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LA GUAIRA. Venezuela, 14-
A divisão n. 7 de cruzadores dos
Estados Unidos. integrada pelas
unidade! "San Francisco", navio
cheíe; "Quincy' e; "Tuscaloosa",
zarpou hoje deste porto com des
tino ao Rio de Janeiro, onde
ehegará a 22 do corrente.
'. Di! "cRf.ital do Brasil, a divisão

·�gu.irâ para Montevidéo, onde ê
. �'J��rada no -dia 2 de maio e

Dienos Aires, onde aportará no

dià'�
.' comandante em cbefe dos

refetidos crueadores é o vice-al
pirânte S. Kimmel.

As manebras .:: :da
esquadra' alemã '

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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EMPREZJt AUTO-VIAÇÃO

NO" V
·

d I ATEIUNO

ossa ..,' 1 a I pa:sageiros "ue seguiram dia
,

112, para o norte do Estado:

A�IVERSA RIOS e de Luz Margarida, esposa do sr. I Ioá Campos, AI�redo N�,rei
Traiano Margarida, funciouariu ' ra, Norberto Queiroz, NIColau

<

da Diretoria do Interior e J ustiça.1 Basilício, Delf no Andrade e Abe- '

� lardo Vian&. '

Passa hoie o' seu aniversario a

inteligente colegial senborinha Er·
cita, diléta filha do nosso dístin
to conterraneo -sr. ,Josê Gil, alto
funcionaria dr Banco, do Brasil

.oa. MIGUEL BOABAID

A data de hoje assinala 0. ani
versario natalício dei 1I0�Sf) ilustre
patricio sr. dr. Mi?:<lt'1 Boabaid,
mêdiee conceituado e Corllp,'ten
te, estaado, rpre,;entf'mente, pres

tando Inestímavels se viços a I.en

te 61a Secção de Tuberculose do

Depart.amento de Saúde Pública.
Cavalbeirc -defino trato, íaeul

tativo int�ngénte o dedicado o

aniversariante serâ muitíssimo

cumpr�;rieniado pelos seus amigos
e admiradores.
A i' Gazeta, ,jubiloaawQnte,

apres'etlta-!he suai íelieitações.

Em viagem' de férias, eaoou
trá-sé nesta cidade � Ir. Anto
nio Meira, &lt0' Iuneíonario do
Banco do Brasil, atualmente ser

viaje) na agencia de Curitibav e

'o menino Aldo' Gonzaga, filho que aqui veio para visitar seus

do sr. ,Tomaz Gonzaga;' ,. parentes e amigos.
o jovem estudante Henrique,

filho do nOS80 distinto confrade , Senhorita falia com que seu

Cassio da Luz Abreu, funciona- •am rado use chapéu'
rio do Departaménto de AdmiJli!Í�" 'RAMENZONI

tração 'Municipal;
o ar. Heraclite Mendonc 1, Iun-

'

AR �O MEYER

�RA. OIlLANDO FILOMENO cienarie dos Correios e Trlegra- ,Está em Flotianopolis o noeao I '

',Ifos; .. ,.
distinto co.nterraneo sr. Arno Lenha Delambert II' A efeméride de hoje marca a o sr. José Plllz�a Gilllotlll; Meyer, dedicado e operoso pre-I Fone 1.100 Dr. J'oão de ,Ar2Uj·"f\_-�lahroizs: Ouvidos,

data lótttalicia da exma, sra. d. o sr. Alexandriuo : Gomes Ri feito municipa' da Bom Retiro. U li ,_

n
7 Garganta

Clr.a Cardoso Filomeno. esp rsa beiro; I,

do sr. dr. Orlando Filomeno, 'o sr.: N'lrhal Silva; I DR. JO,\QUIM MADEIRA

C I b 5 d
)

cQmpetente cirurgião dentista. o S[. Euclides de �ouz!t' íun- 'NEVES U -e '. e I I
Especialista do Centro de Saude Aflsistente do prof. Sanso�, I. A diltinta aniversariante pelos. cíonario tio Tesouro do Eltado;! , .

I
Consultas diárias das 4 á'l61(2--R.Vitor Meireles,24-Tel. 1447_lell8 e�evado8 sentimentos de

cO-'1
a senhorinha Zulemia Melo; i' .ne6(eS��U de, Canomhll!,. onde N,ovembro ,

, _

rllção 'e espirita se,râ, por ,certo, a exma, sre, d, Lvura Eliza di!: fOI �m V�tlta a s�!l graOlo�a e If tamsnte homenageada.
.

Fonseca. J gentil noiva senhorinha _ Cactlda. ��������������������������!!"Iar
, I Ritzmann, o n0890 ihJstle con- SOlrée-dansBute

11-:-------------.
CARLOS RODOLFO HABILITAÇÕES I terraneo sr. dr, Joaquim Madei- V. S. jii visitou O

,I ra _Neve!!, abali@,ado e acatado São convidados todos os socios '

No meio de intensa alegria e
No Csrtorio do Regh!r" Civil, mêdico do Departamento de

_

Saú '

e exmas. familias a assistirem a' C!
a I a- n R e c o r d e?1IIexpan.õe! de júbilo rir. seus ami-

e�tão'se habilitand� prna casar: tle do Estado., ,
-

_' soirée-dansante que. o .Club� 5 ?C i;;;; 'UI

luioJaos' vê passar hoje o seu ani-
o s, r., Annando SabIno, funciono11-' PEDRO SALEC! Nove"m,b,ro, d? dI&tnt? J,o.ao; IIversário natalicio o ti:avê!!so e ' I • P E t tI' r trio público estadual, e a enta. A h t 't 1 essoa, �s rela, evara a e eI ,O, I

intt>lig"nte lJlenino Carlos RIJdot- Ivone Silveira filha do Ir. Adol- i d' .e'ta ,se neBt a capl a o pnodsso DO próximo sábado dia 15, em'
fo,- que. pela sua ,arridiée toro f.B· ,

'

d S"I" I
Isbn o COD erra·neo sr. e ro

e, salõelJ
" °d d t d

o Itt.ncourt 11 I veU8. Sales diligente inspetor da Fa-
s 1'I8 •

mou-ae quen 9 e ,o es. I ,,"

\ E muito mais II} ':sfeitol .'deve- : zenda Estadoa!.
-�ão tltar leUI pai!! o nosso dis- NASCIMENTOS,

I
_ . ....:..

}inta con�erraneo e b�ioso of.ie��l Está em festas o lar do !Ir. FALEC-!JIENTOS
�

cf? ExérCIto sr. clI�Itão SIlvIO Narbal Vilela. funcionario .da Di· I .

'lOto da Luz e slla lllJstre e!lpo-
-

t
.

d Ob' 'P' b'l' I Na CIdade d,e Laguna, onde
re ('na e ral' u Icas cúm o .

d d'
- .

haa exma. sra. d. Ylah Corrb .

,d r d' . a ex.erCl8 com e Icaçao o espm 0-

Pinto da Luz. naScImento, e, UIlla m, a ,rnem� 'sO eargo de Gua�da ftO Tesouro
que rllcebera o nome de,. Mama, do Estado junto 8 Coletoria, fa-
B.rJ,\ad�rt�e. Ileceu o er. Antonio .Soares dll�,

-

! Silva.
VIAJANTES I -Faleceu no Hospital de Ca As

, : ridade, deMta capital, 8 lIenhóri-
Acha se entre nos, de ).assa: nha ,Maria Aguiar Porto.'

�em para Laguna, onde rMlde (J ,

'

,.

sr. Frank.lin. MEI:limo Pé,reira" do" SenhQrita exija -que ' se� noive
Dêflue hoje o seú" aniversario alto comercIO da quela. cldaue.. -: use chapéu , .', '<;.

.

-:,.
-'

'.

natalieio a 6xOla. sra. d. Made- !" RAMÉNZONI

Dr. Aurelio
Rotolo

MEDICO - O? ERADOR
-PART EIRO

RAIOS X

ANTONIO MEIRA
_
tÚnica õe Tuberculo5�

-

I?ulmonar

Diatermia em ondas curtas -

Raios Ultra·Violeta e Infra
Vermelho

Infrazon-Terapia - Cistos

copia=Uretro-SeopiaFtfzem anO!! t�oJe:
,

,

Consultorio-Rua Deodo
ro - Esquina Rua Felipe
Schmidt. Das 9 ás 12 e das
14 ás 17 hs, Telefone-147 5.

" Residencia - Rua Nerêu
Ramos 26 - Telefone 1450.

Ocorre h"je o aniversario na

talici. da exm.. sra, d. Frederi
ca Oliveira, digna f'sposa do DOS

so conterraneo Ir. Alvaro Soares
de 8liveira, do alto éomercio
local.

"

A DIRETORIA

N. 137 2v-l

Na segunda Quinzena

BEKANNTMACHUNG
Es ist beabsichtigt, aus An1ass des

SOo Geburtstages
des Fuehrers und Heichskanzlera und

. des Deutschen Nationalfeiertages
fuer die hier lebenden Heiohsdeutschen eine Feier zu veranstalten.
Ort und Zeit der Feier wird noch bekannt gegehen. Um vorherige
Anmeldung bezw. Einzeichnung in die im DeutsGhen Konsulát

aufliegende Liste wird gebeten,

N; ]35

Der Deutsehe KODsul
2v-2

Dr. Arminio Tavares _ouv�:::�:=iZ,
CIRURGIÃO-ESPECIALISTA Assistente do prof. Sanson 1,

Consultas das 10 ás 12 e das 16 ás Iê-João Pinto,7sob-Tel, 1456

Secção de armarinho;
para homens,

p 2rfum 'irias e artigo s j
I

1.696 I
__

I
PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 21 FO;\lE:

l�. 1 Cr' P.

de

,..,

CHEGARAO

maravilhosas

DENTRO D POUCO

,a

C'as aluJor.._

novidades para

I',

I •

lerá à venda o melhor, mais variado e mais bélo
"

Sortilllento: para
, �. <,

Casa Jo
ínver -o

:'.' :'11

Rua Conselheiro Mafra
,

'

TEI-E·FO·NE N. 1.394

44•
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A GAZETA I'lorianopoli......1939
M i I i t a r'=J==i!'!=i-.��� M�rçelir!O Co�(feiro - Idem.

.

. I� ..'" -. I Luiza dos Reis Prazeres. JO!"
.

•
i H: R epartlções I Ma.deirR dos Reis e Celilia

.1 n f a n t a r I a � Pu"bl lcas ,., �els Ela Rocha- Revalidem o

I i . I
. H selo e voltem querendo.

de Reerutomento K .� i Rodolíc Hardt-'St�·
,

i
� :<ii::iF=-=� ! jôão B"tista Rodrigue�

. DE GU ERR A N .: 4·0 SeguraD�a púltUca ; Idem. =. ./ .

.

.. ,'.
.

OPOL S I
Francisco furtado - Idem.F LOR IAN I Antonio Ercesto Faria - Edealina da Silva' Quintani-

•.

Sim.

Ilha - Como requer.
.

AVIsamos a quem interessar possa.que, a Escola de Solda- José S'!ifert - Sim. C BbCdo deste T.G., funcionará durante o corrente ano, estando aberta' Empresa Auto-Viação Cale"", arme� ,ar asa -

.

ama.

Â atonia dás virtud�s dos homens, propicia o pandemc III' a matrícula até o dia 25 deste mês de Abril. .

p .

d
requer. .

'" v nnense+- ague-se a quantia e Maria L d dC'-
nio dos iconoclastas. 2:024$500.

.

....:._ .

..

ean _r� a. oncelç,o
A da waid d id I Documento exigido: Certidão de nascimento.

,. . .. C,rtJlquc.'l o que. conatctl'·nevrose a vai 8 e e cupi ez e ege a ficção como Cla. Brasileire Carbonifera de •__••__•••__ .._._••••••••�.

,paridigmN��ahaa��;;iv�;:��:I·ERl meio a baixa pressão das cons-';
Idade: De 16 anos completos a ,29 anos incompletos. �::;:�;�à

- - A' �ecret&ria da t)m av iso . q LI a·
ciencias, tudo se transfigura, porque se evade da ozonisação doi Perlodode inscrição: As ínstruçôes teoricas e praticas Massa Falida de H. Fett & interessa aos,,�
ambiente, o animo para a ànalise calma dos fenomenal. i terão inicio a 2 de Maio pr, v. e terminarão a 23 de Fevereiro de Cia. - Ao Tewuro. .. • •

E, então, em luga� de f1óra.p�iallte.'prerhe oe. frutos,I1939 e serão r:tli�istradas ás 2a�.�4as., � 6as. f�ira�, das", 19·á�,211 Empres'a SeU -. 'A' Força estranleiroa
56 ha nores�as de samam�alas,' qu� vicejenam sem o casamento ás I horas e aos domingos pela mama. 1

.

.'

�

-., Publica, para empenhar. _ ,:1.
claras da Virtude com a inteligencie,

.

N .' •.

_ • Empresa SeU - A' For;'.a '�O' S
...

ervico 'de ES.tranJ"eiros
. .. Informaçoes sobre a mat-Icul» Serão fornecidas na:' .::r::r

� Na av�lanche do arrojo da nu�cla,. não resistem as Iun- sêde deste T:G., sita nesta Capital, á rua José Veiga ri. 58 (stend , �ub!ica para empenhar a quan- está tornando publico,· que s_e
dações do sentrmento, da verdade, da ciencia. ha Força Publica), todas as 2as., 4:.\8., e ;6ás;, Ieiras das 19 ás 29 tia de 6$000. .. está procedendo em todo o Es-

Tudo tem que se co�formar com a horizontalidade que dpras. I Empresa' SeU - J. o Teseu- tado ao r�'gistro dos estranjeirós
� uscam as moleculas que deslizam. .

.

. ,. iro. .

de ambos os sexos, maiores' de
E' o momento das demolições; e. após o éco soturno do: SERV I C O A E-R E O 'C O NDO g' S@rvi�o de Estraujel- 18 anos e menores de 60, atual'

esboroamento, íére o silencio o pregão de <muezzin que do alto· . 1'0 .;1 mente em território nacional
•
c-

da stnagoga diz que reina a puz. . \\\\. �� Herman Alicke - Insere va- que tencionem nele residir pér-
Paz não é a calma das consciencias, é a mudez do con- ::�.���. ,,' �e.. manentemente ou ex.rcer qU;JI-

[ormismo;: a renuncia das vontades; é a traficancia da razão com

'

l�� Franz Kraft -- Como re- quer atividade remunerada.· de
° utilitarismo. quer. acordo com o artigo 147 .• da

A Ciencia é subornada. a Economia ludlb.iads a Arte E, n t Linélner � _. Idem.
.

decreto federal n. 3.0 10, de

[uturista, a Moral vilipendiada, a Relegião um comercio. Josef Erwin Zwieh)ff 20-8-1938.
.

E parte da humanidade tetrica e ululante escabeja e Te- Modernlsslrnos

lIdem..
Os interessados deverà� COIÍI-

tragada no vórtice da psicóse do aniquilamento'. aviões JU 52 Ma:ie. Zwiehof] -.- Idem. parecer á séde do Serviço, nesta
E' o síndroma da ação patogenica que paira sobre o 'Iigam com a . HelDflch Áckermerm+-Idem. Capital, e ás Delpgacias de. Po..

ccnglometado de p.ovos de além Altantico, maxirnn segu- Emilié Liliel' � Idem. licia, nQ ieterior, onde lhes. se-'
, E' o esbfavejar de energumencs. rança e rontua \VJIli Wag�er _' Idem. rão fornecídos formularias expli-

Egresso!! deste paú) da civilização, contaminam autros -am- !idade:' EmiI Wobser - Idem. - cativos d"s exigencias· que de'
h_ientes. com exalações deleterias, quesão p.:lrtadores. , BRASIL Ric_hard Sander--,.Jdem. vam cumprir.

'

Escravos de lá. forros neste Edem, protestam põr maior URUGUAI Fritz Zac&riaio:-Idcm. O prazo para registro· exgo'
liberdade. ,

ARGENTINA Fritz Zac8,j'as Ir; -- Ickm. tar-se-á a 22 de de--lembro de!·
. Famintos, exauridos, qUl:ui vitimas do pauperismo, recono' CHILE Rudolf Zacarias _- Idem.,

.

te ano,'e os estranjejlOs que ni$

fortados já pela caridade de um povo, e huto& de gleba pujante, �����IA. Pedro Cherem ,.- Inscreva-se. o tLnh&m féito até essa data,
não tecem louvores á felIcidade, aliciam emulos para o C,ime. Alfredo Lhe ur ux

- Idem. ficarl',o sujeitos li multa de .••.
Paradoxo de pafanoicos. Ludw'g Zwithoft·<- COIIl< 500$000, ou expulsA0, haven-
A Escola mistificam; Dão é 5eu e5COpo, o apnmorar da

...�-

rec;uer. do dó)o, .

inteligencia. o vivifícar do e$pirito; é meio de fermentação de ,/ Ml" i. Vos�el· - Idem.. Expilado esse PflllO, nenhu',·
adio. ,_,_....:. C' ,�, • Wolfgang Meia..

-- Id�m. ma repartição pública federal,
O Lar é covil, onde tramam roubar o �ocego dos outros ." � .

'
� Ema Mei.er - Idem. eltadual otJ muni(:ipal, receherá

larés; A palavra; não é conbrmada ao t!'l'lt�ndjmen�o 'o de todo�, Iii- "
. '...

e� expedirà quaisquer documen-
mas tão 's«:) ás intenções macabras; seus se,ns' hispidos, nas ruas, 1Pr8fei�â�,;..MüÓ�CiPãl. "tt,,:o:s,rece�erá 'Í"8gam:�nto d� .im.-Igrejas. casas comerCiaIS ,nos torna� estrangeiros em nossa patria; "

c.
-

"

, ...... � " .

"
PQ oS, tax'lS ou 'quar�qlle! �mo- ..

caraterizaín a protérvia. af.� dis $. l\1ano::l Fp.lix Cardoso-C mo eotos de ehtranjéiro' sem a

E assim é definida a comparsaria da trai�ão. . requer. apresentação da prova dê qU!

Creditar, não se lhes pode.• o peso da illercia, de muitas
S ••nd ••ca.to CDn�dor .. l.!l.d·. Ge�ken & Cie. Ltda ... -Corro estão registrados.

admini�trações pela ·heterogeneidade daI! responsabilidade�. & requer. Os estran'ieiro$ entrados \no

Mas ... escarneo de uma mentalidade I . Floriano Taboa� - Sim.· (Jaú em Celrater temporàrio e qlJe.· ,

Que importa que o sangue se bastarde, que a psicologi1J
-

Agentes: Carlos Hoepcke SI.A. Bertolino Luiz da Silva _. or-b dt'sejartm pe.rm&Qecer mais
elnfca hib�rne. que a splércia se aposse de um patriotismo.

'

i (d.em. de st"i� mêses ou· exercer "qual-
Não perturbes o bem estar de deboche, não interrompas a RUA CONSELHEIRO-MAFRAi 34' flOlianopoTis I, Arlur' Agostinho Vieira' atividade remunerada,

'

poderão
bacanal do cinismo! Idem. obter permis�ãó para isso, reqqe-

As�im meu gemral, paladino das grandes camplnhas, cou· t.endo·8 ao Serviço de' Re":
be.vos o desfraldar da bandeira da Patria.

.

/
.. gistto de Es-trarijeiras mediante ·a ..

Não só: o brado altissono de rebate alterou toda a Ame- Vantagens d o Foga re i ro de Segu rança apresentação. dos documentós" re·

rica e a fundiu num 'amplexo forte nºma e�pressão sádía dos �EI, a
feridos oo':ãriigo 163, dQ regu-:.

principias de Monróe.
'

� Gaz de Oleo Crú (Diesel) lamento que baixou com o de�
Determinastes a roçada dos outros, e então, as féras sur- ereto n. 3.010 citado.

preendi$las, como chacais, escancararam as fauces, mo�traram os
R A PlD O porque o M";U' calcr é ma:s int�nso do que de qualquer outro

.

tifO de

caninos, e escafederam-�e sorrateiramente. fogarei1ú, prrroitindd cosinhar mais rapidamente.
Fostes magn!\nimo! E':;ONO-MICO porqu� não ha 'no mundo inteiro combllstivel 'mais barato e com mais

Os mais atrevidos, apenas enjaulastes; e mandastes pata '0
calorias do que (l Oleo 2rú.

�rgas(uI0 da esçr8'vidào européa.
.:; O M O D O porque funciona' \ sem bomba, e a chama seM ruido, limpa e alui,

Meu general. obteÍ"ro da cotlcretização da braziJidade. gradua-s� como a do. gaz.
I mOUffl}8stes como sabem fa1.er os que edificam a vida com os

P R A TI .(; O p"fque lIão l)ecessita prtaqueçimenta, nem tem possibilidade de enlu-

("ncantos da filanhopis, com os ardores da abnegação. pimento'._
Em regiã'o asneira de civismo, plantastes o patt'ioti5mo, B IGI ENI':; O porque. não produz el'lanaçõ!s que possam afdar o paladar tia comidr.

que h,ondejará; S ti G. U R O porqlll! fU:1ciooa �em pressi\o, com u n combustivel' não explosível.
_ Maior deve ser a voila ufania, de como conseguistes fa.

. A S SE IAD O porque não produ"Z fuligém, n�m suja as panelas.·
zer o chamamento dos vossos discipulQs, para a crande cruzada, B A R A T O porque_ o st:U priç<> esta_'_a-o-a-lc-a-oc-e-d-e---'tc;>;_d-o-s.-'----__-----;
por saberdes que a "ossa demora neste grande cemando era curta. O Oleo (;rú para o E'ogareiro'" "BEl" custa 800 rs. o litro e produz u..ma ch�ma

,
Certo; aorriem neste momento de despedida, os que ás de gaz azul e· ge calor elevadi:\simo, . durante 10 horas.

'

I {missões da vossa inteletualidade� estio sinótonisados. .., O SEU CONSUMO t, port.rnto, apenas, de 80 réis por h�ra.
Sem duvida; ao calor do vosso peito que anima, á vossa

palavra que instrue, ás vossas ações que comandam, aos vossos
Diversos tipos e tamanhús - Com forno adaptavel· -E j á com uma grande ven-

sentimentos que amparam. estão afeitos 05 que tiveram a ventura da na praça.--Peçam demonstrações e catalagos, ao unico vendedur na praça:
de ordecerllll·fOs. Casa E. I· E�.·-� ICA R�a �'oão

IndeleveJ, meu general, sera o rastro de luz do vosso cc. _. �;,;� .

PInto, 14
mando na 5a•.R. M. . ".»�

"

o r a ç à·o empolgante ,5a.

o fprrncoso diso·urso pro- 5 a D i v i são
n,uncia�o pelo rnaj. Trajàno lOMonteiro de Souza, na des-· a.

pedida do general Meira de TIRO
Vasconcelos ao deixar o

oomando da 5e. Região
h/l ilita r

Região
de

C;ireuuseri�ãõ

"a C.PICasa

A maior Serraria de Lenh.
Fone 1.100

I�----
1 .,

I_ClfARLAUTH" ....
I � o creme que revolucionou a

mUI do velho, e. óra revóluciona a
Ao el ica do S�I.
,CHARLAUTH

I
I ;

I� e extinguirà as·, sardéls, >

pana.
ct'avos. e espinhas, sem a minima
iuita(,âo deixando-lhe a culj.

'limpa, macia, e fresca. -

não· é um creme comum

CHARLAUTH

ii

mais·sen.horas
Casa

n.8

•. ",;��.tiJ��'· • '.

e crlança'S, "'q��ma:lor ,e
"A CAPITAL�j-,(;r., .

Filiall Rua·
- �

••

inverno para homens,
riado sortimento, na

M.trizl
.

Rua Consj.lh.eira M
..8flta

T .
_.'

�.
� � .

, ..;..

,
. �rtigos de

I

�

va"'\

n. I,
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I

A GAZETAID:�������od�ist��
"i��tor - Proprietorio dAIRO �ALLi\D�. S�----�'h=-_ Antes de extinguir o er-

PROGRAMAS DE HOJE:Florianopolis, 15 de Abril de 19�9 viço de D'vulgação da Po-
--__,,;.;.-,......._

,lida do .Rio, ',o dr. Filinto
�INES fJOROADO� , Encarrega-se de qualquer ias-

-
, Muller, Chde de Policia, de- "

"

"'"

�������� talação de luz e força elétricas.

,I Par,'"a'
,

a-' 'M'ulh'er II
terminou ao S. D. tirasse uma

. Rex às 7 horas:
I

H" I�
VenCI

di do m�isl varliado 801ti-
,

",., ;: ' : edição de 12 mil exemplares'
, � Vitor Lubi e Antonie- � menta 'e matena e étrico, por

I
r

"

"

j j;t tamosa carta escrita por Ondas sonoras com Shirley � ta de Melo Lubi ft preços módicos.
(Consultorio de Pero Vaz de Caminha, dan Ross e Martha Raye � �r.� l'lcumbe'$e de instl'dações em

I
.

�lIe. ;'Z)
I

II do conta, a E' Re� ,0':' Ma-
Arraia miúda com Jean Harlow í� i::t�ci�,��o�oso se:assci�;:�� � qualquer ytJ.;ulc.

---

o

,_
:, noel, do descobrimento do'

e Spencer Tracy. ,� no dia 6 do corrente, ás M PRAÇA 15 DE NOVEMBRO 19' _ -- -� -- BraSIl.
� 17,15 horas, nesta Capital, K.. ���---7"�"" ...• .. - ....-;.,-- .... _ .. ·1 O es�alte das Q a��<8 Quiz, assim, o Chefe de Preço: 1 $000. � de seu filhinho que será � I FiorlanopolisE, ""r': n,: e, di,ente I

,

" ,Polici� �o Rio� �ncerrar, c?m � batisado com o nome de � IN. '39'. _' C':
�_ a certda� polulca de, r'a�5- Imperial, às 5, 7 e 830

� Antonio Vitor de �
,

_' ,.. ,. ( . . Quando se quer que o es
mo, a serre de pubhcaçoe.s horas:

'.�� Melo Lubi. � I
'-

_

"

';
�

;,

malte das unhas dure mais tem�' d "
�. '.GEfiENTE: 'd" 1 "que o S. D., durante OIS

f I do ás massas comVíctor � �I- A G. z t h 'po, ' li resultado passar ,por anos de atividades, distribuiu a an
Shi I ����������Jg�� a e �" ac a-se a':'L&VIO FERRÁRI clm� d� lagueado uma capa de

pelo interior do Brasil, numa Moore e Anne II ey. N 134 3v-1 venda no Salao Progressovermz JO�obr, ,trapSp,al�nte e d.;e campanha, ora de combate' Preço: IS00C)Reda�ão e OfieinaQ b:>� "quaJ.dade.· .. · ASSIm, conse- direto às ideologias extre-ft... C::0n�elh;iro Mafra,. 51, lu.ir-Ie-á ,que � laqueado se tor-
mistas, era de revígoramen- "" � � ..

Florlanop�hs -S. Catarlna'l' ue (�als bol�.llnle, co�J-t:ndo m�� to do� se�til1lentos basícosI' ",. nos nsco e ,s .•ndo ma s dursdou da nacionalidade �e o que,<Agentes-correspondentes em to- I
ro

'

"

't Ih�a8 as localidades .do Estl;ldo.
.

por c.erto:. c?nstl �e a me

o.r, �barreira a Infiltração das dou-Os dedos trims politicas de importá'::' �

C_I O, I, 'a b o r a ç ã o
o h ção.,. 1ês qu� ten I a pacrencra 0& 12 mil exemplares, do

.

de dar, Iodos 05 d.as, mas "gero documento nUI11:ro um de .....
nos de íos desde "b'be até '/j

!lassa Historia, foram. envta=polpa, sempre cora um cre.e .

dos ás escolas. ãs coxpor�oleoso, c0nseglJe-se, adelgaç.i-It)s ções e a estudiosos, aflin
o que torna as. mãos, muito rmi de uue h' t' O �e que ,0, �eu con eClmen:,� '-, fifi {j>;IIífilt?\\ rF'llM'flflr..�tf\\liodas.

se multiplique. " ,

. lllI �lIm'W � ��,!W .�'W

,

O ,exemplar, que _rec'e6.e.. lii$}[:iu .H_i&n1iEl!;nos, é de apresentaçao agr�::_ ,.. !
davel e vem ilustrado com » I'�TI-SÁRM TELl (t'Afirrl 'de evitar que as' mão desenhos alusiv'os a diver-

se raéhem, não cOllvêm tê-Ia
"as passagens da carta, dehumidas, ou enx!lgi-Jas defici- P-crb VaZ tle Caminha, f cujaentemenle.

<"

,_

eituraj portanto, ainda maisAntes as 'fend�s desa,gradab:- nteressante se torna.lissiiDa, não fica' "outr� remed'L
sinão untÁ-la coeri vaselina, p�r'
til ularmente á poite. pôl-lhe:
depois limal> luvas já velhas
para dormir. �

)(;_)o�,s :�It���j.�;"
I O�p�I.:' __<" ,_

E"i'a c:: arleriósêI�rose
LABC ('l.iÓ'RIOS: 'RAUL LEITE

Só para a capital:
�ês 5$000

," conceito expresso em
. artigo

�e colaboração, mesmo solicitada,
�ão implica em responsabilidade
ÔU eodôsso por parte da Reda
ção.

Assinatnr.qs

50$000
30$000
15$000

Ano
Semestre
Trim"stre

A (lorresp(mdência, bem como

os valores ...,Iativos aos anúncios
• assinshlras devem ser eüviados
au q'3rent� FLAVIO FERRARI.

I . �
�A Z fI I L��..•••••

,
..! - ----.

..... ·:I's Notas:; Ca. �,IA araDllfullão - I" I." ,
'

t
.

Isanll··

',;
"

,

tol�Jca_§ ',108 lornail dio ,rande desta-
que a um telecrama de �oscou, :i

se_,undo o qual Q Instituto ele
ReAlln. CooUde Transfusão de Sani�e d.a

capital. 8Ovie�ica. cODle,mu ultl· ' Laett're!
mar as expetlenCH'l d. UOl pra- .' '_

"

ite o uardar-Ie A Igreja poe ,m destaque oe•••o que permt l .êc'. papel da Virgem M�i n�' redençãoo sangue em es auo.,.
d h 'd d" ._

dNumer".a!!l pr6val om aDimai. a umam a�, por, oca!lao o

Á... .. -

'b'lll'da,'de delta I tempo' pascal, 'Invocando'a dluanpruvar'lUl � pOSSl, d A

t
-

.

t'c�nlervaçio, poalllldo!o .an,lIe te �� � else ,�ll'IfO, Jue .val adetransformar-lIe em liquido, quan" Os SS8Ta .0dadnterIor(,' ao .omd IDgoh. a

d fô·
,

. . PlD 11 e, com o pIe oso IDO

o" r tprecIAo'qU_ .:1, o fl.to vI'e'r REGINA COELI LAETAHE:
•."cen ua· ri, ,....,..

R
.

h d '

I
.

a efetivar-se t li' '08 re•.ultado'l alll a 0,5 ceus a egral·Vos. ,.'
f 'I t os anun'l'adol Esse hmc de louvor fusa aoram rea men e

'd d' 'd d d M
.

Shaverá uma II\'olução na prática g!a� e Ign� a le :
e BrIda an-

.d t f .ãê do sugue. tl�llma, .a. SlogU 11� graça e· queCl,1 al)! li, ',' VIrgem (OI revestIda ,em trazer no
seu s�io o Verlto lflcar�ado,Lem
bra ainda as ?rala�ra! proféticas,
do C[is�o, àe q�!il, haveria de rei
.urgir e termina por pedir ,sua;
mediaçí;io para ,nós junto ao trono:
do AltÍslimo.

,',

Coduma-se rezàr o REGINA
COEtI de pé; recita·�e em !ub�
tituição ao ANGELUS DOMINI
-O AniQ do Senhor-ás 6,12 e

18 horas do dia.

A,s diferentes .a.oi
raa de e.erever

�

Od ,regos, na ..tiiuidacle. de
poi!! di elcrever uma liaha da
'direita para a', eSlluerda, começa
ram a leiuint. d. e.querda pa,ra
'a direíta e' as.i. continuavam

,
.

AI8em interrupção. ,DepOl.S, e e.

me.m�1I elcreveram exclusivam.n
: te .Ia f!!l,uerda patâ'�. direita.

"

Os chineaes & OI' japoDêa•• el

,('reVi. de cima para haixo: lI!a.
OI cllinêl" e fazem tia .hreIta

para •••querlla, • e. jap.aêi'í
da ellluerda para a dirllita.

.

O. antiiol ...xicanefl OlcrlVlam
de haixo pala cima. O hebr.,u, €I

cllaldeu, o Il!Imariia.o, o .�rio{; o
turc. I) pena, ,o 'arabe, o. tar.�a·
TO e:crevlua da direita ,para a

esquerdá" �nquanto o l�tin0, ,o'

.afml.io, (I otiope, o �ervJ. e to-

dOI (lI pOVOI da Eupc.pa .e,�re
vem da' elquerda para a dIreita.

"A GAZETA" acha-se a .

venda no Salão Progresso
--------�---------------, -�

CARTAZES
D'O DIA'

IEDr. Miguel
Boabaid

CLlNICA GF.RAL-
VIAS URINARIAS.

Esp. em molestias pleura'pul
monares (Bronluite, A'sma,

Tubercdose,etc.)
Consultas 2 ás 4 hrs.-R
joão Pinte, 13--Fone.1595
Resielrnci? � R. João Pint0, J
_''Sobr.:..-fone 1214�.

\
_

J .!

I
i
I

SANATORIO, "SANTA' CAlA,RINA"
Dr.- Ândre'

DIRETf)R :P.OPRIETARIO

".--

Livi aria�.

PERDIZES _ Vila Vitoria
de sánta Catarina

Estado

"1 ...

O melhor estabelecimento, perfeitamente aparelhado
p&ra o tratamento conservativo e cirurgico de. doença� P?I

., monàres (pneumotorax, frenicútom18, tora�otomlB�. EE:te �a-
. natorio enc'ontra se localisado na Estaçao Penhzes - Vila
Vitoria, na E",trada de FElrro S. Paulo. - Rio' Crande, 800
metros sobre nivel, possuindo, luz eletnca, .agua encanada e

estradas de automovel, com clima salubernmo.
O Sanatorio encontra·se instalado com aparelhos m?.

demos de Raio X Heliodor, Ondas Curtas e LahoratorlCl
'para exames de escarro, fezes, sangue, etc.

,

Seção separada para convalescent�s de doe�çail graves,
estado postoperativo, impal.udismo crODlCO (malana), esgota,

'

mento, etc,

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

,"

UMA ASSINATURA ll\fEN�AL
DE «A GAZETA» CUSTA

APENAS 5$000 .

A. arvo.... mais al
tas do _nado

\
, . ltas Mne se faveiavaI com uma ra�idez pro-A. a-rvere!! mais a ,..

I- '''onhecem crescem na Austrá.1i.a di,ióla. Observou-,Ie qUI a cumas
..

.. f I crelcem. d•.Ifl metros em quatrQMeridion!l. Pertencemaltu:"IB��� anOl, �Ilio '. vinte e cillc, c8nti·'dQS p,ucahptos, e sl!a
ta me- me'tros por mês; outras ehllgaraatalcanç!lr tento e quarlu 'úm crescimelito' mensal de

trol. .

't '
' ,

I b um cll',ma: ,do.,· ta, canti,metres•.,Deaenvo vem-se so "

Sc,h,uldt
de H. O. LIGOCKI

Livraria, Papelaria, Tipôgrafia, Encadernação e Fà.:
,

bric::l de, cari:T'bos :de b,)rracha

-"Artigus p�ra es'CriÍóriJ':_" Livros em bniric�5�Arti
'.Tos escolares-Artigo�, para presentes -.Brtnquedoso

, ____

Aceitam se encomendas de «cliçhés», chancelas',
.

sinetes e carimbos de �datar, de metal. ·parainu
tilizar

.

estampilhas
Húa � Felipe Schmi-dt,

, Florianopo I is -_. St� '.

41

27
Catarina

P.

A Elec'r.
-BE-

Vitor '�jgueredo

p

A ch�gada' a alul11e,nau
do 32· Batalh�o

çadores
de Ca.

Precisamente ás 15 horas, chegava á Praça Carlos Gom!'!1I
o 32 B. C., sob o comando do major Nilo Auguste Guerreiro Li-
ma, precedido de grande numero de motos e bicicletas.

'

A pi aça estava lindamente ornamentada, vende-se nos
prédios, ondulando a Bandeira Nacional.

•

r No palanque, além do capitão Asteroide Arantes, repre-sentando o sr. Interventor Federe l, encontravam-se 6;3 snrs. gene
. ral Sampaio, comandante da 9a. Brigada de Infantaria, represen,

tando 'o sr. getleral Manoel Rabelo, comandante da 5a, Região Mi.
litar'; dr, Ivens de Araujo, Secretario da Segurança Publica; Josê
Ferreira da Silva, -prefeito do municipio; major O!itnpio Mourão,
comandante interino do 14B, Co; t,en�mte,cC)ronel Candido Regi!!,
comandante da Força Publica; capitão 19uatemy Moreira, sub-co-

• mandante do 14 B. C.; Tedolindcr Pereil'H, SecretariGl na PreÍeitura; ._
Ari Santerre Guimarães, Inspetor Federal 'clt) Imposto -do Consumo;
Joaquilll Wolif,. prefe1t1? de Joinvile; Rodolfo KoIfke, prcfeitlll de
Hamonia; dr. Luna Fl'Qire, Juiz de Direito fie Blumenau; dr. Al
ves Pedrosa, Juiz de Indaial; Fran�,!!co tie Almeida, prefeito tie
ltajai; dr. Alcebiades de So'usa, Juiz. de Itajai, e outras auteridades.

Falou da tribuna onde fôra Iostalado um microfone, Q pre
f�ito José Ferreira da Silva, que pronunciou o seguin te discurso:

Fala o sr. Ferreira da Sil",a

�oldados do Brasm
Tivessem, &9 poucas palavras que yos quero dirigir neste

Illomento, c. condão de traduzir. eru toda 8 sua sinceridade, a ale
gria, e entulliasmo e a satisfação com que Blumenau vos recebe, e
eu pr@D!JDciaria, por certo, nesta hOla, a mais linda, a mais ex
,resliva, a IUais arrtbatadora de quantafj orações, iá m'e foi dado
proferir., '

Infelizmente, não 'Serão eS3as palavras, por melhor que cu:
J� quizasse burilada,s em empolgantes combinaçõei de frases; não
será a vaz humilde do modesto governador de�te municipio, que
vos saúda, eHgàlana-se e se rf'jubila, em expont!lnea e sincera mani
ftlstação, para vos abraçar, como irmãos e como amigos. e vOPJ dar.
Dellte memoravel instante, as boas vindas ao seu convivio, á sua
estima e ao Jileu cariahó.

Perdoae, pois, a pobreza do orador phra escutar, somente,
a alma blumenauense q.ue fala á alma dos 'soldados da nossa terra,
que VOA fRia, nesta apoteóse, Desta magnifica parada de civislíll@,
pars vos dizer que aqui, nElste abençoado rincão da Patria Brasi
leira estareis dentr� dI) Brasil, ao lado da irmãos que sentem, co
mo vós, pulsar, dentro dtt peito, corações transbordanteli de amôr.
de entusiasmo e de fé no futuro gIorios()) desta Terra dadivosa �
Ma.

Não ha aqui - crêde - restrições, nem desconfÍanças.
SllbemGs - sabe-o bem o povo de Blumenau - q1,l8 Vi�l

des no cumprimentQ de ulJla missão que esa8 grande general que é
Meira de Vasconcelos já definiu como uma missão do amor e de
inteligencia.

,

Mas, podeis estar certos de que BIUlinenau - d<lls 8flUS di:..
ri,entes aos mais jnfimos colonos que mourejam de sól iii, SÓl, nr:,
traballlú' de arrancar á terra 0 proprio e o bem estar da f;loletivi:�
dade, o proprio e o, engrandecimento da patria; dos "(ue t�m par,..
cela de responilabilidade na adminiilltração publica .o� operarios hu�
lIIildes, eLlqu�oidos no interior- das fabricas, c8ntltruindo, Da modes
tia e no sacrificio, a Df�88a grandeza e a grand(.za ô<t País - po�
dei. estar certos, eu dizia, de qúe Blumen8u lerá o prime�rlô) a vo,s
auxiliar nes!>a missfio. '

A sua üittoria, a llil.ltoria dos seu. 89 ano! de existeneia,
tem paginas de extr80rdinaria beleza civicá, rasgos de hem com

preendido amor ao Brasil, que são {:arantia maís ,ue suficieLlt. de
que a lua condl!lta f)ara CElnVOBCO, para com ti Patria, será a de
brasileiros dignos desse nome, intelradol!! no espirita que tambem a
vós vos anima, nesta hora llistorica da naciollllidaGte, em que to�
dGIiI os que Basceram, sob as 'bençhs do cruzeiro, têm () dever de
marchar CeQ1V08CO, na parada explelldida de brazilidade que Q J::x:er�
cite, .te norte a sul vem empree.tlendo.

Não. ha aqui-collveDl repetil-o restriçõe,s nem desconfian
çaa. ,

"

,

Sabemos - sabe-o .bem o povo de Blumeniu - a subliwe
verdade que cvntem a afirmaçno do ,Clhanceler :insi,ne, ,loria de S.
Catarina e do Brasil, que, todo. os que nascem nesta terra ou são
brtÍsileiroB, ou ião traidores.

'

,

E, com o �rande preside�te que ora norteia· OI!! destinos du,
Brasil, nôs podemos, com a Gon"ciencia serena e a .incerida�Q traa ..

(Continúa na 7•• pállina) ,

oeee·........··�····················�.·•••••••••••�t

"
UQUITlSMO;: JRAauEzA/. mSCIJ.tI,EHTO

::rõnico: ln la n ti I
UMA ASSINATURA MENSAL

DE A "GAZETA" CUSTA

APENAS 5$000

(áido; fe:í�,:iÓ$fbrO, gu�rlln� e vHamlnas

� M�di��eDt� �abO�oso ...
LABORATÓRIQS. RAUL LEITE

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A· ,G· A Z E T .64. I:N I:) I O A
ADOLAR SCHWARZ r-A�cacio Mo:l ..

'

• • ....
'�", "

. Endereço Teteg'rafico:ADOLAR .

·
. ", Companhia, NaCional de Navega-Ca rxa Postal, 3� rei ra ten �)eu -escrlJ-

�.

r;::'!\ ,.

.

..... ,_
.. ... ........ . ......

.

s. FRANCISUO DO SUL-S.CATARINA tõrlo de ad-vogacia á-'ru,a
L'

ça- Io.� Costela'r' ·a'.·· ".' "

AGENTE DAS SEGUINTES elAS:
.

U
. ,

." .:
'"

"";

CompanhIa Salinas Perin�s-RiO. ' .

Pring Torres & Cia. Ltda.-Rio. Vísconde de. 'Ouro Prefo ,M'Qvimento Marifimo.;Pcirto Flori.nopolia
Navegação Brasileira Ltda.-R:o.

n, 70. _ Ph01\p: 1277.�·',.·'.' : Serviços de Passageiros e (:te CargasNavfgaçãQ Cabolriense Llda.�Cabo· Frio. .' ..
' , .

�%'.. . ...
_

.
. , ... , ___

VIAG�sntl�E;dA� ��RÀSO'�ORTO DO RIO DE
. ICab�lPOS!al, 110. ···•••..·".:,·�.'.·.·t ,;. Fretes de

. ç.,arg"_eiro:. .:
e. JANEIRO Navegação entre BUCAREIN (Joinvile) e: I '.1

..

•

'

.. SANTu5, ANGRA DOS REIS e RIO DE JANEIRO,
.

," , ,

"c' " '1' '.
.'.

Q • t·· ., ·X... *-,,-��!'"
· ,

diretamente, sem' transbordo.
.

.
fUlfR OE N08fiíllj:·�. P�ara () Norte

.

Pará o Sul
T t zando

"

II;;up��'1ad!l eoma� _;i;'�'"em rempre vapM�S em pmo,carreg. _m*����-': -� �������������i������������t�'5�T�'���"

Encarrega-se de classificação, medição "'e EMBARQUE de à. t.t<� ........ , f) i., J,.. 1 5 f Ê

todas as especies de madeiras serradas, beueficiadas e em tóros,
.

0"':::J '�iD�' , .

�
.'

,:0'; Paquete IIASSUCE' sairá a.i'ls do ,:C o Paqiíetê ;I-TAPURA
.

Sàjr:� � 1
etc.; cereais e mercadorias em geral, para qualquer porto do '.' ..�� 'corrente ,para: corre�t�l!��a: FC

11 norte ou do sul do País. bem como para o Exterior. �, �ULÇI'� Paranagnà, Antonina.
Recebe cargas de Importação.do País ou do Exterior,

,
Santos, Rio de Janeiro,

para desembaraço e redespacho para as praças .

. " Vitória, Baía, Maceió,"

do interior. �--" Recife' . e CabeJélo
ESVIO DA E. DE FERRO-ARMALE!\II PROPRIO �':J:i�.;::,-.· .. Cargas e passageiros para os demais por- .

.�:::��::��:"�:�_ ..�:�-;��fr��G�
...��.:.�"'�';'m.. ' 'i',�'l'::;.

tos sujeltos a baldeação QO Rio de 're1ro:�,.,!!,.� """""', ...•� '. AV·ISO Rece�e-5c carga, e '�'ncdmerid�s até a. �ç�pera 'das salda.s:",d�' paquetes�...... ..... A,
e emite-se passagens, nos dias das saldas dos mesmos; á vJ�ta Elo a.

··AVA "IA �.� Itestado de vacina, selado ,com Rs. '1�200 Federais. A bagage� de porão "devenL-str
- � .. fIIiIiMr��· entregue, nos Armazéns da' Cornpanhta; na vespera das saldas, ate as .. 16. horas,Q�� IU._•• I !ara ser conduzida, watuitame�te.-,I?ara bordo el1_1 embarcaç?es e�peci�i,s. .

"A G t " :.SCRITORIO-PR/\ÇA 1, DE ;NOVEMBRO, 21 SOB� (FUNE 12:)0) .

, . aze a \RMAZENS--CAIS BADARÚ N.'3--(FdNE·1666) -END. 'TELEG. C0STEIRA '.

"

J Para'mais tnfcrmacões -corn 'o Agenté
'

J. SANTOS·CARDOSO�·� "

----------�----�=-�-_.. _'��,..--"_.--------------------�--�---
., -�,

J

) ..

"5: ..�AZETA
--�,'�����---��----��------------------------------------------------------�----------��--------�----------�--

.

• Florianopolis-' 1939 ==

lmbituba
Rio Qranae .

Pelotas e

.f"�PPrr�o· Alegre
.) .

.

Dr. Joaquim Madeira' Neves
�-�,,, ..
��

MEDICO--OCULISTA')
11 Forma10 pela Faculdade �e Medici�a da Univer

sidade de do RIo de Janeiro

«A Gazeta» encontra-se
ái venda no «Salão Pro
gresso»

Tratamento clinico e cirurgico de todas as moles- -.

tias dos olhos
Curso de aperleiçoemento na especialidade, com· o dr. p�u·
llioFilho, no Serviço do Prof. David Sallson. no Hosp\tal :

da Fundação GaHrée-Guinle do Rio de Janeiro .:

Cmpleta aparelhagem para a sua especialidade
Eletrecidade Médica, Clinica Geral
Consultas diariamente das -t 5 ás 18 •

CONSULTORIO Rua João Pinto 7 sob. releíone 1456
RES'IDENCIA: Rua Tenente ,Silveira -57 Telef. 1621

_ ...

" , �·;I1.nna, _.' . 1Q.±S.tJ!., ... li '" �.���� _
2!&JL

i ':I,'

Curso._'·-;.'-de_,-,.--M_'aq_uil1'lS e.pilet!.
�� "A. Eletrtcc ,.,",J

PR�P�RAl'vI.f�.� ALtJNO� PARA li'XAMES A ·S•• MA,-
.

PARA INSTALAÇOfS" DE LUZ. FôRÇA E AN.. QtJíNISTAS, PRl\T��ANTES L>E MAQ'bJtNAsõ-;, M(j#TQ�
TEN,AS DE RADIO, CONSERTOS E AUMEN· RISTA� E, A rVDQ MAIS �lTE SE REFEllE A'

�1@i'!!,!!é!�'�������_'''''iiiiiliiiiiiiiiãiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíili 1 OS" 'PROCUREM .. ,
.

1MEGANICA' MARITll.\1A�:
..

.

'.

II :.' A- e:LET'�lcA -.

�
���������

TEM SEMPRE'" E\1 STbCJ.<�t;�:A:�· V�N.A.-.'t' �Q3, �

'., .0.�/.f.,,'lb:L�-;;=�pf@EV.��_S.E jA- SR."

''"clarito G. Gàllefti '

PREÇOS SE MO' Â' "',;" � ... ' .'. . ., -,

.' '�i'Adv'ogado
.. ,' M CQ' f'ET) ORES NA pft- ÇA•. ".

�t
"

I.AFRGe 13'.11 M.ue's'i..;;
,

MATERIAIS ELE') RIÇpS,. LU�JRES E ABAT. . Lo.RIANep8LI .

.. , .

RUA FELIPE SCHMIDT, l) 1 JOURS ELEGANTES E MOOE:liNOS '

(SObràd40)08 .! NOVlpA_DES.! V)SITEM A EI"e"tr'l·ca··
$ j ãiJ! . iS 4 i1rL'!3 • j is:. c;;o .'"Tel.-�l • r, Rua Joao Pinto n. 14- .

S' d" I"
'

d' T-'�liIiiiiiiiIiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiíiiiiiií*iíi�'i
.

ACABA DE REC�BER UM FINISSIMO SOPlTI-' . an "#) las e .. , 'Iras:MENTO DE CfJUVEIJ.'{OS ELE'TRICuS, NQVI� " .'..
.

.

' .!i -- ". j

DADE NO RAMO-AR rIGO GARJ\NTI.O
. ,CALÇADOS.: FE'CHACOS aos menores ;..e,••.

Venda e instalação de contador de. lu� e. força4por e calçados de tocas � as qualidades";
preços modicas só na Ca.sa A ELE'TRICA . Novo sortimento. 3 vezes por sem4i.tla

. (\
��!@���.�f."" TAMAN0'0Si m.exiCaBe5· ,ara ,Advngado II�

. Praia. de 'Banha
'

,

�Pd.TrajanO, n' I sObr�joll
.

Dr. 'Cap1a.rã T f)�. ���;��I
..

!'l. fi CINTOS." PULSOS. OLEAQoS •. tOftlJ&lJi.
I ,relephon.c rl' 15.4$. Martlnc: .

.Ia S'lva I' ,BONETS, LUVAS, etc..
'

�

I

.

.
" c.,:" ..' I

,
I) Importadores de Artigos para sel'eir0s e sa,a�.,s

.

,": : J\dv.gade Fabr ica de Calçados -- _AR REt.RO'S \Clinica ero:' P. 15 tle Novembro, 3 sob. DEPOSITO, RU." CONSELHEIR�.$Ef\A,/••
·

. '.ge'rar
".

Fones '1'631 e 1290 .. A�� LHEUF<E�\JX., ....
Medico'especialista em'·
Molestias do Estomago, ,

,Jritesti.no, Fígado e ,

'.'

ReCto
.

. , ��
CURA :RADICAL DAS {
HEMORl\HOIDAS E. VA-�� ,

RIZES :SJ.:l\1:OPERAQÃOr
'E' !'EM DOR·

..

; ,,"
. '. ,. .�.

, .,,_-_

CQNs�iT.'S :

A' Rua r,.'llfo n. 1
<

Diariamente das 17 ás 19.M." ,

D'r�.. Augusto
de Paula

��

fMEDICO
DOENÇAS DE SENHO,

.RAS-P.'\RTOS
Operações .

Consultoria: Rua Vicor
_ Meire1es 26

,
.. A 's 10,30 e das 2 a� 4 h�.

j -

' ./
,

Residencia: Rua Visronde
de 'Ouro Prelo, 42-·.

· Fone: Consultorio. 1405
Fone: Residencia, 1155

IDr..Podro de Moura ::1

Banco do Ira·sil· �_.,� �"1: - �- -- ���- 1 �....,.,""<ç..- � -_.>\\

•• � ,,_,'kl,_' �;:.; .,.,

Clnfortl, listin,â, e leleza
;..

Capital 10G.OOO:OIO$OOI
FUfAdo de reserva 259.746:1008000

EXECUTA / TODAS AS OPERAÇÕES BANCARIAS

AGENCIAS E'CORRESPONDENTES EM T8DO o PAIZ
'AGENCIA L8CAL '

'

.

RUA TRAJANO, No 13
•

-!
- ����<(J �...

"'�

..' .;
, Abona.� em conta corrente; os seguintes Juros:

· ·Dep. com JurGs.(COME�CIAL �PM. LIMITE)
.

2% ala·
8ep. limitados {1imit� de 50:000$)'

. 3% ala . i I liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifil__
'

})ep. populares (idem de l�:OOO�):� .

�,

.

4% ;ala
Dep. de avIso l'révio ,(de.qua(s<lUe� 'luantias. c()m retiradas tam-

.

bem de quaisquer lmportanetas).
.

. com aviso. prévio de' ,30 dias 3,5� ala
idem de 60 dias .

.'

. 4� ala
.

'.

idem de 90 dias .: 4,5% ala
.

,

,
.

DEPQSITOS APRAZO-FIXO:
po 6 mêses
por 12 mêses
Com renda mensal

LETRAS A PREMIOSI
por 6 mêses
por 12 mêses

Sujeito ao sêlo proporcional.

Cxfi)ediehte:' das 10 ás 12 e das 14 ás 15 horas
AGS .sabados: . das. 10 ás 11,30 horas

. Endereço "1eregrãffCõ;sATELLITEI'i.",
•• ,(Oj .....<�

. TELEFONE'"
,

:

-�.

-C-om--------.-�conbrnia\··'·
,,$6 nos Trab�l�os,. 90�

"Consulterio Técni,co�' d�e'
_ �

• •

_. �,:
<. r' �'

•
�

IVO A." CAUDURb .PICCOLI
:,Enge�"h�lra '·Cl"il'�·�··� '",

. .
,

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

Dr. Pedro dêMoura Ferro
Advogado .,

Rua T�ajano 1. (s0b•.l "�.
.

I Pr'ofissionafs hSfI)iUtados' ,,-para- ·t·odo··
PRODIGIO, significa MILAGRE

'.
OS r,a rnOS Gde en,ge.h,ha!:J� "

.

MILA.GRE significa Administraç�C). construç�o. e "r.ef9r�a ;de ..

,;'
�

,.

.
.

pagament9's .eljl; prestações' ; .'
-�.. - .'.�-

4% a. a.

:5% c
�DARLAlJTB

.�
/"

.. '. . '; "

�roJét-,,)e.,e·m _ge·r�.t : �.: ;::.'.. \,

Escrit.rio ce(ltr�í:' A�i:7 ':�e :'Sétêrr1DiQ�,�s.47:�
i .{

[p o-r'to';U�DVi' a>o·· ,··,,··'··'5.···
.

li:'.. "
. -

usando o creme

�BARLAUTD

dirá lQgo sorrindó: que 'produto
máiavilhoso'

114 J

'-:, Ê.
�,�'.

�,1.::": ,� ...... '-'. �- 'O-. .;;

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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�
II,." " .' 4 ,,; I , 4 "i�_,_,

, ,S ,," &,..... "
�----�

" '

.Vraçã O Urussa'nga·
SEGURANÇA,-- RAPiOEZ - 'COM"ODIDADE

.
,

Dirjgid� pelo soeio : JOSE MAXIMO,
'TRANSFOh:j E I E PASSACEfROS E CAf�GAS

ENTRE ARc\í�A:'-!GUA' E FLóRiANOPÕ'LIS .

11 and» pnr, Forqu;lhinha, Mai L uz:a. Cresciuma, Cocal,
Urussanga, Od"a�;, S. Ludgero, Braç') do N9-rl� e' Car�vi'l(
DUAS, VIAGENS SEMAN t\l:I em combinação com 8S

,
linhas de ónibus i\,raranf!,uá-Porto Alegre

SAI'DAS de Flor,ianopolis ás terças-feiras',' e eabados J
. ás 5' horas da manhã

.

S.AI'DAS· �e Araranguá ás quintas-feires e,
-

d mingos,
, ás 5 ' horas dá manhã, .'
A linra de Porto Alegfe chega em Araranguá ás :::&
quartas . .fei,ras e, .sabados "J� parte, para Porto m!:I:t�::i�d:,if
I

" ; 'Alegre aos domingos e quartas-felras 't',:t@ww::

i A�:E1'fTES�Ararangui: BeroardlllO Max!mo- F orqui
: {�tl;:!:::r:8l:':::i;

hinha: Gabriel Harns- Cresciuma: Ado F�r1co Fllho- wr:::
-'''_

.

-

-_.. --

.. _--_.� �
'.

,�
-

'

.. :�

Cocal! Zeferino Burigo" & Irmãos",--,Urussanga: 'Põsàrio; -
. -,

Damiani & Cia. ""OrleaDs; Irólãos- � Piz7.0latii-i-Braço do Na,·tf! <\ lri li Alexndre Sain
AGENTE E� 'PLORIDo NOPOLIS

JOAO NEVES
, Ilua TrajaDo" 2 -Fone, IG:5:i

,HOTEL DOS' VIAJANTRS -- procurem para=se hospedar em Araran"ná ,

, ',; ......� J ) • i �,;,,1 ��,) .- JOSE� MAXIMO
" ,t '

.," '�:i:,il,;;;]; Q_jga 80 seu :a;:igo...
""

. Ou a sua esposa... ,

J '

A'"V A Tingimentos pôr processos ultra
llloderoo" em ternas

.

de! homens.
vestidos de' sras, e roupinhaa de

crianças,
Seleta! é sua

I
Tinturaria ...

i TINTtJRARIA e CHAPELARIA
t

I Seleta .... '.

-_I:\!:__lIl!!Cm!I_�_"_" .,,,Ifíj,,. _.,a,".,;.-,.- I RIJa Tiradentes n. 7-Fone 1213

�����������������..... $,.$1 @agagq, jii $"gg@ rm-!� j
G R A N D E H O TI E L � O D E R N O IIIPROPRIETARfO

João' .Kuhn
" ,�I

CAIXA POSTAL, 82 -- ENDEREÇO TELEGBAFI�O: 'IGrandbotel
I

tEm.prédio proprio, dequatro andares, e, inteiramente novo', 'dispõe de',J�as'," I
acomodações para os srs viajantes e exmas, íamlllas, 'com luz agua corrente !

em todos os quartos :..:
"

:". _

; T"á!��,�entõ
.

de .pr��el��,., or4eID" -'" ,r.��;;"
! ',: Diatilá.: �'��'OOO -12,OO!! �14'O,t)'p;�}t ?�"'OO� t,\',;',

SALAS· DE, AMOSTRAS -�.
{'

ASSEIO E<, PRONTfphÓ
;; i' .

I '

"I

Uma assinatura mensal
de A,GÃZETA, custa

apenas �$OOO
··0

•

no distríto do Estreito

metros.
Entrega-se á domicilio, lenha serrada. em

Bem sêca e de ótima qualidade.

DISQUE PARA O N. 3 ESTREITO

i
..............8•••••••••�••••••e••••••••••••e.e.....

" Perola • Restaurante "

L

Montado a capricho, com um corpo de empregados
habilitados a atender todas as exigencias de sua

seleta freguez!a, Perola-�estaurante mantém
um serviço de chá, dôces, bebidas, bom

bons,
.

chocolate, gelados, e frutas.

O restaurante manterá uma carta variada para
todos paladares. ,.

Limpeza/ prontidão e gentileza, em atender sua

distinta fregúezia.

Praça 15 de N overnbro n, 19

Florianopolis Santa Catarina

.". '.

Avisa á-sua distinta fregu.sía que dispõe de otima
sorveteria, estando 'habilitado a servir os mais es

plenrtídos p'colés, s -rvetes, beijos frios etc, SI A M
,IIANE'RY BLUMENSCHEIN

EXPORTADORA.

Madeiras e-m Geral
FABRICA: Rio Negro - Paraná-RUA PARANA' - Caixa Postal. 31

End. 'J eleg. c.LAMINAX»

ESCRITORIO -GERAL: Curitiba - Paraná - RUA 15 DE NOVEMBRO, 608
" ", "-Salas 407-8. - Caixa PQs�l, 343':'Telefo:1e, 255Q,·

,

'

End. �eleg. «LAMINAX» - 'Cod. Â. B. C. 6.a Ediç, e Private
,

,
,

, Ban'hqs. quentes e frios a qualquer hora;,
-

,r EXPORTADORES DE MADEIRA BRUTA E BENEFICIADA PARA A
ALEMANHA, INGLATERRA, NORUEGA, AFRICA DO SUL, ETC.

Laguna
,

/'

, ,
'

;RUA GUSTAVO RICHARD

Dr-frcnte_ aos Correlos te Telegrafas
'! �---

em H iH 9ft!

f'
,

, Gerente em ' Rio Ne·gro: Walter< Srat-)dao
,.\<C>o.v.

: Santa ' Catari n'a :'
;..

, , �
"i'

;: ..E:....E.SENTA.�T,IE. E '.DEPipSI!A�I,G),S EM �TA .. CATARINA

O A'R 1...'0 S' l-I�l.O E' pt C K E S' A.
. '\

• u z'in 'a S Matriz FLORIANOrpllS
BOSe,1-I I

...............t•• � '•
• ••Ih••' II '

-

_ '- �-..i.....
� /"".','" 0•• ".t••I. (I�' )

.

1....._. d..r'llilt., ...
'.-� --., -" _.-. _,c. .

A
"

....d......11 ....
••••• II .

,
.

,

,:

alumen.,u, Cruz,elra, II. Sul"
)�

':Join"il., Uages, L,.gUJla, São
. "r :.

.

f:� ;·�.��:�i ;"-: .

.

F...ncisCD··do Sul

MOSTAUARIO' EM:

Tuba r:••. . ... ,-,

.j" .

'�'
Vela. e 'Mago •

'8Dsdi'.
'

..

..,.'

.

1�\,i'
"",

>
"

"

,7..,
..

,
.: \

"

-.� ....

'.'�

De ....,.,. ,.Uft�l" f
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C ES P O';R T IVA
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Redator: M�urilio Nei

A pelelo fle amanhã
."

�

,j. -Ói. -

L\s valorosas e�uipes do Atlético, de S,
b'ráncisco,e o Cip,de ffajaí,dísputarão amanhã,
no campo da F, C, q" d titulo de Campeãq
Catarinense do Fu_téÓól.

..i

sensacional

A �chegada a BlurnellauTTorneió "

do 32 Bat••hão de
.

de'Caçadures
'

.�,
���������������I

tenis� LOTERIA 'FEDERAL
Contin�ação da 2a. pállnas

v. S. lã visitou o

QUA RTAS e SABADÓS·entre 81umenau e,

FlorianDpolís
.

Adquira o seu bilhete no

Haverá hoje, ás 15 hora- u a (união de t, dOb UI tenis- S8 Ião P�agressa·
_ "tu do Lira Tents Clube n8 !iJ Ji;.quda associação, a,fi,o de O Unico ! ,

"

terem escalados os jOi'ldores que' marão parte no próximo torneio
'

.,amistoso entre Blomenau e esta ca'!,lal, anu-ciado para 05 próximos RUA FELIPE SCHMIDT N

.;
5 - Florlà.n8PO�i,�:'dias 29 e 30 dJ corr-nte e l: d 'il1�O:� rn cidade d·! Blun,e,ru

�

Os amadores que sem' moí: Vil it�shfii.:àdo não comparecer, m t :

à reunião desta tarde não (Md�lão di\pubr o torn-io acima citado.

10
'..

'

,i
" '.Clube ·5

.

d"'e';'T'EMPO �

. _.', t
N b

'

!DêPlI�����nt�deAé.;· ovem ro

5 a I a- o R.e e o r d e? !���DtieR Civil I Soirée-daDsRnto

, Bo,teti·Ín. diario da Esta-: '.
" ,;1"" I, "10'·, Aéro-climatológica

' São, convid��o. todos. o� soc�.
Secção de armarinho, p. rflÍ1T,'l1'LJS e art.g; S I

Y .' .

. e exmas. Iamiliae a assistIrem· a

para homens. • Previsões' para, o periodo das soirée-dansante que. o .Club� !S �.
118 horas de ôÍltem' ás 18 horas Novembro, do díetrite Joaa-

PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 21 FO :�E: L696 Ide hoje: (Pessô�'\. Estreito, lev�rá a efeito

�iiiiiiii.�!iiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiij,iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_.Iiii.iiiii'-ÍII,:-!!I__
"

I' no proximo sábado dia 15, ezn
-

N. 111 P.
.

TEMPO - Iastavel, com chu- "seus salõer,.'
.

----------.------.;.-...t,-.�-------- vai.
. I --=." A.D!�ETORIA

solidariedade, que ckvetíl'5e"t-+<0"·fi'p:.niiftolitãiõr-<f7r-nõssosseritiinen- TEMPERATURÁ:='Estavel:': N. 137 2"..,..,.1
tos de brasilidade, este Com�n·Jo. certo {d, tarefi> que lhe cabe,

,

_' �� ".___

tem, nesta hora, a satisfação mui" g(ata�e Y?� dJrigjr .ª� pal� '_ VENTOS r= Variaveis, sujeit'Os'_;'''-.'
.

.

de Chefe, pára desejar-vcs, antéSd� tüTâ:'� mais feliz' acolhida .a rajadas frescas. Verd..deir'!D
nesta' plaga portentosa do rincão cetarin-nse!

Em seguida, foi pelo sr. Gene�al Comandante da 9a.
i As temperatura� extremas d�

, entem, foram: maxnna 29.6 e mi-
..

Brigada de lnlantaria, hasteado o Pavilh.io NadoMI ao som do nima.22.3 registradas r�spetiva-'
Hino Nacional. mente ás 15,00 e 4.10 horas. � FORTALEZA," 1'4" ,_' O'

No gabinete do comando, usou da palavra o dr. Lima : �Correio do Ceará»
..

'

públié�ri
Freire, tendo o major Nilo Gnerreiro agradecido em termos tocan- ,amanhã .sensacicnal reporhliem

A pro�lama�ão do major Nilo Guerre,lro teso 'lob:e a 'prisão, ef-;tuada. h.a, tres
A's 21 horas teve lugar uma' recepção aos oficiais do

Lenha Delambert
'

dias, do :agrirultor Raimurid.,
«Soldados!' novo Batalhão, no Clúbe AmericI, s�glJindo·se um animado b:tile

tMargarida,
residc;nte na

_ l(jcalí��
Faz hoje, precisamente, dois mêses e 19·dias que foi falando os srs: dr. Ivan Alleral e prefeito 'Ferr,eira da ,Silv.a.. Fone 1.100, dade de I?inamarc8,., mutVelliip

iniciada a organização dv nosso R., C., em Valença, Unidade O baile que <e prolongou até. alta madrugada, fOI abrl-. I de Boa V�st�1 e, que é acusadl?'
mais jOl't'en do nosso Exército, recebeu como missão, trazer a pa- Ihantado pelos jaZ'Z.bands do 13 B.'C;: e Força públi.:a�' ,

��.'1�:X�.ii!E:�� ,de ter desviado' qUl"tra, fiIha-s.'
avra de fé, conglaçamento e frl}ternidade aos nossos irmãos do Meu!! camarada!! Que es' a palavra .dé,ca�izade seja, para

1]1 M'
.

I FI i Di 'I.ameaçando matal-ilS 'caso lósse
.Sul, "specil\lmente .de BluMe!l8u, para, todos J"untos e cheios de td' t' d I t' rã' .

t 't � anoe rm no as
d

.

d ". .
.

... o os vos, um mdo IVor. 6d
rea 5a IS

sÇd °d' .

e que ed� e. P.l� mUI

°bS
ou- r e, senhora Helena da

I' enTunc,a
o

ed pre�o;, ,,'. d"'.'
..

�roor patriotico, trabalharmos pelo. engrandecimento, desta terra da- tros se transmu e,_ � ,lIn e que, escu a os na I�Clp Ica nó re e_ ii 5.1' D. ,rata-se e um
.

ve�aa eira
rlivosa e boa, que é o nossu querido Brasil.

,
sã e no escrito cumprimento do dever, posiámos, intransigentemen- t"

I va, I,as. t � 'moilstro. pois sabendo -d� e!.ta._
b Id d d B' 'I'd d f I' I" d" I "r. par IClpam a geus parep es � �,

.'
,

,

..

". ,';
,

.
C.a e-nes, 50 a os o rasl ,

.

envI armos to. os os es ?r- te, se� r�s\'a 8r um .10 mo�ento, evar' 8v�nte tu o aqu o a que r pessôas de suas relações, � ,do d7 uma das" vlt'mas,'; ob.tl'-
ÇOl para Integrarmos na comunhão nacIOnal 'uma plelade de JO· nos propuzemos realIzar aqull, '

r"
.
fi O contrato de casamento GA ri: gou·o a' lUusar seu 'fIlho" de

vens, que talvez por falta de as�istf:Dcia educacional, desconhe'cem r Todos estamos inteiram�nte certo: d� motivo princ'pal �a, i� sua filha UIVALDA DIAS,'. nome Nonato. '.,.,.','
('S seus deveres

p.ara.
com esta te.rra que tudo lhes oferece, pe-

'1'
noua presença nesta

ter.ra, qU! mtegra II

T.egll.)
Sul do nosso Palsl f�Ií.'

com o Sr. LAURO DU- R Vendo o mosslto na. prta�,Ot'
'1 d Ih d' I A

.

'd d � , d TRA. '

�
"

dm o em troca apenas que e 15pensem o amor que e a merece. . compreenslo DIli a, porem, e��a certeza, nos a emons- ,I ' 't. :tUI\ esposa e filhas ;cómeçaram .•
,.

. Acendamos nêsse. jovens corações o fogo sagrado do p"- I
traremos claraMente pelá, nossas atitud�s e pela elevllç�o sem limi-'. Trindade, 3-4-1939. � gritar, ás autoridades, temero�as

Itriotismo,

IiPtintAl'ldO-.JheS
o �UIJ o a segui! Da senda brilhante que, tes da nlllsa disciplina, �o�ça. unica e capaz d� 0.05 ele�ar, a cada. � _

il-. Jij o?tural,oeote ' de .' mais

.

terrivel
irus .conduz ao altar da ��ttla, onde, de 'Joelhos, prom,..temol bem

I h?ra entre os nosso.s patflcloS, em
. t�rno de

. cu!as.mp.ntal_'da.des .

vae
• � .

UIVltlda � :vlDgança.,
..

"
.

'

,:s�:rvl-la, para qUt> ela atlDJa o lllgar que lhe cabe entre as gran- I gIrar o volante maior da nossa ahvldade, ,na orblta prinCipal da
; � M e �I

. Mo.adores de. Boa Viagem .te-,
d N

.

'1'
. ! d ã

.

��" n .. a Ies ações CIVllzadas.'. I
e ucaç o CIVICI. ,

.",

�,,- w."""" egrafaram ao -Coueio. da, Cea-
Soldados do 32, B. C.I

. " .

Para perfeita vitoria d�s ações reais qu� �Q...ui v�mos reaJ- L
Lauro

I�
rá» ,pedindo sua interfer�n�ia

� .

Tenhamos sempre f:m mente que. aquI !lemOS, não como 1 IIzar, �te ComandQ sente-s: fehz em p�oclalil.a.r qú�<bs. soldad�s nolYos para que o criminoso 'seja posto
conqUIstadores, .porque nada há a conquIstar, mas+·�a!a oferecer-, d� 32.-:8. C., elementos lovens � dedl�a'dosA��Exérclto. �rasl' .." �#!:ã. nUQ)a prisão mais segur:a. ;,

IDOS a mão amiga a este povo aperoso � bom, conVidando-o � Ilelro, pE:la sua conduta e pelo mUito amor .,; 1I:'·oossas lD.htulções,
�olaborar !CODOSCO nessa jornada' da boa 'Vontade. Qué cadâ solda- estio perfeitamente a altura de secundar O�)�u;:�esforço e dos de-'
do, do 32 B. C., seja um amiy,o de cada (ilho de Blumenau, 'mais oficiais que integram a, fileiras gloriosas da Dossa lovem-cor-
f-orque todos são brasileiros.., peraçio.

Nuin país democrático, onde não ha di;,l�nçào de crenças,a Meus camaradas e COmpE nbeiros de armasl
Ihossa crença máxima .!eve ser a de bem �I!ervirmos á terra que fu tenho muita fé no destino do Brasil; tenho f,. no seu

D1S viu nascer e hem a ser�i(e!Dos, envolvendo Dum abraço fra- progreslo, no seu regime, no seu povo, na liqueza ioclI.lculavel de
it�rno 01 descendentes de oUltos paíse.i. que aqui aportaram em seu solo e na bravura invulnerável de sua ,raça! ,

\husca 'de' tlàbalho e s�cêgo, talvez não encontrados !las pátriaí de' Mas�, ,antes de Judo, sol_dado inconfundivel. forte e varo·

;brigém. cQnstantemente' convulsionadas pelo jogo de interc&les po· nil, eu. tenho fé no teu val�r pórqlte til ��, em suma, a re�ultante
!litic.os e ecónomicos e pela necessidade de dar vasio ao t"x-:esso feliz de tudo que melhor expressa � almcl sempre'altiva e alerta do
oGe popvleção. Brasil de pé!

.

_.
Soldado» d. 32 B. C.I ,E ,de hoje por diante, seja ,.qual far • região brasileira de
Ciegados qU,e som)" hoje, ao nosso destino, procedentes origem onde G teu vulto aSlflrae, seja um paduo de exemplo e

(te vMios pànt�� de territórío naciomd, para
_

�ste outro, on�e abnega�ao ao teu.�rmão do 591, em partiçular de BlumeQau, qll;e
tremula lambem a f1amula invicta do norso BraSil, com' a· parti - é soldado tambem e que 'de braços iibetto.� radiante de fêlicidade
��lar mis" de cstt�itat mais fortemente os lil�es tradicionais da, to. Iccobe gesta ,horal

.

f·
'

quila dos que sabem cumprir com e seu dever de patriotas, afirlllar,
no instante em que vos integraes em nosso cenvívio, que o «vosso

patriotismo é uma heranea gloriosa do passado, briosamente manti
da até os dias presentes; que sabeis guardar a pu, ou fazer a guer·
ra -téndo em vossos corações a unidade de sentimento que v.a tor-

,
. .. ,

.

na mvencrveis ».
,

Que vos torna invenciveis, tornando-nos invenciveis tam

hem a n69; que comungamoa comvosco dos mesmos ideais, da mes

ma Fé n08 destinos surpreendentes desta Pátria maravilhosa, onde,
por primeiro, vimos a luz e que, um dia, S6 abrirá, cem o mesme

calôr e carinho C0m que nos alimenta e nos conforta, para nos em

balar o sono da eternidade.
Sêde bem vindos!

. Sêde bemvindos, na certeza de que nos enceatrareis sempre
o vosso lado, á sombra dessa mesma bandeira que é o

.

vosso e o

nosso orgulho, que ha de tremular pelos seculoe a fora, alta e res

peitada, imagem de uma patria grande e nobre, generosa e bôa,
«O auri-alvi-ceruleo-verde pane.
Sacro emblema, purissima bandeira,
E's o simbolo amado e soberano
Da grande e livre terra brasileiras.

Seguidamente as autoridades deslocaram-se para um outro

palanque, colocado em frente ao edilieic dil Prefeitura, de onde
assistiram ao desfile, constituido de alunos das escolas locais. as

sociações 'de classe, operarios, 3.� B. C; Companhia do 13 R.

I., acantonada 'em, Hnm.ônla; e .uma ç m 8', .t._ composta de três

pelotões resj.etivamente do 14 B. C., 13 B. C., e força Pu
blica.

Todos estes d mentos �e filaram pela rua 1 j de Novem";

bro, tendo partido da Praça Carlos Gom�6, eom destino á 50'

ciedade d� Atiradores, onde o 32 B. f:., ficou acantonado.
No pateo do acantonamento (oi pelo ilustre Mljo_r Nilo

Guerreiro, comandante do Batalhão, lida a seguinte proclamação
aos seus soldados:

. :

c O' IS
Produtos de ótimasQu alid.�a-'des

Refrlgera'dares R'ORGE
'Radi:as, PH1LCO.

Distribuidor para O· Estado:
JOS "

, -'""f'
E DAUX

:RUA CONSELHÊí�1S' MAFRA 10 FLORIANOPOLIS

..,�" �:-'--------__,------------�._-__.;;;.'

'.
'
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,A GAZETA Florianopolis,

.

Bols.�, "Meia9, Cil:;tos, Lenços, Pregadores,· Roup'as
Sautieils< acaba de receber linda coleção, a

de Je�sey,
'Cintae e

CASA MACEDONIA
A CASA QUE MAIS BARATO VE'ND,E

6 .- T R A J A NO·· 6
'QI�5 WitfW iN 54M4U

No't i C ia s d e[wn"
..

'_Ã_niR_-_,_F_R_'A?NCe:-'
J ag u a'rU' n'ai Ccrreio aeree A�erica do SuHra��'-

- 'I'-, Com a -�r�sen�a d� griln-rm�nina Maria da Conceição, s-:
de, numero. de liéis, realisou-se, ! lhlllha do sr, �taliba Mllo. .1 >

na sexta-feita Salda, a procissão, --Acha-se gravem nte. enle mo

de <Senhor Morto», pcrcoiren-j o sr, João Alves S, I �i z, dele-' r
do as ruas principais da ci.iade, I

gado d: policia d �!e lI:un'cipio.! i
Foi, �s��, mais uma opertuni- j, (O COI(l<fS _ONDENTE) j'

dade para o p0VO Jaguaruoense, ..----..-----__••••••••••••• '.

evid�Dc:iar a sua inabalavel fé;- VENDE-SE, I jcatclice. i· (
- O f

. I\,t ••... 1 Ford cEIFEL» pereerreu sô- �
sr, pre eito IVlU:lIClpd mente 10 000 k f itisai

.

f d·
'

. m. per ei rssimo .

tstá se e� orçan o, junto aos seus estado, com mais 10.000 km, de I

colegas de Tubarão e Lilgu,la, garantia 99 Ford. Preço e condi- ,

para desobstruir o rio Smgão, ções a combinar.
,

que liga Jaguaruna a Lagu lá. i A tratar rua Felipe Schmidt 87.
• S áA' d N. ,126 '

' 3v-3
er esse, meus um grau e I

' ,

melhoramento para este mu lici.
pie,

. ... ,' Bom'negocio- A Prefellura Mun,clpal.. . .
.

qu� .viflh� lunciooando cm. um" Vende-sé: �Jagmflca cha

prédio inadatedc, transferiu-se: fara. :ao lado

para um vistoso prédio, '.calis",., d� ,E,tação Agronomica, com

do no principal -ponto da tida- ohma,. cODf�rtavel e grande �asa
de..

" . .
I d� r�51�encla. bdo .po�at" )8,1-1

- «Café Gloria! e o nome: dins e mumeras bj:nfcltorlIlS, OiS- -
.• ,.' -e

do novo estabelecimento de pro.; põe de grande extensão de ter-
I fi' I di

.

priedade da ,sra. Cantalice P�- ;
ras para os agrtco as ou" IVI-

,

reira.
' .

.

_

. I são em lotes.
- Em visita aos leus 'dignos '

.

Trat,a r "�, .

filhos, esteve nesta cidade a sra.} ._.

RDP. TRAJ t\NO N. 15 .

"':lf··
"

l'

Angeline Bez Bati, dignissima N. 50 �. P. I
f�

eeposa do sr, Angelo Bez Bati, . ! /
iad..lt��!i':;:U� ·:!:;'J��:d<. CREDITO MUTUO <PREDIAL
OI seguintes representantes de 1 ;.�

S:i1�:fI�f��:i;�:P:I;�-' s�ta�� Clube-d-e-·-S-o-r---i-êi'-o_'_"-s-· e-n-l-,_-MerC-éliórlas
Figu. redo, de S. Paulo; sr,An-! �

toaio Steighder, de Porto Ale- O valor de 1$000 - rs. empregado com
grf!. ..

't I
" ., , ,-"Em ..is;ta ae seu tonão ln e Igencla _"_,

natal. estiveram nesta cidade os

&JS. João Oto AVlla, '\risteu
Avil� e Ciriaco Aguiar. -

- A se rviço do «Correio do
Sul", passou por esta cidade o

sr. Aquiles Sbruzzi.
- Realizou -se, nesta cidade,

8 e1f';çlo e pcsse da diretoria
do Clube Hec,eativo ti: I' de Ja
neiros , QUe ficou assim consti
tuida: _' Presidenle: MaílCel
Nicoh�zzl; Secretário: 8enoni
5, hmit:t;-Te:ouleiro: Aires Gc·
n,es cle Câtval"o.
Tambem em data de ontem,

',-,mou posse a fiava diretoria di
S. M. «Amor á. Pauis», que
está assim consftuida: � presi
dente: JO$é Ricardo Soa'res; le,

crelario: Luiz Schrnitz; tesoureiro:
Aires (,c,mes de Carv-alho.
- Em março ultimo a - Pre

feitura Municipal desta cidade
arrecadou 8:053$375, e pagou
4:524$300. _

- PQr Ilo do sr, dr, Inter
ventor Federal do Estado, foi
nomeada auxiliar de in�eção es

colar I estimada 'profe�ora, sra. J
Cecilia Avila Schínitu

Pelo
_

sr. dr. IÍlterv�nt9r F('de,
ra), foi Blsinado ato desdol r�ndo
8 escola masculina desta cidade,
8 cargo da dedicada professora,
1ira. Consuelo S. Rocha

_,
. .

-,Faleceu. nesta cidade, em

dias do mas pass/ado. o �r. José
Fernandes da Rosa. I

"

- ,faleceu, repentinamente, a

'.INetl-eIR8 de S. J.sé

I, - Registrou-se a 12 do
.

I
corrente, o aniversario nata-

l.liciO
do snr. Adolfo Nonato

da Silva, funcionario apo
sentado da Fazenda Esta
tdoal.·

I _ Fez anos a l3 'do cor
! rente, a snrta. ligia Coelho.
I (O correspondente)
I

-

.

I
I

I F"ECHA,M�NTOS DAS MAL.AS:-

P N t'
<'

.. EUROPA, AFRI�ti,ASIA,OCEt'NIA,
ara o or e. cada SAB�DO, ás 11 horas nos Correios.

•

P·ara o S·u'·I;••.. -

IIRUG,UilI, ARG.ENTRNA� CRIL";, BOLI
VIA,· PERU', cada TERÇA-FEIRA, ás 11
horas nos Correios.

Leilã"

I
Dia 18, terça-feita ás 19 1,0-

ras 'no prédio �& rua 1 em ate

I S:lveira n. 16:

I Serà vendido em leilão. mo

veis para quarto, sala de. jantar,

I' sala de visitas, geladeira, fogão,
caixas para agua, relogio de pa

I rede, banheiro esmaltado, louças,

I
vidros etc. etc.

,N 136
I

·Bras-il,fiEurapa
A"G E N T E S:

Ernesto, Riggenbach & Cia.
Rua C'bnselheiro

Ltda.
Msr("l?, 35

Telefone: 1626 Florianopolis
3V-i

D· (PEITO·ORES DO) DENTE.
lOUVíDO

, �EUM�TISMO
�E.UAAL4IA:

(ÔRTE5.GOLPES,PÕNTADAS
�fRiDJU R.ECENTE:).;
PICADA�,OE IN�É:rO!),

I I u m i n a ç ã o Moderna

A Instaladora de Florlanopolis, com especiali->
dad� em artigos elétricos. lustres, platoníeres o que
ha oe mais moderno.

,

. Executa instalações de luz e
.

força de acordo
com o regulamento exigido pela Diretorla de Ilu-:
minação, '

,

"

Vende os afamados medidores marca Siemens.
Rua Trajano u· 1 I Fone 1.674

(N' 133 p·r

9 (j O I(llOC'rC I 0'\

RADIO

Programa diurno

De 6.15 és 17.30 horas

Programa noturno

De 17.30 is 23.00 horas

OrlonCio "Silva
Almirante
Ernoni ôe Barros
lolíta frança
CTlurilo l'alàas
60b Lazy.
Rose: Lee:
Irmãos Tapolós
OrqulI!stra de Ilansos
Radamés e a Ali 5tar!t
Re:glonál de Dante 5antoro

·Rosemirà Manguilhoie Gtiima ...

rães,- 'reSIdente ém Florianopolis, contem·

piada c� premio' maior no valor de
l�> Rs. 6:000$000

.. PROCOPIú e CATARINA ANDRA
eE, resid'enles' eID João PeSH a (Eslreito)
cOatemplados com o premio maior tO valor

'-"'< de Rs. 6:000$000
--------��------------------�--------------------

Abertura c0"1 VOZES NOVAS. IZllZmlZnto�
II!strrziant'e:s no radio.

I

A's horas ce:rtos, 'ornola folaõos tom n:1'
tirlas e:m primeira mão, forneclda�,
pela A HOI_TE, sob o llatrocinic,'
,do 5AL De: fRUTA EHO fi: Di-'iJ
ECTlUL50 DE 5COTT.

R's 21.30 (,AHCf!\O DO DIA •• Escrli"tt
iZ Interpre:tada por Lamar_tine 6abiel.
ume ofll!rta ao resa de: lovças ·'0
DRAGÃO.

1818 de at:;>,-U de abril

Mais U"'Y) dos formidaveis sorteios
da Cr-edito Mutuo Predial.

� f

6:000$000
Breve' 10":000$000

'. ,'<Agora 5peuke:r de: studio: relso :õuimarêles
e: ('ecilla 6onçalvrzs ••

Amanhã:,

.,

A TARDE • Te:atro iZm rasa' FÍJot-Bll[jf.

-,'-Fantastico••• 'Formidavel •••
,

A NOITE •. Emilinha Borba, re:le:s�e Afi)o.

A's 21.00. PU·S. Em Busca de TaJattos'·
Um programa para ralouFo�.,)

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



!!I�sa r.!�or� � ..A·
, ,I de �ão Francisco. ,

SRA. MAURA REGIS HORN O ato religioso foi paraninfa-
'7,

A d t d boi
.

t
. I do por parte do noivo, pefo sr .

.

a a '. ?le regi!'! a o am capitão José Hibamar Campos e
verlarlO natalício da cxma sra.

e ma t
.

d
.

..J M R' II ..
.

x. sra., e per par e a noiva
•. aura e{!lll tJ(,I. e-posa do el t t M I P

.

, .
.. pOlir. ellen e anoe erelt&

D�9110 estimado cu t -rranso sr. d C hJ ã A' H J di
. a .un 8 e exma. esposa.

d� �. relTbl1 f ()�n, �gn )
.

lain· Na cerimonia civil foram tes, �;&"NO'1 �18. EI e ornca \�af..rln"nse.· tem h de .'
l 3..

.110 as o nOIVO, o sr. enea

te Jaldir Faustino da Silva e
------------....._

exma, sra. e da noi va, o Ir. ci
rurgião dentista Luia Freyesleben
e exma, sra.

'

Os noivos seguiram em viagem
de nupeías para .0 norte da 1\e
�ublica.

G A'Z
Dlretor-Proprietario JAIRO �ALLADO

1420

DR. JOSE' BOABAID

A efeméride de· hoje, regista
° aniversario natalicio do Ir. dr.
José Boobaid, advogado residente
f'm Palhoça.

.

O dja 'dê hoje, aesínala O ani
versario natalicio da inteligente Consorciou-se, ôntem, fi senho
senhorinha Olga �eves, filha da riuha Nerica Silva com li sr,

sr'. Joaquim Neves, do alto co- Henrique Costa.
mereio.

,
"

,. NASCIMENTOS
SRTA. ELOI'NA MONJARDIM I .

"

·

-'

'., ,

. -;-> Ovlar do sr. Benjamin GerIach,
· Decorre hoie a data natalícia em São José, está em festa.' peloda e�c.�tadpra eenhorinh�' EI íM8, aascimento de �"'u primogenito

.

Moniardim, prendada filha do Carlos Antonio. '

.

Ir. tenen te Domingos Hccha
.

Monjardim, da Escola de Apren
4izel Marinheiros,
Por tal motivo, <Baby », COIDQ

é conhecida entre suas amigui:
nh.I, ver-se á cercada do carinhe nAJANTEi
de suas colegas.

Senhorita falia com· que seu
Ram irado use' clrapêu

.

RAMENZONI

DR. HENRIQUE
. FIALaO.

!

AIH1EU
Faz anos hoje o inteligente

menino Sebastião Meninrdim,
alune do Ginásio Catariuense.

S�nhQrita exijs que seu n iV0
use chapéu

RAMENZONI

IIADfUTAÇÕES
Estão se habilitando par.i ca'

Bar: o sr, Osmer Cri ,1.0 iãl) Nas- -

cimente e Maria Teodora Hamos,
filha do ar, Aristide« Batista
Ramos.

'

_

ENLACES

BORN-ANDRADE
,

Realiza·se, hoje, áa 14 heras, _�_ .�
r· :... r:

na .residencía da noiva, â ria Ch�,ou a esta cidade o nOi!lSt'J
Silv.ira de :'souza 9, o enlace distinto conterraneo sr. dr. Hen
matrimonillI da �entil senhorinha, rique Abreu Fialho, competenteVera Boro da SIlva, C(lm o IIr. engenheiro ruider,te da Diretoria
dr. Celso Caldeira de Andrade, de Ii:,tradas dI!' noftllgem em
provecto advogado em HamÔnia.

j
L.,es. '

.

'

Paraninfararão o ato, por par-
'

,

te da'n@ivll" o Ir. dr. José O. Bar�, DR NO�BEl'\TO l\I\MOS
bosa e· "xIIIa. esposa, o Br. Ao- "

tonie Fleury Barbosa e d. Caro, Está em Florianopolis o IIr. dr.
men Barbosa; por parte-

.

di) Doi, N�r�e�to Ralllos, in.teltro juiz de
vo, o sr. Jaime Linhartls e exma.

DIreito de Bem Retiro;
vva. Lauro Linhares, Ir. IIdefoo-'
so Linl.t:we. e d. Maria Caldeira

TTE. ANT�NIO ARAUJO
de An'rade. leguiu para Curitiba, onde vai

servir, o sr, 10. tenellte Antonio
Araujo.BOftN-MAFftA

CARDOSO-MAIA HOSPSDEE

(. VI Florianopo,lis, labade, 15 de .Abril de 1939�}
___.---------------------------

N••••Duda quinzena
.. .

de Abril

',.,

'

, {.,,'
-

,..,

'CHEGARAO

novidadesAs máraviJhosa-s. para
. . .

Inve�no' _

"A,M-OOEL.A..A"--,

lou-

I NUMERO

o

'lJunta . Co.. I

I_merdal�l

Na re!lidencia da genitora da DR. ANES' GUALBERTO
noiva, á rua Silveira de Souza
9, realiza-se hoje, 6s 14 horas, o Segue h9je para a Capital da José do Patrocinio Gallotti, in·
\lUDsorcio da graciosa senhorinha' ftepubliGá, onde vai participa'r d(j tegro juiz de Direito dc, Canoi
Dalva Barhosa Bonl CQm o ta- Coorresso RodoviariG como um nhas, '1ue se fez acompa,nhar de
lentollo advo�ado sr. dr. Mario dOI representantes de Santa Ca. �Ul uma. espolia d. Maria Fra'
Mafra.., tarina. o ilustre engenheiro Ir. gOMO Gallotti.
Servirão de te!ltemunhas, do dr. Anes Gualberto. .

EMILIO MEYERnoivo, o sr. Ari Mafrá e d. Li·
dia Mafra, o sr. Alfredo Born

. DR. JOSE' DO CARMO Sellil'á hoie para 8 Capital da
representado pelo at. dr. Cels� FLORES Republica o nosso di.tinto con-
Ca;deira, 'e d. Maria B. Born e R terraneo sr. Emilio Meyer, dedi-
d· b

.

e�reS!!Oll a f 5 ta capi tal o 110S·a nOiva, o sr. A ilip Mafra, e '1 cado e competente almoxarl'fe
d C I· 1\1 f

. so lustre pMtlidó sr. dr. JOlé
. ·uro ma n a ra, c SI'. ceI. Teo- d C gera do Estado.
dureto :ftarbo�a e sra., represen-

o armo Flôres, que cem talen
t d I A to e zêlo dirige o' Departam.nto-II .s pe o sr. Qtonio Flury Bar- d. Estatistica,e Publicidade tiobO.i!la � d. Carmen Barbosa. Estado.

Afim de !ler submetida a uma

in1lervenção cirurgiGa, deu entra·
dll, ôü\em, .m um, quarto parti·

· !le,&lizou�8e, Ôntem,
.

�iyil � re-
, Eetão hospedadoe no Glodria- CUIH do Hospital de Ciridade,

li.g!(.>,�amente o �On8ÓJClQ. da ien· Hotel �s seguintes' pessôas: Paulo a exma. era. d. Aurora· 'Duarte
fIbt!slma e. gracIOsa aenhorita I.n� E. de .\ssunção, Mal'Ía Aacilion 'Prates, viuva do nosso saudoso
Çar�O,89, fllha do I!Ir

.. JOl6 QUlO-, d. :Alencar GlDdjne, Fany Dupré, (. iterraneo sr-. J'oBé ,Ro.i,u-es
t�� C�rdolo, COmer?laDte � pro· Juliu8 Reio.l Schubert, Fataeo l-rates. � t'» <

',' , :-- ",

pl·!etanQ. !l.lta capital.. com o Levi, Caetano Bez Batti, JOl!lé
' "

(
brIOIO OflCUIJ do Edrtilto er. te- ZaDchetta e M '1 M Ih-nente ' Aldenor Maia.

un o agi a.s.

O ,t) civil.teve.lu,ar, ás 171(2, DR.' J. PATROCINIO ,GAL-
horal, na reSldenela da n(liva, á LOTTI

. praça General Olorio n. 37 e o i_ ChtgG,1l a esta �apital o er. dr.

Faleceu,' ônteDl, no'::"HoBpital
de Calidada. a senhoriohi Marià
Silveira.

.
'.

'.', '" ,A' venda nas 'a ..macias e

Q Silbão

"Virgem

NA

Dr. A,�I-eíio 1
Rotalo,"" ,

M EOICJ - OP ERADOR
-PARTEIRO

-

RAIOS X

Clinico Õ� Tuberculoee
Pulmonar '

'1

Diatermia em ondas curtas -

Ral.9s VItra Vipleta e' Infra
Vermelho

Infrazou=-Terapia - Cistos
copia- Uretro-Scopia
Consultoric-+Hua Deodo

ro - Esquina Rua Felipe
Schmidt; Das .,9 ál 12 e das
14 ás 17 hs, Telefone+-j 475.

o'! " .1

Sever�no & Cia., de Lugul\'"
para rt'glstro de sua alierõção de
firma - deferido.,

'.

Errprtza Luz &: Força. J�
São Frllncisco S,A, de S� f1l8J1:"
cisce;, R(Jb,"tto OJiveil� dJut'lIl
praça, para cutidões refelenles,
as mesmas -. idem.

lr�ãos.Ferriandes &: Ci�., te!
Canomh8S; Ruth E"a -Becke da;
Rocha, de Crescilma, p:i4
anotações em SfUS regi&tros. d'!

easas de ramo firmas - idem.

Ata da 158a. Sessao dfl Jun·
ta Comercial do Estado, em 8
de abril dr>: 1939.

Presidente o sr.
"-

major Edu·
ardo Ol.o Horn. Present{.:i- os

srs. Edll.ardo Oto Hom, 'Jrési
dente; Jôão Otavio da Costa
Avila, josé F. Gldvam, Domingos
José (Ia Silva, Alvaro Soai es de
Oliveira, deputados e Jeão To·
lentino Junior, secretario, é aberta
a secsão lida a ata da sessão'
anterior, posta em discus-a- e a

votos é aprovada. Expedientt>:
Oficios dos srs. tabelião da co·

marca de Rio do Sul e oficial
do Hegistro de Títulos e

_ Do'
cumentos -de Concordia, para
devolução de documen'os e re·

gistro de cc ntratos com a res

petiva certidão; arquive-se.. O
.

sr. dto MNinho Lobo, adv. gad::y

I
em 'Joinvilt, acusando um m

'

m'uralld�m desta Junta; Idem.
i Requeamentos:-A!Tes Pedro d
�J!V8, de Salto Grandf', (Bom
Retiro); Koenig & ButeedOff, da
cidade de Rio do Sul; Heitor

I
Feltrin, de Barra do =-'aureutino;

i Carlos Erkellerg, de Lontras;
; Edger Eisenhut, de _

'T'acó e

! Leopoldo Jddam, de Trombud�
I Central; todos do municipio do
i Rio do Sul; Pereira '& Xa,yier,
de Caçadcr; Valentim Twbaldo
Goelner, de «Uramado dos Sap:
tos», distrito de Ri,. Bonito (C.

I Novos)'; J�rge Silveira da Cu�

I nha,
de Gaspar;João Pe!ersfor"

I
de Blumerau; S!1l8CO' Cmlovôl�
de,ta praçai rara Jtg;itro de �u f

I fitn·,,� comerwús -dderid'l.

Gt.tiuú N\dgasirlO\\ & CI�.
de Tamanduà. distrito de Ett-eVtf
Junio,; F. Baiolim & Toled01j
de «fpira" I ambos do Iljunicip,j,�
de' Concordia; Catarina Sd::n�'

I bel. &: Cia., de Canoínba�! PC' I

reglshos de seus contratos SCCiéi'á>
.! ma� respetivas declara�ões dr:�
':;rrnas - deferido. .

Kceoig & Butendorf, de RiO'
do Sul; Pneira &: Xavier, de!
o

.

·

.....açador para rcgistH's de 5(U�

c('ntratos sociais - deferido.

Hesidencia - Rua Nerêu
Ramos 26 -:- Telefone -U50.'

Ora. JOS�PHINA SCHWEIDSON
Espeeialista em dDeUeas de

\ , e erean�as)
�ONSULTORIO

Rua Felipe Sehmidt, 3D

HORARIO: das 10 1)2 ás 12 e das 2 ás S horas
-----------------

Laboratorio de
Análises �l....:

nicas'

I
!Aguas

. ..

mmeras naturais "São

Fco. Milton dá éos.ta
I· Carvalho

'

I

,.,,'

I .

Ex-assi&tente dõ p'rof. -Dr.
.

Erasmo Lima

Curso de especi9lisaç�o �dm
o Dr. Abdon Lins

Pratica no laboratbri,Q,�çe_n-
'

trai da Marinha' ,. ,

Exames de urina,_ sangue,
f�zes, Iiqu"r; bacterios�'pia;
vacin 8 autogenas; diagnos
tico precoce da ·gravide� etc.

Rua Felipe Schmidt, 8
Fone: 1259.

_-

ENF:eRMOS

renco"
.,:$

Gazificada e medicinais �ALC!\LINA» e «MAGNESIA�A,.
A venda nos Cafés, Hotéis, Hestaurantes e Farmácias.

Em caixas: nas casas atacadistas.
Outras informações pelo fone n. 1350.

FÂ:LEClllEN'l'OS" .

-., ."" ,', rfr���''>

:'E-"S'"pe'II'I'all·dado " ilIS��?oY�fAf
... _ .._.�.. .. e �:!

d� VVETZEL" Cia.; - Jo�nville MARCA REGISTRADA l'�ii"
.c�,�

...

ecomenda"'Se tanto para roupa fina como para roupa comum
. � �4!'

AMBOS TEM
SUA HORA OPPORTUNA

TRATE do bebê, internamen·
te, dando-lhe, á .hera certa,

boa alimentação: é o conselho
dos medicos.
Trate do bebê, externamente,
dando-lhe, após os banhos, to·
dos os dias, uma polvilhada de
TALCOFORM: é o nosso con

selho, o conselho do� que es·
. tudaram um producto adeauado
ás epidermes delicadas.
TALCOFORM alia as vantagens

'

je um talco finissimo ás pro·
pried-ades antisepticas do
LYSOFORM.
LaLora'lodos LYl!SoforlD S. )l.
Rua Taqu.ülI'Y, 190: - São'Pawo

_'., "�. -,.. 1 '. \ ,.
•

_

•

•...' , ' '.
:to

•

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


