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I o Instituto do Ferro IDesapareceu" o avião
I Está sendo esperada para. todo mom:o a aSSinatu-' "Sa '0'

-. t-a-' .Mar .- a"• ra de u!D. decreto que venha criar o Instituto Siderurgico I
"

>

•

-

'10 sentido de resolver o grande e dificil problema da e-
-.

/

.romia brasileira. -�-----'--------_,_.----
A solução desse importantissimo assunto vem sendo Iestudada com afinco durante os ultimos anos. Possível- V.

•

• mente, nunca
..
se ventilou um problema brasileiro com tão I taJavam como' passageiros os srs. Antonio e Auro

8 grande esforço de estudo, em tanta vontade de penetrar- o

I, lhe todos os misterios.como este do ferro. Foi, realmente I de Mou"ra Ao-drade J. M d
III

•

o problema mais controv:rso da economia brasileira. A� e
" O sr. oaqulm - e- elros, secre-

Obras Contra as Secas nao deram tanto trabalho. Forma- : t
·

d A
II

It d B'
� .. ..

fi mos �ecnicos, especialistas de valor e. de renome nessa! arlo a grlcu ura a ala· e dOIS filhos menores
e 1questao do ferro. O debate avultou ultimamente por ini- e

.

: ciativa do proprio chefe do govêrno que lançou, ele mes- ti
._ '. .:

I mo, o assunto no debate publico e esperou pacientemente I' . BAL�., 6-0 aviao «Santa i\�a- ! presidente do Serrado. "Brilhan-te» 'que acompanhara o

! que surgisse desse estado generalizado a solução natural. I na», pilotado por Jean Bernard, I ,0 sr. Moura Andraqe, apesar «Santa Maria», regressou da lo-

iS Vem agora, segundo se anuncia, o Instituto Siderur-
levando c?mo passageiros os, de ter. chegada ante-ontem a calidade de Arari devido a for- BAIA, 6-' Amanhã partirão

• gico. Por tudo quanto se fez até aqui é de esperar que o I srs. Antonio e .Auro de. Moura! esta :cldad.e, conseguira grangear te cerração.
'

a procura do «S a n tIa Ma-

I
novo orgão não terá mais a finalidade de estudar o as- :. Andr�de, Joaqul!D Medeiros, s,e- as slmpatias populares. ria» os aviões «Brilhante» e

sunto e encontrar-lhe a solução. Esta já estará naturalmen- I
cretarío ?a Agncultura da Bala,!:. _' ,

BAIA, 6-Quando chegou on- «Santos Dumont». Ambos le-

_,. te indicada e o Instituto virá apenas praticai-o como, a-
e seus fllho�, ,ao regressar de I BA1�, .6- Estao conftrma��s tem a Caldas do Cipó o sr. varão medicos e medicamentos.

liás, é da tecnica dos orgãos identicos existentes no Bra- I
Caldas �e. Cipó, d'esapare�eu. ,as' nohc,las. de que - o aviao Moura Andrade comunicou para

a sil. Mesmo porque se ainda tivermos de esperar que o :! A n.�hcla do desa�areclmento «Santa Marta'> de propriefaria esta capital que voltaria pelo Estão sendo feitos tambem

i organismo anunciado venha procurar e encontrar o ultimo :, do aviao "Santa Ma�la,> caus0,u '�) sr. Moura Andrade, que to- Val� do Itapi�urú, tomando o

I preparati,,:os
para que diversos

termo da equação teremos de concluir, imediatamente, que :, profunda consternaçao nesta CI- !t1.JL! parte na «�evoaq� a Por- caminho do litoral. automoveis tomem amanhã o ca-

I
ele não existe por não ter sido ainda encontrado pelas : Idade, . .

to Seguro>: esta perdido n�s A'.s 15,30 horas o "Santa

I
minho do litoral, procurando

,

verdadeiras capacidades tecnicas que- o procuraram até .. !
O �r. Joaqull� Medeiros, �::- s�r�ões baianos desde as pn-I Mana» sobrevoou a cidade de mais ou menos o itinerario que

hoje. ..'
: l cr:tano da Agnc�ltura, era tr-

I meiras" horas da tarde de ont�I_!I. II�apicurú, �ão havendo de en- deveria ter .sido seguido pelo
Mas não. O Instituto terá, por certo, o papel prlncí- :

mao do sr. Medeiros Neto, ex- Slb_-s� agora que o aVia0 tao para ca qualquer outra no- «Santa Marta').

: pai de praticar medidas iniciais já estabelecidas e deter- : i
., minadas pelos estudos feitos até hoje em torno do ferro :.
I brasileiro... :
1 � e••••••w� o e�g.�1

Envenenou a espõsa
para apoderar..se de -sua I
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LISBOA, 6 - Telegrafam de feito para poder apoderar-se da Os r
-

d 'G - lO
'

.

Barcelos, cidade ao norte de' sua fortuna, afim de dissipa-Ia; t LeiS a ..ra-ore"

Portugal, dizendo que um rapaz' livremente. '. aDua partem para
muito conhecido e de distinta I Manoel Paula .confessou o • �aDadá
família, chamado Manoel Paula,' crime, dizendo ter envenenado
casado pelo regimen da separa-I a espôsa com receio de que LONDRES, 6-0 rei e a rai-,
ç.ão de. bons co� J\bigali S�lya, i ela v.ies.se a conhecer sua vida nha partirão. hoje da Grã-Breta- '.

filha de um capitalista, resldin- de dissipações. nha para realizar uma visita de'
do ambos em Vila Frascainha, O «Diario de Lisboa» relatan- seis semanas ao Canadá e aos'
envenenou a espôsa de 31 anos do o assunto, acrescenta que EE. UU. ,

rr-,

de idade, ministrando-lhe du- ha pouco tempo morrera um Tudo está pronto para a par- ,

rante dias seguidos porções de I sobrinho de Maoo.el Paula, ha- tida de -Portsrnouth ás 15 ho-l ,-

" ' ,

arsenlco misturado em saia 'd'e-;'veH10 sgora.a. suspeita' de ...que

I-ras.
'

-

- / " , ", -'.l:\""'� '·N:� -�.

.

�'. �M _

� ·E,r- '.L ..ft_ .� '?,
frut?s, .s7guidos de" .dos�s de,l tenha sio:0 e�venel1ado a titulo Esta 'manhã chegou ao porto,'�':� ._� , '''t�' ,

. ......- .
-

_

��
..

estrtq�lOtna na véspera oe sua I de experrencia.
r proced�nte de �outl'lampton, on- ! .

,

I"
.

t'
IIW 'IMPORTANTE ME

morte.
. .

de fOI submetido a . urgentesI' eft -:fã a
-'

ensao,1 LHO. &MIID' T'
-

A morte de.; Abigail Sel�a �flê•••••••••Q O. adaptações, o transatlantico "EI11- I II II
.'

-

. 1�J.: _N O NO

ocorreu no dia .4 de abril, press of Australia,). I
. SERViÇO T�LEGRA-

d�a�!of����r.dav.a o nascimento Despedida Cousultorl.o
-

I

_:.-:-=-=-
--- ...--------

§ FIC-:.���LU-
o veneno foi comprado por 'V"outras pessõas sob varios pre- Ausentando-me para Europa d I' .enrre -arsovia e Berlil1l A respeito ainda das recentes

testos. ..

d
. _

dl IDO e o: ----------, .

ti õ d
O envenamento da espõsa foi em viajem e recreio e nao I.S- I

ins a aço es os novos aparelhos
pondo de tempo para despedir- !

.

_

'telegraftcos "BAUDOT,., na

me pessoalmente de todos meus I Foi-nos dada ii feliz oportu-! BERLIM, 6-As relações en- momento. A maioria deles acre-: agencia postal - telegrafica de

amigos e conhecidos, venho fa- nidade de fazermos ôntem uma
tre a Polonia é a Alemanha so- ditam que a Alemanha agirá I Blumenau, cuj.o resultado tem

zêl-o por este meio. visita ao consultori� dó c�mpe- fr�ram esta noi��. um se�io
_ r�- f0rtemente na próxir:ta ocasião,! excedido. á expectati.v� de todos

tente cirurgião-dentista sr Edu- ves com a nega,lva do, sr. HI- apesar de se acreditar, geral-' pela rapidez e perfelçao do ser-

, ILSE KREILING ardo Moennich, estabeleci'do no,
tler ,e!11. consider�r ? dis,cur�o m�nte, q�e o govêrno do Reich I viço, bem como o aumento sur-

Augu to d 3-1 edificio Amelia Neto á rua Fe-, do mllllstro -do Extenor p:Jlones, contestara formalmente o me-' preendente que vem sendo no-

S e., _ Jipe Schmidt.' I coronel Joseph. Beck, COI� �ma morandum polonês. - I tado dia a dia, .0 ilustre e in-

Segue, amanha, para Todo o aparelham:;nto prima: base para ultenores negoclaçoes.1 De qualquer modo, os comen- cansavel sr. Diretor Regional,

Paula o Rio o dr. !vens de 1
pelo rnodemismo, de molde a I Um p.orta-vós do .Ministerí.o tarista estão tod?s acordes em I dr .. Paulo Dale Aflalo, que, de-

_ AraUJO I suprir todos os preceitos da; de Propagan�a, seg�lndo,. eVI-, qu� os acontecimentos
_ de�ta pOIS. de grandes esforços, con-

,. I técnica, formando um conjunto
I dentemente, llls!ruçoes ditadas nOite aumentaram .a tensao .exls-I seguIu �ot�r aquela Repartição

Por ato do sr. PreSIdente da
P I

._

d c re' a qlle admiravel que bem se enqua-I por Berchtesgad�n, onde atual- tente entre Varsovla e Berltm. desse tao Importante aparelha-
R br t d G e o aVia0 a ar Ir,.' I t t H·tI I t b d E

f
�pu Ica, .�a pas a f d-

uerra, deverá passar pelo aeroporto
I dra á competenciJ do seu pro-I men e S\ e�condra ? �rt' I er, I �en?, reg etu �é d�. dgard

�It-pro�odyl o. a�1 POtS o

f
e ICta- desta capital; cêrca das 11,30' prietario. - ,aR�obmbpatn a °d 10 mlntS ro dv?n

-

I exeflra, ue or cnlcotde Te-

pi ao me ICO, o I us re acu a-.
h

. , R' de I O consultorio do sr. Eduardo "
I _n rop, ec arou que o IS- I R

' _ egra os, que se encon ra- no

t:vo sr. dr. Augusto de Paula, 'J ora.s, segUlrab'p�radOs I? I Moennich é de molde a .honrar curso do coronel Bt'ck não era I eaSSUltD1U norte do País em mtssão do

servindo na Guarnição desta' anedlro'l em °dJe °A e
. er":llço't o I

a 110ssa �apital � concreto e em parte era incor-,
.

Departamento, o segui'nte tele'"

·t I
sr. r. vens e raujo, I us re . j t· .L t

-

d' h t
·

dlapl a . Is' d S P 'b), I Pelo que nos foi dado obser-- ,f,� o, pOllan o, nao pu ena ser- ia c �,.. Ia a' grama: .�

Clinico abalisadissimo, cora-l eAcretano a eg�rafnça dU Ica., var o felicitamos com os votos vir como base para futuras con-
'

.., ; «Dr. Paulo Dale-Diretor Re-
_ .

t'
o que somos 10 orma os se- i '

versações
.

1St C t' F I' 't
çao magnantmo, cara er Impo- á de curta dura ão a estadia de que encontre a justa com- '. Poli-c.-a II:

I Jna a� a a arllla- e ICI o

luto, o sr. dr. Augusto de pau ..

,
dr .

ç
C't I da' pensação do seu esfôrço e da Os comentanstas esperam lIustre amigo grande melhora-

la se tem imposto á admiração
e su� eXCla., na apl a

j sua grande competencia.
com interesse a proxima atitude mento baudot Blumenau Sau-

e respeito de toda a população RepÜbltCr t'l st e
' .,.•• do sr. Hitler, não se conhecen-, RIO O

. _ . . dações Edgard Teixeira».

pelos primores da sua previle- «. �ze�» apr�sen a ao I u r
: i Contra Tósse, Gripe, : do nada nesse sentido, até O' , 6 - capltao Fllt.n�o

giada inteligencia e p'la sua in- auxlltar o governo, .s�us me-i Bronquites etc o '--�. ,Mueller,
chefe de Pol!cla O� �'ema-es

confundivel competen�la profis- Ihores votos de bôa viajem.

I:
' ,. .

I ProlDovido
reassumiu ô�t.em as suas fun- '" � �_f.1.li 1

sional.
, I

\ ..ii'
ções na Poltcla Central.

I d
«A Gazeta» sente-se desva-I .

.

• � � I :�' -, I. expu sos a
necida por apresentar ao diS-1Comemora- : - 'II foi provovido para inspetorl!O eclipse total· do Itinto esculapio suas felicitações . i' __... '�c�t - : de linhas do Telegrafos, classe

. nglaterra
muito s�nceras, pela sua justa -

es de 1. ..
: H, ? sr. Çlodomiro. Neves Piz-! sol será visto no

promoçao. ÇO •
..

N
· za_nt. -

Congresso aClo
_:;_--------------

B
c LONDRES, 5 - Foi anuncia-

de Maio .

-

Mais UlD rasll do que entre os alemães expul-

I d 1= t d .

sos recentemente figuram os se-

na e LS ra as aVI·ador SH G
guintes: Richard _Hans Frauen-

A 16a• Inspeto.ria Regional do
WA IN TON, 6 - O Ob-

I dorf, capitão Adolf Eduard Ja-
Ministerio do Trabalho, Indus- de Rodagem servatorio Naval dos Estados. ger Ernest Lahrmann Rudolf

tria e Comercio, recebeu de s.

-

�ea�izou-se ha dias na Ba�e, da : �nidos cogita d� _enyi�r ao B�a- i Gottifried,· Rosel Gunther �chal-

excia., o senh0f Ministro do Tra- AVlaçao Naval com o ritual I
sll uma expedlçao lOcumblda 'lis e Funedrich Wilhelm Scharts

I
balho, o seguinte telegrama: RIO, 6-0 trabalho apresen- co.stumeiro a prova de «solar» I de observar o eclipse total do 'I --

_ «Acusando cQmunicação, tado pelo sr. dr. Haroldo Pe- pelo aluno do Aereo <!:Iube Ca-I sol que se verificará no dia 1', João d- B ..,

d
. d I d ta I'nense tarinense e nosso distinto con- de outubro de 1940. I .,., arros e ...,0-

congratulo-me essa inspetoria e erneuas, e ega o ca r

I
-

1.- �
_ . 88 de I com todos os sindicatos desse ao Congresso Nacional de Es- terràn.eo sr_ Jurandir Linhares, O capitão J. r. Herling, do. tu 10 earense

, rf'soll1çao
.

n 6:1.' I E tado pelo brilho das come- tradas de Rodagem mereceu os ativo: --représentante comercial. Observatorio Naval, que solici-

5 d· rrente, fOI comisSIOnado I
s

'ções do dia primeiro de maiores encomlos, sendo elogia- Submetido ao «banho de oleo» . tou os necessarios fundos para USBOA 6 - O escritor João
Q dr.' imundo Paes Bar:eto, �o.:a sob honrosos auspicios dissimo. e a rigorosa prova de «solar» o

.

o finanCiamento da expedição, I de Barros'publicou na edição
posto á disposição ?O Govern.o doalOoverno do Estado. O sr. dr. Anes Gualberto_" rê� sr. lurandir Linhares obteve ple-' declarou que o e.lipse será ob-' de hoje do «Diario de Lisboa"

d� tstado pelp Inshtuto �r�sl- Cordialmente (a) Waldemar presentante tambem de Sant� na aprovação, recebendo nuritos servado no Brasil_e rniis favo- um artigo elogiando entusiasti�
lelro de Geografia e �stahshca, I F I ão Ministro Trabalho In-l Catarina, foi eleito secretário da cumprimentes.

.. . rav;1 e � duração� do eclipse i
camente o poeta brasileiro Ca-

pa�a .organizar o serviço de es-
I da ct i� e Comercio». I Comissão de Legislação. «A Gazeta» fehclta-o. sera maior.", tulo da·Paixão Cearense.

tahllhca educacional do Estado.· us r

PARA o 'INVE RNO:

Fina Confeção em Lãs, PELES� Angorás, etc.
T.\II.LEURS--�ASA�OS �APAS

e

TUDO QUANTO AGASALHA DO FRIO

Promovi�o a capitão
o dr.

Posto á disposição
do Govêrno do

Estádo

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Fina roupa feita para inverno
,

"

MODELOS E CO'RTE

Klmon..s de luxo a 100'000
Pijamas e Macaeies de Seda

JO}�OS de Jer8ey, desde 30'0(10

Alcochoado de Seda - Novidade!

.

AL..TA
Tailleurs, de

Martlaas, desde 150'000 o par
Capas de peles, desde 140$000
Argeaté8, desde 900'000
Casaeos de Peles, desde 300$000
BOLERO de 'peles !

.-:',

Lot,s�de linho Belga
Guarnições de Jantar
feitas �a Ilha da Madeira
Linho para lençõcs, finissimo
ver. d�mos em peças e 112 peças

E

MOBILIARIOS DE FINO GOSTO
quartos de casal desde 700'000
Grupos estofados'

' " 330'000
Finissiol8s salas de jan-

tar, imbúia a 1:050'000

. ,..

OISTINCAO
..

Casacos 314, Manteaux'Lãs,

E, a,

Arlstocraticas BAIXELAS de prata
Pratos, de Prata Bolivil!na e Mexicana

Joias de Platina
Brilhantes

Aoeis, Relogio!ij pa
ra Sonhoras e Ho

mens

R 'lBIOS CROSLEY
o radio de sonori jade maxlma

Aparelhos de Jantar, porcelana "Ro,sen
taler", Bavaria e Inglesa, desde 230$000

,

Sobretudos-Capas-Finas Casemiras em cortes, moderna pad.unagem

modernissimas

Finos Tai,lleurs 314 desde 110$000
casemiras, bons a 70$000

Borracha
Casacos' de

,Cap'as de
'LINDAS NOVIDADES

na

Telhal!l de cimento I ANão se fabricam mais e as 'del
fabricação atual não rivalisam
com as de cimento Delambert,

Telhas de cimento
Vende Delambert

Fones 1.100 e 1577. _'

alimentação
•

rnanças

CARTAZES
DO DIA

PROGRAMAS DE HOJE:

Odeoll, o lider dos
elnemas

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

Peter Lorre
em

Supr ema sacrlficlo

com

Brian Donle ..y-Thomas Mirchell

e a continuação de

Flash Gordon em Marte

com

Buster Crsbbe e Jt'ao
Preços-I $000
Geral- $600.

Roggers

CII�'ES COROADOS

Rex, às 7 horas:

Começou no' Tropico com Cs
role Lombard e Fred Mac
Murray.

Nápoles de outros tempos
com Vittorio de Sica e Ma
ria Denis.

'P�eço: 1 $000

MODEL.AR

Já chegaram. os afalhados moveis 8alomão'
GuellBaon. Em.preço e beJesa não conhecemos-
rival.

-

Uma v.slta é" indispensavel a

C A S,A �_ 5 I L· A S

�"d., ,

Dr. Au re I � 0-"
.,

F.rafl) desdobradas as seguiu- IRO tO lotes e.eolail:
N••unicigio de Rir. do Sul:

MEDICO - OPERADOR
. ierra Alta e Tai6.

-PARTEIRO, Na município de Canúinals: Co.
lonia Ouro Verde e Saata Lee- I

.J"

cadia, INQ .,micipio de FloriaaoPQJi·:
I'Caíeeaaga-Mirim.

No liIluDieipio de Rio da

SUI:),Mirim Doce.
A da cida.!e de Porto Belo.
No lIIIunicipi& 4é Caçador: Gra

mado, Rio Preto e Sio Luiz:
No maaicípio de Joinvile: Es

tr�'a da Ilha.

RAIOS X

Clinico de Tuberculce z
Pulmonar

Diatermia em ondas curtas.
Ralos UItra Violeta e Infra-

Vermelho
.

Infrazon-c-Terapía __; Cistos
copia _' Uretro-Scopia
Consultorio-Rua Deodo

ro - Esquina Rua Felipe
Schmidt. Das 9 ás 12 e das
14ás 17hs. Telefóne-U75.

<

(E' preel.o redobrar
de eoilado.) ,

A regra geral para a alimen
tação �os latentes , a seguintes:,<o leite materno é insubstituivel,' RUA CONSEI HEIRO" MAFR.", 72

Iás crianças até 6 mêses de ida-
de». Esta rtgra' deve ler diíun-] � -....._ _

dida entre todas as mães, para E I desque . a sigam, rigorosamente, a UMA ASSINATUHA MENSAL SCo as es-
bem dos Iilhcs. Como se

.

sabe, DE <A GAZETA» CUSTA
ainda ha muitas mães . que dão APENAS 5$000 .do'bradasaos bebés bolachas, pedaços de
pão ou banana, ou mesmo as tais
<boneeas s embebidas em. água.
com açúcar, causedoras de fero
men.ações e desordens gastro-in
teatiaais.
As criança. a tê 6 mêses, alêra

do leite materno, s6 devem re'
ceber colherinh. '3 de caldo de la:"!
ranja duas vezes ao dia. Quando
a mãe tiver P-!-' L:CO leite, deverá
consultar um médico pediatra sô
bre a,melhor .aneira de alimen
tar o filho. Se fossem ebservados
estes .cuidados, não morreriam
tantas criancinha .. I No caso' de

'

se .menifestarem desordens gastro
intestinais, indicam se além do
regime alimentar, os caseinatos de
cak io e o Eldoformio da Casa '

Bayer 'os quais corrigem as de
jeções liquidas ou

.

semi- liquidas,

'Icombatem a. fermentações e de- .: . .fíesidenela -:;- R,lUl�NeEh
fendem a. mucosas Inteatinais das Ramos 26 - Telefone i4,50.
irritações.' .' I

._--:-.__-,-_

Ora•. JOS�PHINA' SCHWfIDSON.
Especialista em dOt.D�as'de

.. e erean.:as)
-,

(;ONSVLTOR10

"
Roa Felipe Schmldt, 39

HORARIO: das ,1:0 112 ás 12 e -das 2 ás S horas

h&r��pedal, os 5, 7 e 8.3� .�. João de Araujo-.;.:�'!.:: :.':.���::
Capataz de mão cheia -com

IHoot Gibson. Especialista do Centro de Saude •• A!lslstente do prof. Sanson
Consultas diarias das 4 á� 6 112-R.Vítor Meireles,24-Tel. 1441

_.,._,��
Preço: 1$000. �������������������� , _____

Dr. Saulo Ramos
Ex-interno e ex-assistente no
Serviço do Prol. Brandão

Filho--Rio

Diplomado em. 1933 pela
Faculdade de Medicina da
Universidade do Brasil

Molestias de Senhoras:
Partos+mêtrorregias+cirur
!lia plastica do perineo
sirurgia labdominal-trau

matologia.
Residencia: Rua Visconde

de Ouro Preto 11

TELEFONE 1009
_

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

1641

1
Determinado o li-!

-------

icenciamento dosl VIDA, MILITAR
! sorteados casados

FJNE: 1�696

Importantes decretos
RIO, 5-Ao secretario geral

do Ministerio da Guerra dirigiu I Rio. 5 -- Assinou o presiden
o �eneral. Eurico Outra o se-I te da Republic� na pasta �á
guínte aviso:

'I
Guerra. os segumtes decretos:

«Determino, para o corrente Nomeando o general José Peso
ano, o licenciamento dos sor-I soa Cavalcanti de Albuquerque.
teados casados, considerados 1 inspetor da Arma de Ca valari ,;
mobilizados, mesmo que não lo general Eduardo Guedes Alco. '

estejam de tem po terminado». Iorado, segundo sub chefe do E-"
t,ado Maior do Exercito; e "�

tenentes ceroaeis Edgar de a,i·
veira, F afael Danton Garras-

1 t'lgu Teixeira, chefes dos estados
maiores da 2a. e da 4a. regiões

I militares, respetivamente;
Fco. Milton da Costa classificando o coronel Arnaldo

Carva1ho Ferreira Soares, no 6a. Hegimeu
to de Artilharia Montada e II

Ex-assistente do prof. Dr. tenente coronel Francisco Men-
Erasmo Lima I des da Silva Sobrinho. no l'

I Grups de Obuzes: e

! transferindo para a reserva (I
I

major Armando Nogueira da
cen- Fonseca.

La.boratorio de
Analises �IÍ-

nicas

Curso de especialisaeão com

o Dr. Abdon Lins
Pratica I}O laboratorio

traI da Marinha

A unica medalhaExames de urina, sangue',
fezes, .Iiquor; bacterioscopia;
vacinas autogenas; diagnos
tico precoce da gravidez etc.
Rua Felipe Schmídt, 8
Fone: 1259.

�

RIO, 4 - O sr. ministro do
Trabalho recebeu comunicação
de que o pavilhão brasileiro
obteve a unica medalha de ouro
conferida a concorrentes interna
cionais no certame de Milão.

I
Dr

.

Arminio Tavares _Ouvidos, nariz,' :,.
•

_ ga.-ganta 'I.CIRURGIAO-ESPECIALISTA Assistente do prof. Sanson· ;
Consultas das 10 ál! 12 e das 16 ás IS-João Pinto,7seb-Tel, 1456 I:
v� S. ,jã visitou O

PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 21

•
ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



.CI)
o
a.

A ·GAZETA Florianopolis,.;...,1939
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.. ILENCOS - PERFUMARIAS· NACIONAIS E ESTRANJEIRAS • TOALHAS:
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W G 1914 .. S A· L.�. ,V·' .
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'
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�I ��� I�
. I (S de Maio de 19�4 - S' de Maio de 1939; ::.h

>. .m
c • - I

i" .� :
.. N A i cn

• • D:

LIF
....

!: m (A T I G r A das. M- E I S) � �
V# � ..� -

rifJ tn
o � Festejando um QUéU��O de Seculo de atividade;co- � 9
�� ��
2· � merclals no Estado de Santa Catarina a CASA D � iQ

Õ � KAUFA venderá todo o seu stock com 30"r, de aba- � O

111 I timento em todos os. seus artigos. • Não é· para u- i:li:
� �,_ quidar e sim para. comemorar os 25 anos de pro- �,_ �
:; .

i
v

greaso e ativida�e� comerciais da firma.
.. � cn

:!: I F::i��aio:�a��;a':�o- V E J.. � S O' ��' a.��E:;, �;_R E ç O � ....

L O U COS! g
= G KaUfa .

- �.
.

'- • O
&': SEDAS: desde 4$400 o metro' .. Brins desde 1$'000 o metro : Ia-

� � Casemiras desde 28$000 o cérte - Trleollnes desde 1$600 o mt. I LI.I

CC � Colchas para casal e solteiro de 8$000 á 12$000 � .�
(,) � COB TORES de casal a- 3$900' I fi)

tA I "

.

. Guarnições com 6 guardanapos á 12$000 .

. 8
� ·1- Capas de "Gabardine ul�ra.moderna-Ligas-Roup�es-Pitamas �

.

� I .

EMFIM Tem d�" Tudo para Tudo .� b
� � E' só fazer' urno visita no con- � ffi
=. ceítucõo Casa do Kali:Fa " !

, � i (ontlga Casa das l\1elas) i .�
: i Rua Felipe Sch�id,t N� 2., ! �

-; Q : Florícnor "I'
.

.

.

-

I �
� i orrcnopo 19

.' ,.' i �

e. ! Não se esqueçam de visitar:a Casa do Kalila EdDa�!:n::o�
>

! 5
�I••••G••• !I••_.O••••O. �H.i!��� ••• I•••••••�fj"•••••:•••
" CAMISAS _. 'À'_TIGOS PARA REtEM • NASCIDOS ··SEDAS I .

�
.

.

.

-< ._-" • ,. -.., �
" ', .-_. � .,...... -.' - '.�. ,
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Fermentação natural nas

Sistema francês

..
-

7NL

o __C)N', O lideI' dos �iilelDas�HOJE�A-'s 4 112, 6112 e 8 112 hs.,.-HOJE
, ,

--

.' . ,

Mals graciosa., ruais ado,raV,eB, num uovo S L-..I IR I EV' T'EM� I EdeslllmbmeaDleflH:s, mD�d��l., a, FOX aprescu,uI
'

.--. _
_,'

'

',,-.. '_ , ,,'

.. estrela

n"I�I,Séã§ád9 Int�e R O A DWA V
com GEUrtGE 'M\J,RPHV· �HILL..VS' BROOK-S -" .JI:MMV D:UAAN·T

M�ita mus,ea! Muita alegria '! Caneões belili.imas! Bailados deslumbrantes!

No P
" �C�m'emoração 'do dia chi 'Ba:ldei�a - o. F. B" 'Importante: Só terão ingresso gratul- 'pr:BlPreros: 2'$5"00 �.. 2$'0,00,rograma " Vaca Mecanica-Um, desenhe interessantissimo�to as pessoas que apresentarem perma- �

,
, ,F�x Airplan Néws D. 21146 -nentes expedidas .pela Gerencia., Ga'leria: 1'80�,

r1 <,
..

,'
,

CriaDe�S .ás.,�4 112 .':'00
&a�JtMWMBfAA""Wi*&'. 1ffli! i@.:§W? j(�1 .!IiI

� �

GA Ali Notas Ca-:l'Noticias ,de III":;.-.'L:":O·'011 to'I,··"'as
I S. Jose IIDiretor - Proprietario' dAIRO ....,�..." I .. _jFI• I· 7 d ----

,',

-

-- Transcorreu a 5 'do corrente,
I

,Iorlanopo JS, e Maio de 1939 Da Sagrada E••àri.-, • aaiversario aatalicic da, senho-
, ti. ",

'

rinha Rute, filha do sr. Rodolfo

I (fPa; ; Mülher=1'1 :1'
A prtS���U�:::S:i� Cristo �T�i:�r!�:s�ionar,o dos Co�reio5

; ,
. (O CORRESPONDENTE)

I - .
I Estudaremos primeiro' a exati- I(�f.@DSu'torIO de 1 dão ou verdade' da presença real; I

'i I, '

Mlle.

Z'd' II@m.se"'uidaomodo.pe,I.,Q.;iÍal o �v"'�"�;:a;�'�'=�"3���&2�;.:;:�-�·;;,s;�-�,,;a:�""!--'4;���#:,��,,;jf;�·l=�-�C�I��Z��·��I-I�d�-_iiiiiiiiiiii_.I,'"
'. '1 W � .. ..,.� ""-,"''''''''''.... c."'..,,"""' ....

�: e so lppe --,
, em.

1:0 , I Cristo se torna presente na Sa- Notas pOII·cl·al·s � R t' ,- . �! c. H. Haacke p. p. Francisco�íiiiiiiiiiIfti
--.-- -_

grada Hóslia e .por último a ma'
' ,

:� epar Iço'es lt! Maias & Cia.-::-Ao Departamentofieira pela qual o Cristo estâ e �
,

I'
d Saúd Públí .

f\lYj PU' b I icas �,e au e u ica, para.m' o�ma&,
permanece presente sob 8S espé- ----- MP! fi I S. A. Casa Moellmann= Enc�.cies do pão b do vinho. �' � I minho-se á Penitenciária da P«-

Mais uma d� Braulio �l�::�� �""OO�1� I dra, Grande.
A verdade da pre§en- loterveutoleía Fede- ,S. A. Casa Moellmann- Ao
�

ea real' D AI
.

d T •• rui Depa�tamento de Saúde Públiea
• menn a ....amego, resr-

para informar,
dente nesta capital ti rua Felipe W�ncei!lau José Lachmann-In- Sebolt & Cia.-:- Encaminhe-seI-A promessa da Euca- Sc:bmidt 65, esteve ontem na

defendo.
"

ao Departamentn de Saúde Pó.ristia Policia Central queixandc-se de
Bento AUlIDo de Sousa-Junte blica, para informar.'

Em João 6, 22 ·71, lê-se.ique o
que tendo confiado li Braulio de atesta�o. na forma legal, João Di Bernardi-Idem.

'

Cristo prometeu dar a sua carne Eugemo. Davet Schneider -La- Pedro Xavier & Cia.-Enca-
e o seu sangue em verdadeiro tal, a quantia de 24$000, com vre-se a licença n09 termos do minhe-se á Penite .,.

I P'
alimento 8 bebida. o fim do referido individuo fazer laudo médico. '

G d
I �cHlfla (a e-;

L
.

'B l' J' I
ora ran e, para informar

Ninguém poderá provar- que uma instalação de luz em sua u�z' erfo'l. uJ�O�60$���eva-1 Roberto Oliveira-Ao De�atta.
outro fora a sentido das palavras residencia, fazem quàsi 20 dié! sela ItmpofitancI

� e.. ti' mento de Saúde Pública, para
de Cristo ... a minha CISme é -

, D er or e 0111. �a

I
iaformar.

'

verdadeiramente uma com' ida e' que
o mesmo deixou de apare AI bi 1 V I" Silvei d P XlIol ce iaues a erro 1 ve.Ira' e

., .

edro �vi�r & Cia.- A' Bi.
meu sangue ','verdadeiramente ter pua realizar o serviço de Souza-Pague-se a quantia de I,ilwteca Pública, para que 8

.que se incumbia.
�

631$000. digne informar.
Id.;ntica quixtl C'intra o rde- Irê .S. Ulisséa - Pague· se a I Euclides de Queiroz Mesquita

rido individuo, foi apresentada, ha quantia. de 2:860$000. . 'I Volte á Portaria, para que 8e

dias, na Policia Central, pelo
FranCISCO'Fischer Jumor-Idem, ,'ja feita revalidação do sêlo"d

I • 434,$900. atestado e para que sej!lm as ,hmcionario d\, À,lfaiodt'ga, 5r. Pedro Mees - Reconh'eça ,.as 3 e 4, clevidameljte seladasMusta'fá l..'uarani' e Silva, dr' firmas por tabelião das :c�rlidões r ,SilvIO Trento�-Volteá P�rtari;l,
quem' 8raulio recebeu 50$000, de fls. 3 a 9.

I para que seja tlevidamente sela.
,Mo mais voltando a dar sinal Elza Mancelos M(Hlra-- Pague, : do.

de si. <e a quantia de 130$500. I
Banco Nacional do Comércio-! Interveutoria Fede.

.\.� Departa�ent'.) de Saúde' Pú- ,ral

bhHca, p.atral 'dlDfoC�m�r:l' d d N
Zoraida Osorio-Indeferido.

t.s�a e an a e e - ova
J Gumercindo Rocha _ AguardefrentQ Idt'm: ,. oportunidade.Banco NaCIOnal do ComerCIo-li Jo-ao Ja . A I d rA E d d E d·

' nuarlO t\yr080- o e e-

, ocal.rega a o xpe !ente da rido.
'

!SecretarIa, para prestar lDforma.! Antonl'o E t
.

I A
'

� I , S arns au yroso -

çoes.
,

, i Indt>fel'iJo.
Jose Caruso Macdonald - O

I 1\'I"rl'a P d
.•

I..J r 'dd d 'd
nu e nm- a"lelerl v.atesta o e sau e, a meu l'er, Leonor' OI' t G Id 'd I 'd'

Ive onzaga - D'
eve ser passa o 'pe o me ICO que deferido.

exerce, em Urussanga, o cargo de SI'Jve'r'a S t·' d A ID I d' d H"
' " I an lago o mara -

e ega G e Iglene, e que, nessa Indelerid
qualidade, o sub-screva. Entretlin- Arucel·o·R d

.'
F

.

d
. L:

. b
I e rIauei! rIe nCa -

t?, 8U meta.se.o pre�ennte reque- Sim.
to

nmento á cons�deraça() do exmo. Jorgé Mielke-Sim.'
sr. dr. SecretárIO. Francisco Dutra Junior -':"'Iur

A,

Hoje já produzimos
a C'hampanha Classi,ca
"MiChielon" .

'DISTRmU!D()RES: s. T. ATHERINO & IRMÃO
FLORIANOPOLlS

I
' -� Ufi depilatório que retarde, de

\ C I mêses. a volta do buço? ,Não aa

)1 GA Z ET I L H A S I
Del�h,u�, pois, todos requerem

1 aplicações frequentes. O melher
,

, : conselho é Q uso da pedra pôme,
---- --'-- : passada de modo brando, todos

os dias.: A' noite passe na parte
Mâo funcionamento
da catdeira eletu·ica

o máo estado da cadeira ele·
trica de Masaachussets deu mo

tivo a que dois condenados, mo

ços ainda, vissem .-adiada a sua

execução, marcada para o periodo
entre 8 e 18 do corrente.

Após um cuidadoso' exame de
,

'

,

ins�alação. �i('�trica. da cadeira, os I depilada oleo .de arnendoas dôçes.
peritos OfICiaiS opmaram .que, a 1 Contra as mancha! d I pele, dá
mesma oferece tanto pl:lngo ao' muito bom resultado, aplicadl1'
carrasü,.? com� ás testemgnh.as da. ! dtl manhã e á noite, eata loçã,o:
t'xccuçao,' razao por que, o seu Ifuncionamento não era ,sêoitse- '

Agua djstilacl.a 70,0
Ibavel no momento. ' I Amoníác,{'} 1,0
Por esse m:otivo, o governa-

I
Agua de Cúlo lia 5,0 "

dor ordenou que a .xecução .dos
dois cor.deoadoll seja levada a

efeÍlu em 'lulho.

Matou UliO gato
portante"

Consegu(\m-st1 aun,cnlar ,as,per-·. ;

na.. muito finas darrdo-se4bes uma bebIda. -

:
nem ha ll;l!�r para

�nergica8 fricções CO!�l escova -e
um certo

A

••�tIdo me�afop�o; .

sr

""1m- agua quente, empreg, ndo sabão" houv�El8e lUse t� sentido AO LGll��O

1 em p6, para -facilitar o trabalho.
(} _.terIa ellclareClclo;, �a! el.� o nao

E 'noile dá-se· lhes uma mas. fez,. até pelQ
_

contrariO, selp vez.ps
. '.

'

�a em COLO aze'tc de oiivl!s. reafIrmou .� lDé':l�COU o que afu·
Sir Harry TWlford, eX'lord I

_

g
,

.

' maral coo!lldenmOI o c.p.� 6 de
Mayor de· Londres, possUia um A maior ,Serraria de Lenha São .Toãõ em trea 'partes).j'
'g�to chamado «Sir Richard Whi- Fone 1.100 A la. é INT�O�UÇÃO;á pro·
tmglon,'" liIue seupre o acompa· ,messa da Eucar�8tll!l pele!! fatos
nhava come s@ fôra um' cachor·

D A _.'
i (l-I5) da m�ltiplic8ção dos! pães-

roo í. ' U I e IIO' leal que CmtQ mo�tr. seg poder. -...'�.-�,

Quar:do Sir Harry Twiford
, RO tO I O e (16�2l) do andar por lJ�bre I"S

GCllpava o mais elevado cargo ondas, onde fez v�r que �eu cor-

Da administraçã_o londrina, o MEDICO - OPERADOR' po podia anda,r 'isento �as leis
gato o acompanhava diaria. ":'_PARTEIRO naturais; é int,!odllção tambem
mente ao f'eu' gabinete, e muitas pelas ALOCUÇOES (2225) em

vezes assist:a ali ceriiDonias ofi- RAIOS X que a� turba,. ��, sentem �traidas SÃO -PAULO, 5-Chegou hoje,ajais. r1íni'C� 'Oe TtJ.berculos,z M .qr'lsto dé"ldo 8(') l'IIujar W8- a esta capital, tendo viajado pe-Recentemante, eh.rlel Tirrel Pulmonar

I
terud t �f91J!l (?�'29) lhes faJa de lo avião de carreira da Condor

Giles. filha do eonh8�i4e aÕVQ-
Diatermia em ondas curtas.

um manjar espltltual e Itern8
..procedente de Corumbá, o sr.

gado Sir Chiarles Giles, viS!Dho Raios Ultra Violeta e Infra' I Perg.u�tam f1� turhu. co�o coa- Paulo Bush, pai do coronelOer-
de Sir Harry Twiforft, surpre· Vermelho seguIrao aquele man1"!"' e Jel'Jus mano Bush atual presidente da
endeu �Sir Hichard Witington� diz que dev�m crer n$le�ellta é a BoÜvia.' ,

.

d' I d·.l Infrazon-, Tcrapia - Cist os- d'
-

b I fé 'L' 1..(;ill seu Jar' 1m. n Ignal:lo, ma- con lça.o. II so utll-a v a .aee ° sr. Paulo Bush" que está
t t

.

d' t copia- lin'tro-·Scopia d R I fi (3� 31) t bou-o e en errou o Ime Jfl amea-
, ,

. a e !gl o fi .

'

.1 ur as sofrendo da vista veiu a São
te. Consultorio-Rua DeodB pedem quo Cri9to faça o qui f(OE Paulo afim' de co'nsultár um es-
Sabedor �o ocorrido, Sir Har-

,ro --:-r 'Esquina Rua Fe'lipe MoiséFl: dá nO!l o mani', do C6u pecialista. Intetpelado pelos jor-
ry Twiford processol:! 0- c'assaliisi- "Schinidt. Das 9 ás 12 e das' e, creremos} naUs tas, ,o' viajante negou-se a
no», o qual foi condenado á pa· 14 ás 17h�. TeleC@ne-1475. ,A 2ft. e a PROMESSA" em fazer declarações sobre a situa-
gar uma multa de ,2'0 libras pGr '-que Jesus (32-47) tendo, 'prollle- ção de' sei. país. Roberto -Kolbe....,... Ao Depar'ta· Augusto Kloss - Pague.se II

tfr morto o gato de 12 guioéoB :Resideo�ia,'::::"": 'Ru� Nerêu t.ido, um pão c:�leste. declara s.r
"

mento de Saúde' Pública, para �uantia de 220$000.
por ter agido com brutalidade, e

' Ramos 26 - Ttlefone 1450. êl� mesmo aquêle pão e (48-58) ALUGAM.SE QUARTOS a es- jnform�r.
deverá pagar ainda' a8 custas �o , '

' explicitamenle r.e refer.",í. 'SEr,ra- tudanteã, moços do comercio ou Elza Mancelo9 Moura-- Enca· Se.nrauea plÍ�licâ,
proceslilo. " UMA 'ASSINÀTUHA MENSAL da Eucaristia. '_ casal sem filhos. ininhe�se ao Ttsouro, "

Os funcionarios que exhúma- DE «A GAZETA ... CUSTA A 3n. porle é. a DISC,USS,*O Rua Almirante Lamego 67: ·-Emprésa Auto-Viação Catari I'João Raimundo Cascais-5írD.
ram o gato� dechlraram q'úe o APENAS 5$000 da doutrina proposta em que Cri li- ,.

15 V 3 nense---,Idem. -=== ' -

mesmo tinha a cabeça-tão fratu- 'to (60-66) esclarece que não Eallt � "

, Oscar Andrarfe Vieira - Volte

�::�h���od!���n�ntf:m���e«�1� ri''����:�::�*l�'i!eai:�����t;�d.c:��neali�:r!!;'·_M.;'.

'j'ssa' !
�e;eor:::!:� 7ec���:;1Ja d: f���á�'Hich�rd Witington....

'

r' e
-

�I com�
ahmento 'e9P�rItllaI. 't. Log�,

" �' Osc�r Jos-e Negrao- Volte a

I
� ";,' D" •• • l� det'-Ols (67,71) O Cl'l!lto eXl,e fe Portam.

,

I' (1) r., M'i ,.o'ue I iP Maria anllanl Pessl V integra no mistério da Eucaristia. Oscar Andr.ade Vieira-Voltr. á
o

'd ii participam a seu� parentes e Ü : OI! dil!!drmlo!l nã(l sabiam eutãO João: de ';, Medel"ros Portaria., O, 'atestado de fI. 2 de
-

E3 CDaba I " �� pessôas de su�s relações, � quando f' como o Cristo lhes da· ve trazer li firma reconhecida.
� o �ontrato de casamento dA ,�i ria sua carne em áliméritQ' ma� 8 b Guilherme Scheide- Volte ao

CLIN1CA" GERAL- � sua filha ODA JACY com H.I.u nf'XO :ént�e.a p!OmeSSI _� a re- ,ar osa sr. 1:' Of_iciaJ. ,par� 'qu� rec.onside- Ena Sehelling-Idem.
VIAS URINARMS � o Sr. NELSON DI BER· �� cente multlphcaçao de paes e o re sua lllformaçao a vista do Afonsa Zili-Sim.

H,NARDI.., ,�tpOQl� d. pão tj�e ?, Cr�lto 1!8a�� I

t'
"

Viuva Iracema Brugg· atesta�o de fI. 2.
.

Alvaro Sarda - A Fôr�a pó'
Esp. em molestias pleuro-puJ- i Fpolis., 1-5.....,..1939. ,,' � á rfuude 09, traZia Ja '�.:sP�st�!lNe .,

mano Barbosa' eonvida Geraldo Bfanck-Encammhe-se blica, para informar.
monares (Bron 1uite, A'5ma,�., r.��]�oor:z1!ã1, r.� p;_f)parad�s ? crer na msl:ltmçao, aes parentes e pessôas de ao Tesouro. Roberte Oliveira-Pague·se..

Tuberculose,etc.) l!fI ij líl ,; i!t da EucaflS:'Ia. E "ele fato, qqando ' suas 'rela�ões para assis- Cllsa Lohner S. A. p. p. Caries Sebolt & Cia .- Ao Gabillel�
� ';�� Oda-Jacy, � ',1" @I ,lI.in.ano mui:! t:lTéle o �ri�t� ins· .tire� a missa de 2' mês Hoep�ke�. A.-;-�o Depart�n:ten- de Iden,tjficaçi6, f)at',' inforJtl1'Consult6ls 2 ás 4 hrs.-R. �, ',�rl e ���'

'. I ,�, tItulO a Sagra.da EucamtIa, tudo. de falec�m�nto de s�u saudoso es- to de Saude Pubhca, para mforo: Artur MeneciaEl�t- A.I.V. '

joãoPinto. 13-Fone.1595 ���l� ���� estava a combmar com .promes- poso Joaa (fe Medeiros' BarbÇ>sa, mar. Publico, para aplic8�' �as penaS
Residencia� R. João Pinto. t M Nelson � sa feita, par meio' da tp.���bs- que mllnda celebrar terça-feira, Banco Nacional do Comercio- regulamentares e tiêlegacia, dll
-Sobr.-,-Fone 1214" i "

': � tsaciaçÍlQ do pão no Corpo de

I'
d,ia 9, ás 7,30 horas no altar do

I'
Ejjcam�nhe.se 80 Tosouro. Capital para o exa d de 'corpO

1e n�iv�s H Cristo, como São Paulo textual- Sagrado €!i!Ç)ração de Jesus, na ,Alvaro Torrens-Informe o &r'j de delito.
(�

-_..------. !c��1r*T� mente'o declara.
,

'Catedral Metropolitana. I' Oficial. Robuto Afonso-Sim.

Fazenda e Agricol4
tura

(;heg4)u a- São Paulo
o paI' ·tlo ; presidente

da BoUvia

creva-se.

Interior e J,usti4:8

Zilda Cunha Cavalazzi - Sim,
Ligia M�ndonça-Sim.
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-A' GA2ETA, 1·939
- I

- 1',10 riànopoli5

�lt.L"Casa "A
�;

l Artigos de inverno. para homens, séilhotas" e' crianças, maior e mals va-
�. rtado. sortimento, ria. Casa �:"A CAPI1:AL"

.

',' M.triz; Rua ConseUíeiro Maf.. .áí n. ii;:, .. :";:f'iUal: Rua 'Trajaa" n. I

·�Vi aç ã O·· U/� sSa�i'g=:"'--E!�clra I
SEGU,RA,NÇA -_ RAPIDEZ --:COMODIDADE Ir . ,Vitor Fígueredo Serraria

Dirigido pelo' socio - JOSE' MAXIMO _, " "

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGAS _

Encarrega-se de qualquer ins-
ENTRE ARARANGUA' E FLORIANOPOLIS ralação de lut· ê Jorça' e'létricas.

Falando por. Forquilhinha, Mãi L uzia, Cresciuma, Cocal, ' Venda" do ; mais variado sorti-

Urussanga, Orleans, S. Ludgero.Braço do Norte e Cepivarí mento de mâ'lerial elétrico, por
DUAS VIAGENS SEMANA.IS em combinação com as

. (rrços módicos.

linhas de onibus Araranguá-c-Porto Alegre Incumbe-se de
.. instfllaçÕes em

SAI'DAS de Florianopolis ás terças-feiras e sabados qualquer Vt1-:ulo.
-

'

ás 5 horas da manhã PRAÇA 15 DE NOVEMBRO· J 9

SAI'DAS de Araranguá ás quintas-Ieiras e domingos, F1orlanopoUs:
'.

. ás 5 horas da manhã N", 139 �". ;' P.
--_'_ -. ---"'"'-'----'-,-..."...,_�--'---'"-

A linha de Porto Alegre chega em Araranguá ás .Bo'.m n-eg�O"I.�quartas-feiras e sabados e parte para Porto � GIJI

Alegre aos domingos e quertas-felras Vende ....se" lVla�n.:ific..a..c.ha,.AGENTES-Araranguá: BerOdrdiuo Maximo- Forqui- .> • • cara ao lado
Ihinha: 'Gabriel Harns- Cresciuma: Ado Faraco Filho-
Cocai: Zeferino Buri�o & lrrnãos-c-Urussanga: 1)osano;
Dílmiani & Cia.-Odeam; Irmãos Pizzolaui-c-Braço do

Norte: Alexandre Sndrini_
AGENTE EM FLORIANOPOUS

João'Neves

�
-!
"ii

.

ão João' f
I

....................................................
.

" Perola - Restaurant� "

I
Montado a capricho, com um corpo de empregados � ... ;

.

hubilitados a atender todas as exígenclas de sua f,:
�i

seleta freguezla, Perola-Restaurante mantém �'
�'

um serviço de chá, dôces, bebidas, bom- �'

I
\ ma�>: conlcrtavel e g�ande casa

'- bons, chocolate, gelados, e frutas. �
de residencie, ' belo pomar, jai- �.
lins p inumeras benfeitorias: Di11- O restaurante manterá uma carta variada para i�
õe de g; ande extensão de ter- todos paladares. g'

1
r as para -fim: agrícolas clt divi - ,

rtt\ <EH: lcte!l.
" Limpeza, prontidão e gentileza, em atender sua

I'.

.

Rua Trajano, _2:-Fone, 1655 .

,
_, Tratar na distinta - freguezia. '

I'.'OTÉI. DOS VlAdl"NT�S --rmcurem para se hospedar em Ara,ranguá RU'fj Tl" AJ ANO N '15
,-�,_.. __ .. ,

t'
� "1

'i" 1,\ ''\1 J
'.'. _ Praça 15 de No"embro n,' 19 "

,I '. .....
Propl1·

..i,eta!'io,-=.;t�O�.��r-v-r-r!"A:'Vi.IM.!",'., Ia '" 50 -

. p -

y

;�j!eH .

1
:. é· 5 =""t;'tq:,��� . il;i I'] íji'jih.� '::..:;;,m;;��i$l.C&Miiji!lilêflW�,...__.t'ri&.=FiêeRi'r1!f_Mt#tt

"

I"GRAN E HO-TE�l MO,D�'RN"ol!l. l. M
J;ã�RIEK�hn f ri J;

CAIXA PÓST..tL, '82
I -1 "ENDEREÇO TEL�QRAFICO: .Ii, .: d\'!.J.Grand'L:',jj':t-,I 5'

u .... 'U ,: ...... 1: .'_ ....
' ,� .. ,

DISQUE
-

PARA o N. 3 ESTREITO·

!
ã
•
1
�
II
�
�
�
I
f

•
�
$

. � ,
•
�

----------�-----------------�

,-
.rio ,«distrito dO Estreito

..
-

metros.
Entrega-se á domicilio, lenha serrada. em
Bem sêca e. de otima qualidade. ,

ih F sração Agron�mica, com'

,--....._�-----,----------�

EX DORA.
'", '

SALAS DE AMOSTRAS . ASSEIO E-
.
PRONTIDÃO:

). '.

.

"ii' ,
. ". --- � ,�'

� Em vréctio proprio, de quatro andares. e inteiramente
-I

acomodações .para os srs. viajantes e exmas. tarnilias,
em todos os quartos

Tratoménto ,de primeira' or"em
Diarias: 10$000-12$000-14$000 e 16'$000'

c

novo, dispõe de noas
com luz agua corrente

.

'. '�

..

Banhos quentes e frios a qualquer hora

"Madeiras, em Geral

:RUA GUSTAVO .' RICHARD
'Defronte aos Correios'e T elegrafos

'I';:'-''':''''''''''�

.
"

." ,�\
FABHICA: Rio Negro - Paraná-�UA PARANA' - Caixa Postal, _31

, End, Teleg.. «�AMINAX»
. ESC'EITORIO GERAL: Curitiba - Paraná - RUA T5 DE� NOVEMBRO, 9G�.
'"

. "-,�alas 407'-:"'8. _:;:.. Caixa. Postal, 343 -Telefone, 2556
. í End. Teleg.. «�AMINAX» - Cod. A. B. C.' 6.�,Ediç. e Priváte
'.,. EXPC'HTADORES DE MADEIRA BRUTA E BEN'EFICI-ADA PARA A
,.,. ALEMANHA. 'INGLATERRA, NORUEGA, AFRICA DO SUL, ETC.

Laguna
--

,
. Santa

'REPRESENTANTES." E

CARL.OS
8u inas Matriz·

-

, -8 eH

'DEP'O'SiTA-Fl'les EM _TA .. o;ATA
.

M ,'O
.

FDrC.···.K, IE
FLORIANOPOllS

Vela. e .Magn

-' ••• , ....Ia' IIIJlirlill_t., III.". '11 �
....Ihe. tII« _MIU'.

-- te - II 1'1•• eClillti o•• laIa.....
.... ••• oon.ollRe lIude••_ (11.1 -.IiI.)

ImmeftGl. dIlP.'!Ii..r........

..

�.l!Id. .mI todl8 .....

Il.sa. l1li_ .

B.lum.nau, Cruzeiro d. ,,5111,
, ,

Join.ile, Lagés, L.Jlun�-�"Sãa
Francisco do Spl

MOSTRUARIO EM:,

Tubarão,'
".. �

c.\
'

••

< '{,'
-----"---_-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



, r '
i, .)",: ' ,4.n.;.JLliWml_ <"

,.4" 1�2!!l"!!,&�"r.";;�>�,�,�"�é�_''��"�ç!,!!,�,�":'�=t?, _flr -, • -
,- ,,; . ,'..1

I FI'
>

E!fe tr i C a :
Curso dr. Maquinas � pjlotag�1

'PARA lNSTALÁ:ÇOES DE Li;i, FôRÇA E AN· PREPARAM-S,� ALUNOS PARA EXAMES A 3(,. MA- I
TEN.AS DE RADIO, CONSEf(fOS E AUMEN. QUIN1STAS." PR41'1ÇANTES DE 'MAQUINAS, MOTO-

" RISTAS El A TQ�O MAIS QUE SE, REFERE A'lOS' ,PROCUREM l\1ECi\NICA MARITIMA. '

'

Claruo-G.Gall.ttt,.! A El...ETR1CA ",,\

�, ,Advog-a,do 'TEM, SEMPRE EM STOCK I;: A' ,.vENPA POl� j ", :i:'L 1 1. �M&��pPOEV���ORE?�R��i�SE A0 SR;'
RUA RL� SCHMIDT. • PREÇOS SEM COMPETIDORES NA PRAÇA,

I LARGO 13 DE MAIO, 41
,

' ;(s1fbra".l,c, ,,' '" MAT�RIAIS' E!:-ETRICOS, LU'\TRES E ABAT-, FLORllII.NftPOLIS I-' Tel�'=--14.8io' JOURS ELEGANTES E'MODERNOS 1'11 'fOI

"Ior. P•••:�••aur.=( ,;]i1t;���G��g���������f ,i·'i.-···)�·--PO·é,,-&m'''';';''''Ct�' -IR:'
$"

"-'-'s'"-

' DADE NO RAM,O-AR nco ,GARANTIDO
__

'

,

A'd<�,og.dn. , I, ,:' 'Venda e inshl,ação 'de contader de luz e força. por m d t d
I'

t'
I

I'Y' Q >:I preços modlcos s·Ó na Casa A, ELE'TRICA ,r ro u OS e o ImasQu a idade s

,,'I�u,..;::���:::n:.1S��;:,.�'III' ,�___,;;,,<'��--'

--,� Réfrigeraíl'ó;res 'NQRGE'�
Dr, Ca:márá�, 1�(, Aderbal, Pt Radies PHiL.CO�J,lartins" '" ,�' tia Siiva

"" Advogado Distribuidor para o Estado..
- P.>15 de Novembro, 3 sob.

.

JOSE' DAUX
.

-es Fone. 163 J e 1290 RUA COl\SELHEIRO' MAFRA 10 - FLORIANOPOLIS

GlAZE_T,A

,�

� Forma10 pela Faculdade de Mediciná da Univer·
sidade de do Rio de Janeiro

Tratamento clinico
-

e cirurgico de todas' as moles-
, tias dos olhos

Cuu� de .a.pe�íeiçoamento na especialidade, com o dr. Pau
looFilho{ no Serviço' ao ProL David Saosoõ. no ,Hospital

da Fundação Gaffrée-Guinle do Rio de Janeiro
Cmpleta ap;jrelhagem par,a a sua espechUldade.

Eletrecidade Médica, Çlinlca Geral;
Consultas diariamente das 15 ás 18 '

,

CO��SULTORJO Rua João Pinto 7 sob. relefoó� 1456
flESIDENCIA: Rua Tenente ,�Hveira 57 Telef. 1621

. .;(.� . "''''..':r:-� • �-:;;<!rll;!!m��

.... _ '_0 :. 1nt�4

D-rs Augusto
diJ Paula
MEDICO

.E!)ENÇAS DE SENHO·
, R.A.s-P.�RTOS
ep�,.açOes

Censultorío. Rua Vicor
Meireles 26'

f
,

/4 's J 0)30 e das 2 as 4 h�.

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

lone: Consultorio, 1405: '

rone: Residencie, I �55

"

Clpltal 1QG.OOO:oeO$OOO
'

I --

Futtdo dI,' re••rva '259.:1f6�100$ooo 4i!
:<, t.. ií

EXECUTA tODA� AS OPERAÇÕES BANCARIAS':,
AGENCIAS E CORRESPOND�NTES EM ,TeD�;O PAIl '

AGENCIA LOCAL RUA ,TRAJANe, Jq'â',13'
, ,_.-:,.......

.

"'. "tO '(\' ,r

Al;)ona. "é'm: conta corrente, os seg�int�'s j{ür�s;:'
.ep. cem ]Ur-1S (CO!YlERCIAL SEM LIMITEy ; ,2% ala.'t. li.itados (limite de 50:00Q$) ,,-. , 3% a a

Je,. populares (idem �c' 10:000$) "",;,,4% aJa'
BCp. de aviso prévio (de quaisquer q,uantias. col:D retiradas: tam-

bem de quaisquer importancias).' ,

�om aviso prévio de 30 dias' ,3,5% aIa;'
idem de 60 dias 4% ala
idem 4e 9Ô dias ••ó� aJa

1):ept)SITOS APRAZ0-rIXO:
'" po 6 mêses

po1 12 mêse-s
-Com renda mensal

I
,

LETRAS A PREMIOS
por 6 mêses

,

por 12 mêses
Sujeito ao sêle proporcional.

Expeáiente: das 10 ás 12 e das 14 áa
Aos sabados: das 18 ás 11.30 horas

Endereço telegrafico: SATELLITE
.

:,.- ,,,",,,,,-,?:,,:,�3'

TELEFONE

'% a. a.

5% c,'

1p ho�as

114 ,

,"",

N"�""'"
"'''

C I <:)'
_.

_' ';-.

;,;-1 :;
,

: ,":; ','
,

"

""
,,:,,:.'"

'.' .- '. . �. . .,'-' :.q

:-,.

II li m i n a ç áo Moderna

,

"A Ga,zeta"
:

',," «A Gazeta» 'encontra-se
E ii' venda no «Sâlão Pro:"
grasso» "

'

'i "J

,',

C i i ri'!c �� . $f"'r")
ge r� I' _"

'

M€d1co especialista, em "

'

Molestíss-do Estomago,
.Intestino, Fígado e ,

Retnr
.' I

eURA I\ADICA'L DAI
KIIIMQIlRHOfOÁs J: VA-

,lU!.��:g.M� bPEftACÃO
B !f:M nos
êONSULT AI:

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

. _.

--�-----------------------

i

I·
CCom Econo.mia

nos Trabalhos doS
�r,

O'
Consultoria Técnico de

IV8 ,.A�, ,CA!U:DURO, PICCOLI
, 'EllfJe�,helra Civil'

-

,

'

, Dr. p.ciro' de M.ura F.rro
i - Advogado' _'

• ' Rua Trajano 1. (s�b.l •

, fAcca�i� M-;J'
I ::i:� a�::�:::a e:c:�

,

ViscGndc: de Ouro Preto

n, 70. - Phon-- J 277. -

pctrof!sSienai. ,�'l'all)i!litados para
OS' r:-amg's .,E; engenharia

Administraç'ão.' construçãô': e reforma dei
pagamentos em prestações

pi)rojét-..)s em geral
Escritorió central :", RUa 7 de�Seternbro,

t P O r, t' o ,U ft- j, i 0- -

todo

q

47 ;0'
'

,�.t' 'f
..
'-."t.

�

-.'ICáiXl Postal; 110.
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Esta' despertando interesse
_e_n_,t_r_e__o.;.___s_o_'u__:_.b'es Figue,l rense e 'I rte,

A G A Z E T A o�'SP'ORTIVA
Redator: Murlllo 'Nei

(;randio�o f�stival espor.IArneaçada 6e-' Uma entrevist'" com o

tlvo rl·a.�.","'e rrt.e
"Zangado", um dos anoes

, 'I" " ao fllm "Brancr de Neve e

Petrociuado pelo valoroso !ris F. C. r' h'
os s'ate anões!" ern revela""

,ramado ,doCantista F.C., no Estreito.
reanza-se oje no a repre·se·ntaoão brasileira çoes sensaciC';,nais!

,

O prcgrama está, assim, organizado:
nO Cam p e o n a toSu 1- A ".. ...... e- o Zangado recebeu-nos com

I
namos c film, e, a critica do

r ica no de Na ta ção uma cata, de poucos amigos. Ele mundo inteiro tern-n is a[.lauJi·
detesta a imprensa, porque acha do... Tamben teria graça se

Segundo noticia a. impreOS!t'I dos Tiros de Guerra; Edú, a que ela vive metendo o nariz não íosee assim, depois de ] tanta

carioca, Piedade Cout;oho e I�i,' zrande revelação da aqua.ica bra- onde não é chamada ... Mas co= amolação ... Quando eu já pen
. o Nascimento, estão imposslbih: o I :ra, pertence a um curso supe

mo nós prometemos publicar o sava estar' Hvre de toda aquela
tadas de seguirem para o E iU,1' ,I ru.r cujas provas êle não pôde seu retrato no jornal, êle foi trabalheira, eis que Wall Disney
dor. A nadadora n. 1 das piscinas perder e por conseguinte sómente logo falando: nos convoca para uma reunião e

brasileiras, sómente seguirá se fôr COI� licença especial poderá em-I -«,�ntes de mais nada, eu nos diz: «Rapazes, vocês se

acompanhada por pessôa de sua bucal. devo dizer que fui contrario a portaram tão bem nesse film que

familia, tal .como tem. acontecido A nossa representação viajará essa, historia de nós tomarmos eu teso'vi faze-lo em sele versões

noutras ocêsiões, e lsis apresentá; "de avião desrle o Rio até GUl\ya. parte num hlm. Mas Wah Des- d.lerentes, agora vocês terão que

os mesmos motivos, porque nunca, aui!.
.

ney resolveu Jazer «Branca de aprender essas sete linguas, Eis

se, .afastou de sua familia. : :-,. .

. ,-.Je�e c ')S sete anões» e convi- aí os livros e apressem-se que o

Tambem .

05 dois magmhcos t- Ig Ue I ia n s e x dou-n..s para os mais destacados mundo quer conhece-los ... «Bb'li-

nadadores Ivan lneysleben e Edu
' I r is í papeis.i. Eu recusei, mas. o tal Bélisrima idéa desse tal Dis-

ardo de Medeiros estão ameaçado;'1
R a1 za-se hoje, à tarde, 90 Mestre não qui(perder B opor- ney, repetir tudo de uma Vf'Z, e

de não poderem seguir. l�an'e5t� p�tadio DAdolfo Kond,e�\ o anun-. lunid�de de �é mostrar -, em pu- sete v.zes! ... Eu acabo enlcu jue

em épocas de exame na linha d,: I clJilo encontro Iutebólistico entre hli ...o, o Feltz, concorda com cendol Um Jia a princeza Se

tiro de que faz parte, daí surgir"
...

us esquadrões do Figueirense o 'tudv, o SOm'R�:d, só quer que chama «Snc,w White». isto pa' a

� dificuldade em ser. conce.dida Ir!�, err: J�splita do carnpeonate Ilhe dêm uma bôa cama;' o DJIl- os territorios onde se fala o

I
[icença pela Ínspetoria RegIOnal, ( fi :Ial ua Cidade.

. I

g4 faz tudo o que lhe mandam; inglrs; outro dia devemos trata

, -: O choque entre alvi-negros e i o Dengoso, remexe-se todo e Ia de. «Nevolina», para a versão

I ODEON, O licler
"

deSfi' luhro-ne\'.fo, ei,tá senJo ��urda. :,nãO diz nada e o Atc?im espir� italiana; para a versão alemã ela

I . cinemas ' "do ccm (iJt'JElaS�O e ir.te. efs.e !
ra e: .• c'J?sente,.. ASSim, eu [ui é apenas ;.55:': «Schneeweisen» I

I "5hirley Temple'',_ � :. eJ7< pel.!. g.'an íe Rt�rcldaD d�ls dOIs: 4�ílSI obrigado a
_

entrar para.o :'ejam,!oe conseguem apr
..
ender

.: trela n� um no coraçaq SIiDf atices grermns,
" � I cmerna, porque, como p,odeua I��O depressa! Par� o Bra�il da

do mundo no seu melhor, ,I·
Wdt Dlefley fazei «Branca de e «Branca dt 1'\eve», para Il

trabalho hoje no lider"':' P:-=:...:. tU.gue .;a.es
'

Neve o os sete anões»

con�12spailha,
Argentina, olc" é

" ,- t-,· <'-� � nh O�SI' ? \.
. .

SI h N
"Miss Broadway" ;'

.p,,"". -_"':� :-J c;;.. :--- seis anõe�.' hSHm, eu acntei « a?(; e t'lge» ... E assim,

,
_ «Miss Broadwav'O é Uin� �,u "[lR'lD 6 _ R 1. _

apenflS par.a s':r '-agrldavel e J"pOlS de termos Irabalhadc. três
• '! i�.\r\., til ,za :se r f d

n0vidade começando por alr'grar' h- ·d . ..l d C!. I'
mesmo porque os ,sete, anões an()�, lomos orça os a aprender

,
,

' a:van a,n·) Cl ;,j",e e Jev,na, o 'h I'E'
.

todos os coràções com seI!. no-! .

I '" tIO am qu� ser sett ,o que to a;; essas hnguas". Mas não

_,_,,_,_P_r_e..;_e_o_:;;..,..;.,_�--,-__;�...___;:..::.,_.;;;.... ___::_....:-_:.._I�,_O=:�wOO",_ vascançã€Sr-:hlld�":p��s;,,s d�it��:\I;�a,"p�;;��;..;r��Jp�::: ,�C.;;i.��ê�,S._ut,.QH.�L,!!�Ü�.h� !�c��n., _�a,�� a�ql!jJ,�!m��ü!�m_ql,le o.'"seuD

_

CARTA'ZES I Iniperial, às 2 húras: sa bastante ale'glia e mu:!o rOj"'!" .
.

'

.

t pÇosa� Durante três anos, 1 RES Dlsoey tev� a lemLrança de fa-
, - g .. 1. NOS ... b

.

, Branca de Neve e os Sete r.lance, inte,pretadrj por um� t'lt!n�, '._-�-",,_l"'_"'_._--�"_':'''----'l·''i·
.. ' ouvrcamr que ,ramos as l.er uma versão em arab .. 1 Vo-

PROGRAMAS DE HOJE: Anões. co grand 050. Gcerge Murphy �,Telhas -de chue ;to ?ossas cabeças, na ,confeção_ .

de. r:ês já experimentaram .:\lguma
Odeon• O II-de,r dos Prer ....,..,s- 2$Jt::OO e 2d1000. o «paln'e-r» de Shirley e;'_ 'viv� t

N-
'

f b' . . .. - d
tlIm... Eram' cenas i que dt!Vlanl vez falar o arabe? AqUilo não

7 :t {p,' , .' ',-'
..

! 'ao ,se a ficam maIS �l as e
d''_'

'

O mais lindo rpllIance. de !imN fabricação atual' nãQ 'ritalisam :ler loma. a� e ·r.e�('ll�ad&s &�é �Ut i! Itnguagem é um� série-de ex·

-A's 4,30, 6,30 e 8,30 horas: cnm a àdoravel a atraénte blo_;' C0m as de cimento DelaIl1)De�t. Mr. Dl&nf'y se 'StnlJsse sallsfelto! pllosõesl ... E agora digam, fran-

Em soir6es de Phyllis, Brooks. ;1' Telhas de cimento�' Saúfeito... . C��o � se i\lgui=m camente, tenho úU não razão

Booloo, O tigre, br�nco com Jimmy Durante, o hilaii:nits! Vf'nde Delambert, pude,sse_ estar s'ih,sfelto com ta� que ser o Zangado?

,Colí? Tapley e Jayme Re- comico narigudo lambem tem iW:l�r l<ones 1.100 e 1577� to tr�bal�o!...- FlOalment� krml- '"Brane.. de Neve e os settl

gano importante papel assi.mcomo Ed,)a': --:: lnões», é',sa obra que imortaliza

Preço:-1$500. Mae 'Oliver, li provocadora de-,.!" P':R.' E ."'8
a seu c'eed'Jr, será apresentada,

���������,_����. gargalhadas, formando aSãim mai�.!' f.lela R. K O. Radio, hoje no

Seja previdente. Vos- um esplendido par para anill),H;�'; 980 I(llOCYCLOS
!�EXe IMPERIAL, neste ulti-

sos gastos diarios em mais ainda a interessante!:ome , 7�::.
no sónrlOote ás 2 horas.

cafésinho, leite, choco la- dia m'l&icàda de Shirley Temple", �:}l: R ,A D 1'-0
te, quente etc:' deverão a "estrelinha» n' 1 de Holly':; 'i�::+

I ser dora avante feitos :wood.
'

,', t1 nAC,lOnaL
exclusivamente na

I Sorveteria �Ioria

que fará
_ sorte�os de t mai& linda-s

-

can�ões atp hoje
lindos brindes tanto para I ! ouvidas' por Shirlt-'Y, sendo: Hoyv:-

I homens como para se· i Can I Think You? •. We ShoulJ' -

) nhoras. I Be togetner ... II All lhe World I

I, O I' sorteio realiza-se - Wf:re Paper, Liule Miss B�oàd'l �,

I
no dia 20 do corrente, way ... Be O�tir�i�tic.. 'Swing
mês. Me an Ol� ,FashlOne� .

Song.. i
_ �

Não deixem por cOisa algu", I

Uma assinatura mensal I ma, de assistir a imp8g�vel

cO��"J"de A GAZETA, custa' J �edi.a \!,usicada que. 'I!�treá.r� h.oje�,�-
" .'

'

apenas.5$000 Vltl!lrtOSament.e, no lIder.
.

. ,{I>"

Schuldt II-�

r

,PRIMEIRO JOGO
A's 14horas

.'

Canlista F. C. X Florianop.olis F. C.

Juiz, Sr. Orlando Lehmekuhl

Dedicado ao' Senhor José Cruz

SEGUNDO JOGO
-

A's 15 horas

Flamen�o F. C. x Familia F., C.
Juiz,

.

Sr. André Vilain
. Dedicado ao Sr, Tte. Ma,adcio Spalding

D. D .. l' Vice-Presidente do bis F.C.

-TERCEIRO JOGO
A's 16 horas

Independencia F. C. X Brasil F. C.

Juiz, Sr. Armando Fonseca

PROVA DE HONRA

Dedlcaoo ao Sr. Comandante Arê Maneback
D.D. Presidente d,) lris F.e.

o Clube que vender maior numer,) d: Ingressos, obtct á u,ma linda

Taça denominada Simpatia.
�

,cinemas
A's 2 horas:

Vesperal Lider
1) ComplemelJío NQcional D.

F.B. ,.

2) Supremo sacrifíCio � com
..

Peter· Lorre e Brian Don·
.

le1y.
3) Pengosa-um drama belis

simo com Bette Davis e

Franchot Tone.
Preços-l $000
Geral- $600.

,\.

Várias
o �r. Noel Carvalho, presi�

dente da Ligll de Futeból,ouvido
.
sobre a sugcsião da formação àe
um combinado do fuleból amador,
para represrnfar o Brasil nas 0-

< IlimPiadas
dp. 1940, apo:ou a

Programa diurno idéia, aLeotuando a imperiosa ne.

De 9.00 ás 14,00 �oras .. - P,!ogr:Variaelo f cess�dade, de r�návaçào de valores

,A's 14,00-.0 TEATRO EM-CASA l 00 lut�bol l1aclonal.
, I

De'15:30 "hs. "êm dicnte--fuleból ,. A' C· I' R h
'

.. ,. ;, :".
lJunCla-se que ar ItO oe a

Programà; "noturno
. deixará ,a dileção técnica ,do 1)0·

De 18;06 ó=Í"i3,3d horas ,tafogo, adiantando-se que outros

, :.; _; ",' I dirigentes �o ,c.lúbe alvi-négto
:
tar,-,!'rm �f' i.:f:'fuluão.

,

I

-- A's 4,30, 6,30 e 8,30 hor(is:
Sessões Eh�gantes '

Shirley -1 empIe, a estrela n.

Um no coração do mundo na es

tupenda comedia mu�ical da FOX
Miss Broadway

((Im George MUI phy _' Phillys'
'lroóks-Jimmy Durante etc. etc.

No programa veremos:

Comemoração do Dia da
Bandeira,-D F B

Vaca mecanica-desenhos.
FOX AIBPLAN
NEWSN. 21146,

("ontendo reportagens de frisante
atualidade.

Preços-2$500 e 2$000.
Geral: 1 $000,
Criançlls ás 4,30-1 $500.

.,'
Peita amanhã o Dlidell tem em

cartaz

Eu�ico C�ruso Junior
Carmen dei Rio e Mona Maris

Ernani de BÍlrros
Ernillnho' . .,'

,

('.21e5te Aida ,i O sr, Camilo Pimentel, na
. Regional de Dante Santora I
Romeu

-

6hlpsman com a Orques!I'Q dI! Ú tima f{ união do Conselho Su-
S ... lão

. . . I perior ,da FederaçãO Brasileira de

A's hor�s .ce.,"tcs, '�rn�i5 fal_9dos co� n.? I t<uteboJ! �p:esentou iJm� �roposta
.11:10::> em prImeira moo, fornecl.c)�' iDO sentido de �er

' ofi'"lll.hzadoi
pela A HOlT-E, . sob o patrOClnlQi. '.

� ii

ÕO 5AL DE fRUTA EHO e: DA : Comissão Nacional de Esportes,
.Emlf_�5,? :DE 5CQTT., . ,I a�� de'lisa <!omissão� sugeri-( ao

_ "

:

I mInistro: dá, 'Edu�ilç�.o e SauJ-!
.

A's 18.00-Tarde dapsllnte do SA.BO .. ou ao htular da Justiça a con,,{.

,NETE TABARRA". 'niencia dei}'Serem na:cionaltzdd, 3

A's. 20.30 ._' A PRE-8 EM BUSCA DE: toJos, o� 'r:lubes �ue' pratíca� o

, TALENTOS - Um progra-:
futebol, Isto é obrigar os re:.f<:ndos

ma para cafouros. I clubes. a tere_m como �eus dnetcres

S k S'l' N t L-t• , C Ih
exclusivamente brasileiros natos.

pea ers- I VIDO e o e UIZ,' arva o,;
.

D�tniani, o excelente j6.godor
, 'Amatnhã: ! avaiana, dirigiu uma c'arta il' dire.

Orlando 811,a, Loll�a França,Murllo Calda!!,,' toria- do clube de Valter Lange,

41
p. Mauro de Oliveira,. Darbele. Nena Robledo, II solicitando sua exclusão das fileir as

..._---------
.....:.------------

u-----N.a.b.o.'i»-iiM,�·!ili'�.'�.--- . do campeão da cidade,
...

de H. O .. LIG,OCKI
, "

.

Livraria, Papelaria, Tipografia, Encadernação e Fà- '

bric3. de cari:-rbos de borracha

Artigos, para escritóriJ- Livros em brancos-Arti

fJ'os escolares:_Artigos para presentes -Brinquedos'
c;> -

Aceitam-se encomendas Jie «clichés»,

sinetes e carimbos de datar, �e metal,
tilizar estampilhas

Hua Felip� SchmidtJ 27

Florianopolis -_. 5ta, Catarina

em

O cantor de Napoles .e

Plço:
1 $000.

G ei:ia-$600.
(:IN'� S C:;ORO,ABO,§
i{�s 2, 4,30,

- 6,30 e

8.30 hau
Branca de Neve

.

e 'os· Sete!
�nões-a maravilna da 01·

nematogra6a;
,P��çol7'",2S500 e 2$OO(J:;,

chancelas,
para inu·

r

i,
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A' Gazeta ..

•

florianopolis, .

7,....,5..,..,1939

Gral1de Liquidação
Aproveitem a gral�de líqulda'çãD que. CASA MISCE

L-ANEA. está fazendo, motivada pela mudanç� para o pre�ío'
12 da'mesmarua. � SO'I\/lENTE 30 DI�S!

C r u z a d a Nacional
Educação

ambos para anotações nos seus

'\registros de firma:-ldem, Car�
108 Hoepcke 51A, desta pr;tç& e I

Augusto Klumek S(A, de S�o I

Bento, para arquivamento das
copias das atas de SUIlS assem

bléias gerais ordinanas: -Idem.
Nada mais havendo a fratar, o

sr, presidente peclarou encerrada
a sessão, a presente ala. que vat

pelo mesmo e deputados presen
tes assinada a subscrita por mim.
(a) joão T olentino Junior, secre

tário.

deli Junta Co.. I
II merdal I

Esteve reunida no dill 2 do' s ob a direção da proía. Mal'H II Icorrente" Comissão. Exe'utiva' de Senil Pereira Lamoue, fizesse _-'

de Santa Caterina da CNE, I circular o Livro de Ouro, du
com a presença de grande nu-

I

rante 8 semana de 13 a 20 do Ata da 161 a, sessãe da Jun-
mero de seus membros, corrente. I ta Comercial do Estado em

Após largas considerações a Á abertura da Ca -npanha se 29-4 - j39.
respeito d3s finalidades da nova verificará no dia 13, ás 20 ho- Pcesidencias ,)0 sr, major
Esc J� «Dr. Hercilio Luz> t que ras, no Clube 12 de Agosto Edl.lardo Oto Horn. presidentes
saci instalada no dia 15 do fazendo-se ouvir e jornalista An· ! os srs. Eduardo ato Horn.
corrente, sob a regenera da tonio Nunes Varela, e o encer-Í Prp.údenle João Otavio da Cos
professora Maura de Sena Pe-· rarnento, no dia 20, ás 20 ho

I

ia "Avila. José F. Glavan, De-
reira Lúmoae. hcou resolvido II ras, na Associação Catarinense mingas José da Silva. Alvaro D' .

I f id d d I dt d l,a 8Q seu amigo...
que essa esco a ôsse consi era a, de Imprensa, evendo prof rir o Soares (Je O iveira.· eputa OI e t}u a sua esposa ...
como ESLol" p<t �rão, reslieaudo ' discurso oficial o d . LI .dollo :

João Tolentino Junior, Secretário Tin:illlentos pôr processos ultra
e .._... �_C9••_ �3&'1_

integrlllme?te o prog�ama d 1 Cru-. Pere�ra� ambos em nome da. e a��[ta 1\ ,se�são lida a a!� da I mod,erno, em ternos d�. homens.
zada Nacional de Educação, não , Comlssao""*Execullva. ! sessao entenor, posta em dISCU-l v�stIdos de sras. e roupinhas de

só quanto 80 aspeto do en-ino. I Rt,)lveu-s� tarnbem qu- du-: ;30 e a votos f: aprovada. crIançaS I t ' é
que, mais co.npl cro, vise sel",- rante a referida semana todos 0S

i

EXPEDIENTE: _ Circular e e a. sua

cionar os valores e encarninhelos [membros da Comissâo se esfur-: n, -4 do sr. dr. SeC[(;táJí�
,

da TINTURA���u�a2fiAPELARIA
a estu.los mais desenvolvidos." cem, cada um, por l)bl�1 5 so : Fazenda e Agricultura, convidaei Seleta
mas t�'1lb�;� quanto 'a� d'l �s_l cios �ooperadores, [icand esta-I:<o sr. Presidente, e os fU!lcion.a-, Rua Tirad�ntes n: 7-Fone 121
srstencia socie], que sera provida belecido um alvo de 100 0I0"OS; r�os d",sta r:�attlçáo para ,aSSI'-,

-
.-

á m�dlda dos rec�r.llos de. que SOCiOS para esta campanha es- 'uem .1 f�stlVldades do dia. 21 ··C Ih Fte dispuzer Essa E,c,la-padrào peciel. Tp. passado, no ,Estadio da Foto onse O e-constituirá o modelo pela qual .

ça Pública-Arquive-se. Oficios
d I d C I

as demais Escolas da CNE se
p. I n. 3 t datado de 11 do correa- era e o ... �

� .I' o '

I
reclsa-se aruzar uma ca-

d d J' d D" d '!pacromzern. portunamente a
di

o
te o n. l. U,Z e i.e.to a •

C· d' , t' sa para mora Ia.
d J' 'I

_.. J merelo Exte.onussão exne Ira o respe IVO
I f b

. I comarca e omvi e, envianco -

I' � c n ormações por o sequie I 'd' If gu amento e proglama. d' C I" para o devi o arqctvame ito a •
Pela Teeoureira prola. Julieta °Amj

o prets_n ente

A �mPlo mo ;::"pia dos Estdu os de uma rlor·T ri I f
'

t ves, no anco grlCo a ou . di'·' ..unes Jon:;a Ves OI apresen a-
I 'f la 1436 .c .operé:ltlva a',iu le iDUillCICiplO

I b I t d t t>e) telt: on� •

f"· 34 d(O o a ance e correspon en e e C01Jl!rCa; o ICIO D •. " e RIO, 5-Foi assinado pelo
ao ano de 1.938, pelo qual ·,se N' •

i d 1714139 do sr. Diretor-da Bi- presidente da Republica, um de-
verifica um superavit na receila OtlC as e bliotica Publica, o acusa�do' e ereto nomeando o sr. Francisco
de 929'" tOO, lendo importado

J agcacecendo! a remessa' dr U��5 Alves dos Santos Filho para
f'sta em 15:929$1 ao .. e � des· ' a.guaruna, enviada�, ayuela Bibliotee� �ra â���:�b�� ��m�����I�� fU���:�
p�7.a em' 12: 15�$800, '

o que da Junta. Idem. Memorandum ral de Comercio Exterior.
dá o sãldo de 3:769$300. Revestiram-se do maximo dos m. João· Calermo, de �:a- P ......._ .. .. .. ...

Pdfa o correr.te a'oo de 1939, brilhantismo as solc'nidades :;8do· e Rod,igo Labo"tábeltio Reverteu aoa receita foi calculada em comemorativas d0 Dia de Ti- de ·foinvile, erlvi.ndo documentos
18:000$000, e a despeza em radentes, nêste Municlph. para os devido� regi,t;os Iderr. serviço ativoit;u 1 importarÍeia.

.
.

fodas as eswlas, estadu- Da CaMpo Fabrica de Gaitas
Além d� que foi resolvl�� ais e municipais. foram con· SIA" de Blumenau, pedindo um. RIO, 5-0 presidente da Re-

em referencIa á Campanha FI"', vidadas pi?la Prefeitura a I ct':riiJ,ão de StU I�gistro, �-Id�m' publica assinou um decreto, na..

Oílnceira de 13 a 20 do cor- prestarem a5i homenagens de «Socledad� Merc'ITltll·. Pentes pasta da Guerra, revertendo ao

rellte, ficou assentado que, do vidas ao Martir da Indepen, Ltda". da praça de S. Paulo serviço ativo o major Riogran-
mesmo modo que DO aoo passa&): dencia. para (ornecE!l-fhe o. movimento (Uno Kruel e classificando-o no

.

I· d b' .. l' regimento de cavalaria divi-,e enViassem lstas e 'u SCUÇài. Na çiJade ,de Jaguaruna desta Junta para a publicaçál) n!) sionan�'_o,:=.============================::========ás repartições federais, esladuai" realizou s_e imponente festa boI tim da mesma-Idem.,Car- ;.--;;
e municipais, bancos e agremia� cív!ca, tendo comparecido,!I(le3 do Departamento de Esta" 'C·_ p nh 18a ·Na c· IIiaon a"1 de' Navegações 'Clivers8S, que, ,na Campa- além, de regular numero de· ,tistica e .Publicidede. Departa.,. Om

.

a '_., ' 411.nh� de 1938, tão liberal e pron- popula "es, autoridades e aluo mento -[demo D(ls . dirc;tores do
tamente atenderam ao apela em nos de escolas estaduais e Banco Industria e Comercio de

ça- �� COste III rapró�' da causa da alfabE:tização. municipais. St8. ,Catalinll, conaidando para U-Ficou .tambem d�li?erado 9'Je Ao hasteamento da Ban assi�tir a inauguração ,_
de lua '_ • "

�

* a

uma.comlsslo con"tltuld� de .se- deira de nossa Pátria, na f,rial leata capital-Uem. > Mc\vlmento MarltlmO ..Parto Flarlanapallsnhonnhas do no�so escol soclaI.iP�,ef�itura MUllicipal� Banda REQ�'ERIMENTO: -\ Der Servi 09 de Passageiros e cte Cargas:;it]:a1rãJ���lCc...� MUSical "Amor á Patrta" exe· João Dano de Souza de Tor- '-. ç .

� O Id 5 h illcut,Ou O Hino Nadomll, can-,quilha, S.José, P4ulo Inadoviski, Fretes de carguel- roa.� swa o o n e H. tado pelos al�nos.
.

,e E�ilio Rilz�am; af!lbos de I :

I
. senhora li . Após essa, solenIdade a I Canomhas; WllIy Haase, de

.

participam aos parentes e I menina .Alza Maria �chmitz! L9nlras (Rio do Sul) Au��sto.J !!!$&�.. �g!r'Y!!l,.!!g:WI!I!!.�.�;:�������������.,;I!!!,��,!!!!l.•G!!!!I!.'I!j$!!!,g,p-���������!!!q!!!!.!l!l$!I!iIQ$�,,;_!'l&2�g;!,!.!!.L�:!:!
. pti!S8Sii de !.as relações o.· pronuncIou breve dIscurso, Dtrm:s N,:to. de RIO AntlDna,: . ,Para o NOfta Para o Sul

na8cim�� �waillha
�. tend? sido m�i� aplaudida. &d00 de Sa�o G�nd� (Bom�_·���������������i������������,�-�.�.f�.�'�t�m�'?�t�,�.�-�.�.��I A"a Maria I �ludtndo se a_ data, f�lara,? Rehrl)� todos pata .0. !egnst�ode. i ií I� �,alnda, os alunos DariO VI- suas hrm�s com�rc.lals; .�tE�nq('l. O Pa' uete ITAQUATIA' sairá a 6 do C Paquete ITASSUCE

I 26 4-939 II cente e José Natan\lel. DI!! Ivo À. Laudmo Plcoft, de
t

q
corrente para:,- I Ppr áto do dr. Interventor POIto União e Ernesto Schnet- correpn e para:à Antonl'na" F d'· I f d d S Ao dI' 1 - '.l aranagll , .

n, e era, oram nomea os OS er I�, e ta)a, para çertt�1o'St R'o de Jane·lro����5IiI��� ··M I C b I d S'J f
�

'd I., an os, 1 ,
�

·;�f·�i srs. anoe a ra a I va, re erente ao regIstro, a u t:ma, el V'tó' B' MaceióAntonio �irmino C�nto, N�j· �a «Glaoj� �in\ada Ltda�. de �
IR!�ie aI:, CabeJeio '

san .Schmltz e. Martmho LUIZ P_?rto UDlão. Idem. Da

Ind�.-} Car ,as e assageiros para os demais por-InáclO,respecttvamente pa'"a tn8 de Cocal. Ltda, de Blume-
t

g
u'elt ra baldeação no Rio de Janeiro.os cargos de Del�gado de nau, p'a'a rp.glstro do seu .contra- �

os Si J O

Policia, l' e 2' Suplente, e to social,
.

bem como da "Hecla- �
8 Recebe-5c cargas e encomendas até a vespera das saídas dos paquetes2' SUP1.ente do Suo-Delegado r.�o d, firma d. m"ma-ldeo_>.1Av"so e emite-se passagens, nos' dias da� saldas dos mesmos, á vista do

.

�.de Sangão. -. . .

O" J. Caruso Macdn.ild «FI"'f1 testad@ de vacina. selado com Rs. I $200 FederaIs. A bagagem de porão deverá ",scr.P,e.l9:�r. rr�feltoMumClpal, lho, de Ul'Usangll; pa�a reeistro entr�gue, nos' Armazens da Companhia, na vespera das saídas ate as 16 hotas,fOI tndIGad�. o n9me do sr. de �eu ci)nhato soclal:-I.delD ,para set·· conduzida� gratuitamente para bordo em embarcações especiais.Celso!):; .��h!11Itz par.• d.esem Eunc.o Shesenberi1 gu.r�a-Jlvro; tSÇRITOJi� lO-PRAÇA l:j DE NOVEMBRO, 22 SOB. (FONE 1250) IIpenhár;': nêste Mumciplo, as de BI�men.u para o r,ellstro de ÁRMÀIEI'�-CAIS BADARÓ N. '3--(FONE'1666) -END. TELEG. ,ÇOSTEIRA
.

Ifo'funções �e cor�espol1dente seu dlphma: - Idem; C.rlos ·Para mais informacões com o Agenteda AgênCia NaCIOnal.
.

Koffke, de BJumenau;.Get:}"· •

(Do Correspc:.ndente) Dorval Macedo de Bom Retiro, .J. $ANTOS CAROOSO

GRATIS!!

...--:.l

Quer rece&{�baa sur

presa qQe lhe fará' feliz e

lhe será de grande uti1idad�
escreva a M. Bran
dão.

-

t· C·,àixa Postill, 1476
Rio d� Janeiro.

Sêlo para resposta.

>
"

. ,{

._ ....�

:;�
.:.-,f,i:

-

MINISTERIO DA AGRICULTURA I

Aos
-

produtores de féculas e fal-iuha
de mandioca

A Inspetoria do
:

«Serviço de Fiscalização do C
rnérclo de Farinhas», avisa aos senhores produtores
féculas e farinha de mandioca, que a partir do dia" 15
do corrente mês, não serão permitidos . embarques feito
por firmas que ainda não tiverem efetuado seu registr
neste Serviço, conforme exigencia do art· t: § 7 do De.
créto-Lei n 2307. _,_*i

�Inlormaçõ",s e Prospectos
"� MAl;IIADU & Cia.

Rua João Pinto no 5 - ,�Florià'nopolis

COMPANHIA QUE, PROPORCIONALMENTE,
MAIORES·QUANTIAS PAGA

"Plano "B"
Do 1 •

ao 6:

B V T N L G N S 5 O L 9 C N 19 ,;
'.�

---- .",

R V P I Z S S M 13 R V 7 L K 23 ;,' t
,'--

' I.a

Hirà a 12

!mbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre
..
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seu noivaSenhorita exija que
u,e chapéu

llAMENZONI

SRA. JOÃO l�AULO GUIMA-
RÃES

Passa amanhã o aniversario nats

licio da exma. sra. d, Neli
Schmi.lt Guimarães, digna con

sorte do lo. sargento sr. João
Paulo Guimcrães, chefe da Es
tação Radio do 14 B. C.

Assinala o dia
passagem do seu

talicio da exma,
B. Guilhon.

de amanhã, a

ani versa rio na

V)'8. d. Maria

A efemérine de amanhã, regis
ta o aniversario natalício da
exma. sra. d. Adelina Paladino
SOUZIl, digna esposa do sr. maior
Antonio Marques de Souza.

Faz anos amanhã, o sr, Arí
Capelã, funcionaria da Alfandega,
desta cepital.

.

•

Passa amanhã, o dia do seu

aniversario o sr. Osvaldo TIago
de Castro.

Deflue,
.

amanhã, a data do I
seu aniversario n'ltàlicio a gra !.

ciosa senhorinha Maria

Helenal'iGrijó. aplicada aluna do Gínasie ..

11Colégio Coração de JP,SIJS P, filha
do saudoso medico dr. Adernar
Grijó.

Ocorre, amanhã, o aniversario
natalicio do [overa João Moacir
Zomer, filho do sr. João Zomer,

,
..

Assinala o dia de hoje, a pas'
sagem d') aniversario natulicio do
er. João Ferreira da Cunha, co-

I
merciante.

Senhorita faça com que Sf'U

namorado use chapéu
RAMENZONI

"'azero anos hoje:

a gentil senhorinha Hely Ma·
ria, filha dn nosso cnnterraneo

�r, Juvenai Porto, fiscal 'de ar-.

lOas e munições; . I
a graciosa m�nina Li!:., filbinba I'do nosso confr'llde Cas3io Luz,.

Iuncionari.) do· Deparlaml'nto de!
Municipalidade;

o jovem Gustavo, filho do sr.

Filomeno Arantes;
o ar. Vidal de Oliveira C'rIoIZ•

PRECISA-SE de uma casa

.

para mora-

dia de 100 a 160 mensal. Com
urgencia.. .

Conselheiro Mafra 72.

G A Z E T. A
Diretor-Proprietario

Florianopolis, Domingo 7 de Maio de 1939�
---------------------------------

ANO VI

Nossa' VidaA'
"

,\"dVEnSARlOS
.

1 VIAJANTES.,
.

PREFEITO GIOCO�DO TASSO JORN. JOSE' DE DINIZ

Regista-se amanhã o aoiversa-Irio natalicio dn nosso ilustre con- I
t -rraneo sr, Cioc. n lO Ta SI, pe
roso prefeito muuiripal ele Lagu-,
na, cargo em que "em dpmons-I
trando grande CI rapet ncia e

operosidade. .

Segundo nos informam de La

gnna as r utoridades dalí, as elas
ses conservadoras e associações
oromoverão grandiosas manifesta
C;ões de apreço em regosijo ao.
t ranscurso de tão auspiciosa data, I

, b I
entre as quais consta um an- i
quete de 150 talheres, no Holel
Paraizo.

da Marinha Brasileira, exercendo I Arêas, ex-maquinista do paquete
as fu nções de imediato da Base I c Ana »,

Naval desta capital. O sepultamento de seu cadaver
realizou-se ôntem, ás 16 horas,

PEDRO TORRENS no cemitério d03 Coqueiros, com

Está em Florianopolis o nosso

1·
grande acompanhamento.

prezado conterraneo sr. Pedre
Torrens, inspetor da Fazenda
'Estadual. I Laboratorio de
I -Regre�sou, a Tubarão o sr. Análises (;Ií-I Boaventura Barreto, funcionario '

I estadual, ali residente,
.

I -Procedenle tio Rio .de seiu Fco. Milton da CostaSENHORI�HA IOLANDA
.. .: encontra-se nesta capital a exma. JWENDHAl!_SEN . Procede�te d. Ioinvile �ht'gou I sra. d. Libia Vieira Saatos, esposa

. Carvalho
A data de am�nba .asswala � a esta cap�tal o nosso brilhante

I
do sr. Heitor Santos, advogado

passagem do
.

amversano natali- colega de imprensa e taJen}o!o I do Iôro daquela comarca.
CIO da senhorJ.nh� lolania. Wen-I h��em d� letra.t' s�. Josê de I -Vindo Ele Camboriú acha-se
dhausen, gentil filha do sr. �na-l I?IDIZ, previdente interino do lo�� I entre. nós o ar. Luiz .v.ie�ra, in
jor Heberto Paulo Wendh!'llLen'l tituto do Mate de Santa Catarí : dustrial naquele mUDlClpIO.
e elemen. o .de destaque em o nos- na, carg� que v�m exercendo com

I

N}'ll;RMOS
II') vset soeial. alta clarivídencia. E

..
.

Contandc com um largo cir- O ilustre confrade demorar-se, ANTORIO LEHMKUHL
culo de relações, SUdS amiguinhas á poucos dias nesta cidade. En.co.Iltra.se em enfêrmo o nos-

d A Exames de urina, sangue,
preparam-lhe significativas home- _ I s�

istinto conterraneo sr. �to- fezes, liquor; bacterioscopia;
nagens, ofertando-lhe bela'! cor- :.CAPITÃO.TENENTE FRAN- ,�IO Lehmkuhl, abastado capita- vacinas autogenas; diagnos-
beiles de flôres. tão perfumadas

_.

KUN ROCHA

,. h.sta. tico precoce da gravidez etc.
como a linda aniversariante. -

Seguiu ôntern, via aérea, para FALECIMENTOS Rua Felipe Schmidt, 8
a Capital da Hepublioa, '0 nosso II Faleceu, sexta-feira última, =: Fone: 1259.
distinto patricio sr. capitão-tenen dist-ito do Eslreito o nosso esti ',i �iiiiiiiii· iiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiíiii_
te Franklin Rocha, brioso of'c'al ' mado conterraneo

-

sr. Alvaro,-

nicas

Ex-assistente do prof. Dr.
Erasmo Lima

Curso de especialisação com Io Dr. Abdon Lins
Pratica no laboratorio cen

tral da Marinha

i 3 a008 para ser eonc�luido! Dora e meia para ser visto•••
E � vida inteira par�. ser ler'.lbrado !

O espetaeule que deve ser visto por todos sem excepção !

1-1 C) ..J E

"
."

·ú82 DOR..'.....

Um eSj\etaculo eomD jamais será creado outro igual
CDlorido! Falado e eanta". eDl português!

JAIRO (;ALLADO

INUMERO 1436

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

Irmandade do -Se-\
nbor' Jesus dos .

�

Passos e Hospitôl de
,

Caridade
VERA CRUZ

De ordem da Provedoria da
Irmandade do Senhor Jesus dos
Passos e Hospital de ICaridade,
e de conformidade com o que
preceitua o artigo 98 do com

promisso, faço publico que a
Festa desta Irmandade se rea
lizará domingo, 7 do corrente"
mês, ás 9 horas, na Igreja dq
Menino Deus. com missa sole";
ne e Sermão do Evangelho, pelo
Revmo. Padre Antonio Water-

.

kempér.
Convido portanto, a todos os

fieis, para assistirem aos atos
e bem assim aos Irmãos, para
revestirem-se de balandraus.

.

Consistorio da Irmandade do
Senhor Jesus dos Passos e Hos
pital de Caridade, em Floriano
polis, 3 de maio de 1939.
GUSTAVO PEREIRA - Secreto

Dr. Saulo Ramos
Ex-interno e ex-assistente no
Serviço do Prof. Brandão

Fitho=Rio

Diplomado em 1933 pela
Faculdade, de Medicina da
Universidade do Brasil

Molestias de Senhoras:
Partos-métrorragias-cirur
gia plastica do perineo
cirurgia !abdominal-trau

matologia.
Hesidencia: R ua Visconde

de Ouro Preto 11

TELEFONE 1009

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

1641

1\ J
N

dA· Olhos, Ouvidos,CJf. eae e raUJO-"Nariz, Garganta
Especialista do Centro de Saude •• Aflsistente do prof. sanson
Consultas diárias das 4 ás 6 ll2-R.VítorMeireles,24-Tel. 14,t7

J. ·BRAUNSPERGER
tem o prazer de comunicar ao comercio, clientes e amigos
que transferiu os seus escritorios comerciais para a Hua
Conselheiro Mafra numero 84, onde espera continuar a rece

ber suas estimadas ordens.

Representante de:
CERVEJARIA CATAHINENSE

JOINVILE

ARP & CIA�-

S.' A.

Fabricas de meias
Bicicletas e desnatadeiras

, "MIELE"
M a q 11 i nas d e escrever

"OLIMPIA"
Refrigeradores p, n a d i o s

"WESTINGHOUSf<:
Maquinas de costura "ME
TEOR".
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�

I
,
r

l
t

, �
I
I
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STANDARD BH.\NDS OF BRASIL
INC.

Fermento Fleischmann

FRANCISCO HAUER & ·CIA.

Vacum Mobiloi!
-

VIDRARIA CATARINENSE

Vidros em geral
SUL AMERICA TERRESTHE MARI

TIMOS E ACIDENTES

St'guros contra fogo,
timos e' acidentes

mari-

E, COCITO & CIA .

•
. Maquinas para padeiros, re

frigeradores, fornos etJ:.

PERFtJMAHIA DRALLE $. A.

Perfumes diversos e de su·!
perior qualidade

E. HAUESSLER & CIA.

Produtos farmaceuticos

EMPREZA AGUAS SÃO LOURENÇO
Aguas medicinais "ALCA·
LINA" e "MAGNEZl-
ANA".

'

FONE: 1.350I 10v-1

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


