" I' d ,. d
nao os IOcomo ara.

25:161 $ O tremo, rea Iza o as vesperas a

p·eleja. .

Diante da recusa do Presiden,
te em. reunir a Diretoria para

"

discutir o Caso,. o sr. Salum �o-
R�. 212:68.5$000 licitou. em

.. caráter irrevogavel.
dem,issão do car�o de I. vice-

Ipresidente, que .�Inha exercendo Com e�te titulo. foi fundado
Maria L\lila

HOfma�nlcom� grflod!". ,dediçação e acen-l 'le,ta cp.pitel um dube, para' a'
I a. Tesour�ira' I d ddrado amar ás car�s branco-azul,

'

,rática e esportos em ge:al co·
, /'. Estão pro'ndas 8S desconfia0' f mo sejam: atletismo propriàmente

.������������������':'������� ças,'."esternadas no" nosso últirr'o I di�\" futeból, ba8ket-ball, volley·

Si,ANAT.O.:RIO.· . "SA'::N' :.T,.';' ,., ',:.... ::CA·TA R.',1.�., .,.A' .'.'-.'
I c,omentario: a Diretoria não pu í L�!l e outros e cuja diretoria pro·

;11'\
.

'

1 njrá, PrQcopiQ!, 'ilSOna ficou constituida :CQWO se·

_---------�--' I 'Aguardemos, pois, a nova gue:
I

.. ,"1

' "

','éaiç�<?, prqcopi�na, ,; que deverá
. Presidente: Haroldo Pessi; l'

And'.r·,,·'e'j>t�;
..

K,,''I�a>Iylle.g�"','y;",: _:a�ar�,c'erímelh�rtlda, refundida e secretario: Nei Ferreira ReiS; 2'
,.

__

...
..

_ �Qder�l�a�! _ secre-rario: JOàO San.t'Ana; l' te

I - sopreiro: JOãO Eulalio (ia Silva;
,fI Reu[liram·�� anté-.)ntç:m, os 2' ttloure:iro: Valdir Ouriques;
diretores da L F.F. e os repre- orador oficial: Nazir Mamur; di.'
sentanletl dos clubes. afim de retor esponivo: Mario Vieira.

i
discutir e aprov.ar o novo r�gu-

--.

'lamento de fute�ol para a tem Alfaiate,
porada de 1939:

_ Oficioa de conserto.-

I A parte rebente á inscrição R f f I'

a' d b
'

Ar' I'
' e orma e az qua quer con-

lusdou lian es e ates� ma
t

�

d! A b "

.

I' ,'. ser o em roupas usa as.
a s.em leia reso veu o seguInte: C' F d' R I E

'

• J • • "d' ais re enco o a,- squma
o )oga.Jor que asSinar �als. "P d I', .

f' 1. e ro voo
uma mscnçãa Icara na cerca. N' lO8 5:'Y2,O Apostolo, . membro desla- _..,.,.'-:--

,'"

cado da diretoria do.Tamandaré �uplâ- inscrição!»
exclamou então em plena As' A atitude «espetacular. dó

II sembléia: «Vou estragar todo� Apostolo causou verdad!:1O as-

os -clubes! Comprarei os m�ho- lombrol

';'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii I rei elementos. fazelldo-,a 'iaàiua. Pobcc futebol ilhéol

RECEITA

RI0.17- A despeito do vôlor
das várias guarnições que irão a

raias da lagôa Rodrigo de Freitas,
os remadores espisitosantenses vêm
mantendo uma .ilin,i!ada dose de
confiança nos seus músculcs.Con
tam vencer três ou quatro dos sete

,

pAleos que formam o programa
.

oficial da C.B.O., e se assim tiver
cO[l6�mado êsse prognostico é na

tural que o titulo de campeão
venha a lhes pertencer, porque as

demais provas podem ficar divi
didas.

dos figuram o páreo de sk;1f�,com
Vilson Freitas, o 4 "como e "sem"
patrão, e o Daito" final.

R to, 17 -Os remadores cs

tarinenses vêm realizando, diaria
mente. proveitosos exercicios nas

agU8S mansas da lagôaRodrigo
de Freitas. Os técnicos 1ue tem
assistido 05 aprontos dos barriga
verdes, afirm�m que o "doisn e o

"�uatroD com patrão, são temiveis
concurrentes, tudo fazendo crêr

que dificilmente, serão abatidos.
Reina grande e justificavel �on6-1

E entre os que 'não admitem ança no seio da delegação de Sta.
a possibilidade de serem derrota- Catarina.

6 -Oferta ,00 sr. Comelli -Gu:mh
II-Cheque n' 9562...,...Ballco,PQ�ular e Agric{)Ja
1 7-Mensalidades dos SOCi0b de J'Llianopo!J�,

correspondentes ao rrês <te janeiro
»-Oferta de um anonimo

27 - Mensalidade dos socios de São });é.

correspondente ao mês de, dâen;bro
e janeiro de 1939

/

»-Venda de dois livros «Farrapos de ldeias»
Pela senhora Irene d' Aquino

»-Oferta do professor, sr. '\!'g�mjil.l Pach co

;�'�

DfiSPES�-\ .

Depositado 00 Banco Pop;ll�r e Agricola,'
con�!l,-disposição, , ,: "

". :

Noticia.�io TS8ntista COrlstruirá pistas parll_ ci-_ .. ,..,.>P,>W,�sitJlç'clCl, ,r�. 6!W,co �a��al do Conier,-
,

=. clismo ê"- adetisrno, localizando:se
.

da, conta,fita '.

,. . ,', no própri» campo a séde social.; 6-Despesa com I telefonem3 p..ara La.guna,
Mlmstrmho, pootmo pE'uhsta, Os jogadores disporão de �onfor-' II-Pagamento 80 dr. Paulo lVl'bta para a

�ec:beu um� proposta do ,clube I taveis e higienicas msfalaçõe�. I construçlo do Preventolio
"Italiano fUI,entus,

A
para vO.tar a

I 123-Depositado no Banco Popu!ar e A�nco.la
defende,' as ,suas cores. O exce- Jog::1Ilo domingo próximo no' 28-ldem, Id�m
�ente ?la�te!TO estava pr-openso a I Rio de Janeiro, os quadros do! 17-Pagamento a Dila. Adelatd� Tornaz, '. lO cIo
Ir. A ultl,m� h?ra, ,entr�ta�to! Flaml!n,{!,o e S. Paulo, da c.api-\ SIRs. 950$OOO�' cobranças no. mês de
resolveu deslshr,pOls e�ta satisfeito' tal paulista. I jaíleiro
na Portuguesa de Esportes .. ; __

! O Figueira Natação Clube.
Ao que p8r�ce. o famoso joga-: fará realizar no próximo dia 2

dor Russo, que ha pouco regres-! de abril, uma competição de oa-
10U de Françll, voltsr.3 a defender: tação. no bairro da Figueira, em
as cé�res do Fluminense, c1úbe I a qual tomarã'l parte vários du'
nde se tornou popular.

i
bes.

Os jogadores argent�noll conti- r ��������!'����
.

lIuam dispostos' a abandonar o S!õU II Laboratorlo de
P'>'. 1',:../" ':.;"';8, ,) t'm!'� lafio Análises CIí-(,._ '. �r- • J;I.C..'- '; �'"'

,_�h!.;Hc·ne �)-'::�;_jC�� a naf.�;':-l t.uC�Q;

;:-,��a o Riu &jS gnwd�� "oZt:,fi,

!\lontallez, Rudolf e CavaJini, os
dois primelCos titulares e o segundo I
Jeserva da seleção argentina. Os

h�adore& etn qu<:!stão foram ofe-
recidos ao América. I

,

-.

Depositado no Banco Popular e Ag;t:ola', conta-
disposição .

Depositado no Bánco Nacional"do C'J�ércio,
conta-fixa 187:524$400

Saldo total em 28 de -f.ev�reir�' de .'
1939-S·E. & O.'

,
.

'�F'amilia
Atlético

Clube"

o centro-médio Rodrigo nã:-'
, . 'n , f ':J Iêf;:!Xí.I�i o vangu. con mwe lJç-

,

.. ��- ,
....

•

. �
• ..�;.-. ,-� \'"'-f I

.... -!J.� j��1!1 � tl,lJpI�'ilr:� (:r:. �·�f)'i? ,'� -.'� ",�,.) ';

sidenL daq\lele clubE. 'I Exames de ·uiipa. sangue,
! fezes, liqu<>r; bacteriosc:9pia;

vacinas autogenas; diagnos-
O quadro de bola ao ce,to da tico precoce dll'gravidez etc.

Força Pública, segúndo se anun-
,

'

" Rua Feliptl Schmidt, 8
_da, realizará uma excu.fsão a CI-

Fone: 1259. "

dade de Joinvile, onde devepi
rnfrçotar o homogeileo e PQd�roso' ft'ZI05

-"

.

II.
�fi"en do Guarani} c(}I1�;d�rado' a �'ji?�'\U ez r )

liIelhuf turma' QO cel;tuból barriga CHARLAUTH,
verde. ê o creme que revolucionou o

mundo' velho, e, óra revoluciona a

1\mei iC8 do Sul.
CHARLAUTH
�ilão ..� um creme comum

"C+1A�RLAUTH
Ihr. ext�irà �"s sardéas, pano'
cravos E?espjn�s, s'!m a .!DIDlma

irri�a�io deix�ndo-Ihe a cuti·

lilDpa. macia e frelca.
"

nieas

Fco. Milton da Costa
Carvalho

�oD(ére
Otilja Piracuraca Blum
Presidente em exercicio,

Ex-assistente do prof. Dr.
Erasmo Lima

Curso de especialisação com

'0 Dr. A,J>don Lins
Pratica no labora'torio cen

tral da, Marinha

Dr.
.

DIRETOR PBOPBIETARIO

�stação PERDIZES - Vila Vitoria .:_ Estado
de Santa Catarina

�\! 60'11 em dísputa �., cam

"t:Gr,3k d� f�tebgl da Bé� {iça, o

Bte:s,;h'JÍ -vé'!lceu o Cair"l1g 'por
3 a 1,

.

O Espanhà, -de Sant!Ji', dií,.

penderá 630 contos com e, coos"

truçâo
.

de sua nova praça de es

portel. Além do aramado 4) clube

. O melbar estabelecimento,' perfeitamente aparelhado
p&ra o tratamento conservativo e cirurgico de doença� pul
monares (pneumotorax, frenicotomla, toracotomia). Ee:te Sa�
natorio encontra se localis,ado na Estação Perdizes - Vila
.Vitoria, na Estrada de Ferro S. Paulo : ,�·.Rio Crande,' 800
metros sobre niyeI, poss�indo �uz eletrica, '�gua �Dcanada_ e

.

estradas de autemovel, com clIma. saluberrlmo.
O Sanatorio. encontra-se instalado com aparelhos mo·

dernos de Ra;o X Heliodor, Qndas Curtas e Laboratorio
para exames de escarro, fezes, sangue, etc.·

."

Seção separada para convalescentes de doenças graves,
estado postoperativo, impaludismo cronico (malaria), esgota�
'mento. etc.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A GAZETA
._

Florianopolis,

Mais uooy't dos forrnidaveis sorteios
,da Credito Mutuo .Predial.

PROCOPIO e CATARINA ANDRA J

f>E, residentes em João Pessoa, (Estreito),
contemplados com o premio maior no valo-

de Rs, 6:000$000
.

18 de Ma ....ço

B
•

. ra�:s;v;51��Y.�••·'ll�r��1i Interior e Justiea da Gama Lobo d'Eça f' luiz
um negocia i R tl

- � Osvaldo d'Acampoca pala cxa- ,

Vende-se. l\-lagnifica cha-I� epar lçoes � Jos�, Venancio Finger-Devem minarem 'o requerente.

,

• cara, ao lado
I � Pú b I icas � ser reconhecidas as firmas dos I

. Dr. Fau to Lobo da S.lva-'
da Eõtação Agronomica, com ij � atestados juntos. Como requer.

otima, ,coDf�rlavel e grande �asa:�� �J João Eduardo de Miranda-
, J,aimle Loba,to-Como requer,

de resideoeia, belo pomar, jar- i A' Portal ia. para que o reque- a titu o precano,
.

dins e inúmeras beníeiteries. Dis-] Interventorla Fe- rente séle devidamente. Aparicio R. Cordeiro-Co...,
põe de grande extensão de ter- deral' Busch e Cia.-Ao Tesouro, mo requer.
ras para fins agricolas ou divi- para informar. .Noé Paes Faria-Designa OI

são em lotes. Hugo Amorim-Sim. Henrique João
.

de Bem-De farmaceuticos Artur da Gama /

Tratar na Carlos [oão Gripa- Pague-se acordo.., Lobo d'Eça e Luiz OsvRFlo d'
RUA TRAJ i\NO N. 15 a importancia de 315$000. Pedro Xavier e Cia.-Ao Acampcra para examinarem o

N. 50 . P'I, ��ri�o Soarfs de Oliveica- Depa�tamento. de Saúde Pública, requerente.,
.'

·V d uma casa dé- Suo. para mformar. .

Renato FerreIC8 de Melo--·

en e-se tijolos, con-" Cesar Pereira-Complete o r o. mesmo-Idem. . Como requer•.
tendo agua, luz e esgoto, e! sêlo de [Is. 4 e, volte quere�do. Carlos Hoepcke S. A.- Car.l�s ,Lelsner-Conceda-se
construída ha 5 meses ri�

Manuel Henrique de Assls- 'demo o habilite-se ';
Ponta do Leal-proximb ao O. ates�ado junto ,não satisfaz, a O mesmo -Encaminhe-se ao ��uno Selva-C:mc�da-se C!I

Balnearlo. O terreno. méd�_��e�lgencla legal, 'pOIS apenas men- ; Tesouro. •.
habilite-se,

4J metros de fundos por f5 clona datas" Bent� V,dal_�IJ(:;m. ��D�,..�.�C�a�m��e�r�a�'�
de frente.

.

J Pasqual Rota-S�m. Henrique Jo�o de Bem-Idem,
I Ma rti ns

'lo:

Tratar nesta redação ou] Ca�los' JOãO, Grlpa-Pague- JO!O Cas�31:-Idem. . '

com o proprietario na mes-·. se a Imp,ortan�la de 208$300. . Ire S. l!h:,�ea-Idem. I CLINICA EM GERAL

I ma.
.

I Eugenio Miguel do Amaral- Max reltwg- Volte ao 2. Medico especialista em

N' 97 3 V-3 Sim. IOlicial, para informar. I Molestias do Estornago,-

·'1 Arlul Cabral-Sirr.. I Euclides Ferreira de Albu- Intestino, Fígado e

---.-------. Leopoldo Coelho -,-Sim. querque�Informe o sr, 2. Oíi- Recto
Dr. Pedro de Moura

Ferrof
jOio Batista de Góss - O Icia!.

-

II
CURA RADICAL DAS

Advogado atestado não satisfaz as exigen- Eduardo NicQlich +-Ídem, HEMORRHOIDAS 'E VA-
Rua Trajano 1. (SOb.)

..

.. cias legais, pois menciona sim- .. •

11
RIZES SEM OPERAÇÃO

.

.

,

... pies datas, não merecendo, por .
Sande Publica E SEM DOR

.

jisso, fé.
.

,
CONSULT AS:

Movel·s I· t ....�-- João Gonçalves da Silva":""" Otavio Anselmo Virtuoso-I .A. Rua TraJano,_n. 1
_ pau IS as.

j'nde'er'do.. D"igna o, far.naceu.ic;, Ar'ue' D..nament, da, 17 as 19 hs.

I .Vende-se na Ponta dO;"-,
CRED· 1110

.

MUTUO PRED·lLeaJ� residencia .de Agapito ,

,

.' IALi Roslíndo, que fica entre a: .

I rua Piaza e Balneario, no! __'.oC.........,_�_ '_'_�''''__�.rr"".•-m==-��_·

I '<ido da praia, um quarto Clube de Sorteios eD1 Mercadorias
I
r'e casar, com nove peças I

Ile.madeíra fina e mais um: ·0 valor de 1$000 rs, empregadoI oecliché, uma cama de sol-: .
COm

I' telro,
um guarda casaca com; I· n te 1'1'genc "Ia , f ,

I espelho, um 'guarda vestido ,

.

• I •

I e objetos miudos.· I
I N' 95 -

8 V -7�
������������====�i

Companhia Nacional de Naveg� .."'
. .

çã\)" 'Costeira
,. "

Mc.vimento Maritimo ..Porto Florianopolis"f
Serviç�s de Passag,·:::iros ��; cte C:::argas �1

. Freies de cargueiro:
'

D jPtíTOORES DO t
DENTE .

OUVIDO
�EUMATISMO

. )'IEURALG.IA
(ÔRTE5.GOLPES.POnTADAS
'lERIDAS R.ECE.NT�,
PICADA� DE IH!)ÉTO�

Mode, nissimos
"

aviões JU 52
ligam com a

máxima segu
rança e pontua
lidade:

• BRASIL
URUGUAI
ARGENTINA
CHILE
BOLIVIÁ
PEHU'

PÁSSAG:EIRÓS

Sineadto Candor LIda
Agentes: Carlos Hoepcke SI.A
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 34 - Florianopolis

Rosemira Manguilhote Guima
rães, t�ident(! em floriaoopolis, contem- l"piada com premio maior no' valor de

Rs. 6:000$000
I

18' de rv1a�ço

Agora 6:000$O()O
Breve 10:000$000

Formidavel •••
mm

Fantastico •••

a�A CAPITAL.

Para o Norte Para o Sul

o malar stack de roupas para. meninas e garôtas

Rua Conselheiro Mafra

r

r I •

o Paquete ITAPURA sairá a 18 do 50 Paquete ITABERA' sairà a 17 de
corrente para: corrente para:

Paranaguà, Antonina.
Santos, Rio de Janeiro,'

. Vitória, Baia, Maceió,
Recife e Cabeaelo

Cargas e passageiros para os demais por
tos sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro

Av·.'50/ Recebe-se cargas e encomendas até a véspera das saídas dos paquetes
. e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesmos, á vista do a

testado de vacina. selado com Rs, I $200 Federais. A bagagem de porão deverá ser

entregue, nos Armazene da Companhia, na vespera das saídas ate as 16 horas,
para ser conduzida. gratultamente para bordo em embarcações especiais.
ESCRITORIO-PRAÇA 1:1 DE NOVEMBRO, 22 SOB. (FONE 1250)
ARMAZENS-CAIS BADARÓ N. '3--(FONE'1666) -END. TELEG. COSTEIRA

Para mais informações com o Agente
J. SANTOS CARDOSO

fmbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre

esquina da Trajano
'-

.

A CAPITAL

.

,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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'I-Tribunal
de.e; II i /

Olh Ouvidos,��:r�:s var�i����a-;-c���i�=: I' I Dr. João de AraUjO-�Nar�:: Garganta ApelaçãD :BUENOS AIRES, 17-C<mfir- -Inflamações crônicas em: i
_

ma-se plenamente que o euibai-
xador argentino no Rio de Janei- INFRAZON TERA • I
������ã!u�� C�;gO�oca, solicitou fJ!', aà�a��sdaU����a!;�:.�;� i�

o

n_s_u__ I_ta.� di'_ri_.a_s._das
4 á�

61l2-R_.V__
ítor

__�_.ireles.24-Tel. 14�7_ .1. d"sBeU�;!�
,

Em carta enviada á chancela- e para aplicação local.);; -- - -

Iri-a, o dr. Julio Hoca expressa. Pro' rem o c IL' d (Ii
-

O
-

-d
-

-

I
magoa com que toma essa reso-

dr. ,cnUrell.Oon:u.•�:)::�oo I Dr. Arminio Tavares _ �Vgla�.:a'=:IZ, Apelação cível n. 1.927 de
I lição, dizendo que as suas fun- 1l_Il'l9j1,·,u 8

... B Florianopolis. apelante a Fazenda.
çõea.r.o mo de Janeiro eram-lhe () CIRURGIÃO-ESPECIALISTA Assistente do prof. Sanson do Estado e apelado Inácio José
pardcubml.'nte gratas, pelas'Tnú- Rua Felipe Schmidt , 13,! Consultas das 10 ás.12 e das 16 ás 18-João Pinto.Zsob-Tel, 1456 ! do Naseímento. Relator o sr. des.
meras e delicadas provas de ami-

1••••••••••••••eC0<ge��1tI8.� 1'-iíiii-"-_-';;;;;---;':;;;;'-�-_·-;';;-· iiiiiiiiiiii__iiiiiiii_��__;;;;;���__
1 Medejr�s Filho e revisores os 51'S.

';�::d��e q�:t�fi� t�����\ �::� Aluga se V _1- S O t!�· Silveira Nunes e Urbano Sa-

soeiedade carioca." - , Negado provimento á apelação,
Aparentemente, o dr. JUII'O -

ara c iíirmar a sentenca apeAlúga-se a parte térrea do so- A. COMPANHIA PAULISTA DE SEGUROS, avisa nos J3 OI 1 ,..-
Boca renunciou porque deseja re- brado, a' Rua Conselheiro Mafra.

.

li t
-

f
.

it
'

d P 15' lada.

d di
- seus limigos e C reI} es que trans enu o seu escn OfIO a raça I A' I

_. 6 091 dtirar-se a iplomacia e repousar. 84 "

de Novembro n .. 23, para a rua Felipe. Schmidt (Edifício Amélia I, pe_açao _CrIme n.
'. e, -,

. �
:Consta que o seu pedido de n:

I
,propna para casa comer-

, Tbit J t a e
d

. _

"t AI
ciar. Neto)-l' andar, sala 3, onde espera continuai' a merecer a prefe- I

II -ladrao,V' ap: �nDella B
us IÇ

R .'
-'

:mlSSa? sáera acet o e que -€ e, Trata-se com o dr. Aderbai' Ih f' di d I ape
a o itorio e a runo, e-

nao aceitar nenhum outro cargo 1-' d S'I
rencia qi[J':1 s�mpI:el' e7��3�9P3en9sa a. .

lator o sr. des. Henrique Fonte&[' _� r»: r:r-:
Público.

'

Io.�a.m190s a I va. orranopo IS, . . d G 'Ih UI1UL �.fC-Ú/-<.,;
'''- 15v=-9 N. 100

-

8v-8 I e reVISO(eS os l!rs� e�. UI erme �
_ -

-�------------- ---, Abry e .Tavares S�bfIDho. Ninguem ha que posaa quebrar a

, O TrIbunal, �onflfmou a '3en_- "Combinação Feliz". Sempre uni.
: tença ab�olut?fla. dos caminham os imprescindíveis.
I Apelação cível n. 1.943 de Pa-,' companheiros da Mulher Brasilei
llhoç>t, apelantes João Sens e slm. ra:-PO' DE ARROZ, BATON
I e apelados Leopoldo

•

Sens e slm. E ROUGE "Adoração"
'Relator o ar. des. GUIlherme Abry

-

e revisores os srs, des, Tavares
'Sobrinho e Medeiros Filhó.

,, O Tribunal reformou a senten

ça apeladà, para julgar o Autor
carecedor de ação e condena-ln
nas custas do processo,

Deixará a re

presentação
no Brasil o

embaixador
argentino

Precipitou-
. .

se no riO, ar-
rastando na

quéda um

carregador
PORTO ALEG{-l.E, 17 - Ao

aproximar-se, distraidamente, da
amurada do câis, para aguardar
o desembarque de um parente que

-

chegava, no momento, no "Co-
mandante Capela", caiu ao rio a

!wnhorita Arscí Ferias, de 19
ItOOS de idade. I

�a quêda, porém, levada pelo Iinstinto de conservação, a moça
arrastou o carregador português'
Joaquim- Guedes da Fonseca, que
Ije

- achava ao seu lado,indo ambos
pata o fundo,

-

O embarcadiço José Paulino
percebendo que nenhum dos nnu

fragos sabia nadar, atirou-se á Iagua, salvando-oi.
A lIenhorita Arací Farias ata

cada de forte crise nervos!), foi
medicada no posto médico Jo Cáis
do Porto.

- A Gazeta, acha-se á.
vend� no Salão ,Progresso

I

.---------------------.��. I
Faculdade - l
de Direito·

Ahertura. das aulas

No salão Dollre da Fucuidad<l
de Direito, realizou-se, anLe-ôn
tem, a ce.dmonia da abellura
das aulas do ano leti\'o de'] 939.
Presentes professores e alunos,

-f"leu inido á solenidade o rir. João
llayer Filho, Diretor, que, ladea
'!QS pelos senhores Des. Salvio
Gonzaga, decano d� Faculdade;
e dr, Aderbal Ramos da Silva,
i ustre Inspetor FedeI aI, prc,Ceriu
Ilignificativa e entlJsiastica ora

�ão, pelo que, 80 termin_\r, foi
alvo de demc r ldos aplauBol'.-
Em nome do corpo dicente,

discursou, a seguir. o aluno Wal
ter_ Silva, cujas brilhantes pal�
vras mereceram tambem caloro
sas llalmas. _

� ,.sim, num ambiente de
maxiIn,fl satisfação. foi encerrada
a solenidade, dando-se por ioi
dado! 08 trabalhos do corrente
ano.

LISBOA, 17:- Nas proximida
des de Val de Paços, um camí

Reg ("e ss (,:)u o nhão atropelou quatro rebanhos,
Oe 1/'" g ado de I ten.do m.atado quAarenta animais e

e *_ - fendo VInte e três.
. O rde r"n Po I i i: í o motorista Manoel Videira
I

I - Ce e Sc c i Si I assim como. o a�t1d.ante e do�s
pastores serram ligeiramente feri-

I d�.
I De regresso da BUlÇO r:o ---

I, Nor!e pM3 onde havia seguido,
'h di I' I' '

1-, a Ias, em Q()J-- to ce ser VIÇO
i I, scomp. r:hadú do' rcspetivo (ser;

I
C' '_1 Hj vão H. )sva!(II,J i.ieser, reg-f'�'"

;
seu, ônt( m. li esta capital. {} H.

'capitão Ailtonio" de -Lael H.lb ,S

I'
-

;
competente De!egado de Order: LO�DRES: ",17 - A pol.icia

,

PI' �" ; I -

francesa pa:ccc encontra ·se em
• O! ICil e �,�c,a. uma encru7l1hada particolarmen-
• � __.... _ ....._ .._ .. _ ... .. c_ .. �

te a respeito da dissolução da
C) r". � ve n 5 d /:;> aliança com a Russia, tendencia
- .

A'''''''' uli O ,.
que - -ficaria contrabalançad<}��er o 'J verificar que a Inglaterra tem -a

, �ntenção- d� 'negochr ltma alian-
Do sr•. dr. lveo:; d Araej", J ça militar com a União Sovieti

ibt:e Set.rel�ri.)
_
da Seguraflç;: i C1 contra Hitl';r.

Put,hCII, rec( bemos gentil carlã')
__ . �.__ . _

de Vlslta. em o qlbl nos agra-
----

-Jece a� j\!sh's rtfetcncias que
lhe fizemos p0T ocasião da pas

'agem do seu anivusario.
O Icrmr s gentis desse carlão,

S2.0 de molde a qlJ<', por nosso

Illl no, nos confef.semos penhora- dirá logo sorrindo: que produ! l)
maravilhoso'Jlsfim, 5 pda SU,i nímia fidalguia.

AZETA
1939

Afundou pro
positada
mente o

barco

A-

FL{)RIAN1)POLIS,.S�hBdo 18 de Ma,reo de

LISBOA, 17 - A policia pren
deu o mestre do barco "Maria
Inês", que naufragou recentemen
te, nas proxímidades do - cabo
EllpiéheI.
v I:'X mestre, que se chama

Francisco Ramos Nobre.confessou
que aíundâra propositadamente o

barco, afim de receber o' seguro,

M,OBILIAREMOS SEU LAR

Com ccnrerto efegancta
por Verdadeira

devastação

e

Pouco Dinheiro e a Longo- 'Prazo,

"A

Seuhitras

, •

Rna F.elipe Seiuuidt, 3'J
HORARIO:,das 10112 ás 12 e das 2 ás � horas'

PRODIGIO, significa MILAGHE
MILAGRE signilica
(;�ABLAUTiI

usando o creme

CHARLAUT.H

Ora. JOSÊPHINA SCHWEIDSON
IEspeeiali§ta em doeneas dê

e ereaneas)
CONSULTORIO

•

•

BRUTO
DESINFECTANTE UNICO

• - EM CADA LITRO DE AGUA
COM 30 GRS. OBTEM-SE UMA SOLUÇA0 POR 180 RS••
" 50 .,. II " " II "." 300 RS.

Aguas minerais naturais "São. Lou ..

renco"
,.3

.'"

A
•

I 1'"
....

. .�....
'

Gazificada e medicinais cALGALINA> e «MAGNESIANA>.
A venda nOB Cafés" Hoteis, Resta_urautes e Farmacias.

Em caixas: nas casàs atacadistas.
Outras informações pelo fone n. 1350.
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venda dofdrmacias
(

ramonas e casas

o S?ibão íf������

"yirgeDl Especíali6ade" t��yrilif��·
- _---_. ��

de WETZEL_.& Cia.- � Joinville MARt;A REGISTB.ADA <r'&u .......
. ...... ·i./II14�t

recomenda.-se .
tanto para roupa fina como para roúpa comum

311!1

..

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


