
Nossa 'Vida
ANTVERSARIOS

,
.

Faz anos hoje o sr. Alfredo
Carneiré c.l.1l Rocha.

. ,

r- Senhorita exija que seu ndvo
use chapéu

RAMENZONI

NASCIMENTOS

o lar do sr. Lauro Natividade
ela Silva foi enriquecido com o

aa.cimento d. seu filho Lauro.

.BODA.S DE PR�TÂ

•

Comemora hoje o seu 250. an
de consercio o provecto advoga
do Ir. dr. Marinho Lobo e sua

exma.•spo.a d. Ameriea Batista
Lobo.

. -I
rELOS CLUBES'

CLUBE 6 DK JANEIRO

Senhorita faça com que seu

namorado use chapéu
.

, :.'. RAMENZONI

J;IA.JANTES .,

"

'Êf:lt� 'em Florianopolis o sr.

Alvaró Silva, inspetor fiscal do
Imposto de Consumo.

IIOSPEDES

E�tio hospedada. DO Glcria
Hotél ali leluintá. pe!lsôas:' dr.
,flavio. Aranha Pereira, Cristina
WaJoer, Brasili. J. Salum e Hao8
SteiÓlber�.

FALECIMENTOS

"

No Hospital de Caridllde fale
ceu' Ôntem o sr. Ferminio Fidelill

.

di Cunha.
'

"A GAZETA" acha-se á
venda no S�lio �rogresso

I" Laboratorio de
) Análises Cli·

nicas

Fco. MUto}1 dá Costa
,

Carvalho

Ex-assistente do prof; Dr.
Erasmo Lima

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

trai da_ 'Marinha

�Exames dá urina, sangue,
·'{"zes, "liquor; bacteriosc0pia;

r hcinas, autogenas; diagnos
. tico prlilcoce da gravidez etc.
.' ,

' "

Rua Felipe. Schmidt" 8
Fone: 1259.

,"

\J.9Ãf r'RCtA,
[SPI(,i�il8Ã8�

::� .�
,I

JAIRO �ALLADO

/'

A-. A- I Casa de Satide

I o sr. dr. Livie FeireI Moreira'.
: instalou em Bananal, distrito de
"Jeinvile, uma Casa de Saúde.

.DiI·etor-Proprietario

v I. FrorianoiJolis, Quarta-feira 17 de Maio de 1939
,----------�---

�----------.------------------

. Desapareceu de e••al
-

O sr. Luiz Hídem, queixou-sa
Ilr policia de que seu, filho nban

donára a casa, viajando para o;

interior do Eetlldo.
I I

Dr. Saulo Ramos
---

D�.egado de Higiene

�omeações tornadas sem

-------..,.------- I efeito

v. S.' Jã visitou o

Faz anos hoje, a exma. sra.

d/ Raquel L. Mayer, esposa do
·.r. Ernesto May;er, representaate
comereial, nesta. capital.

Assinala e dia de hoje, a pas
.agem do aniversario na talicio do
sr. Wenceslau Ferreira Viana, e�- _. ,_.,.-- _

s dministrador dos Correios e Te, ANO
legrníos, neste Estado, serv indo
atualmente no Rio de Janeiro.

����������._-�-----__��__,���

Ocorre, 'hole, o aniversario

oa-Italicio do sr. dr. Felix ,Malburg:
Passa, hoje, o dia natalicio do

sr. Jos. Garcez Junior. •
.

Rua Felipe Sehmidt, 39
O querido ·Clube 6, de Janei-I HORARIO: das 10 112 ás 12 e das 2 ás 5

1'0:', do distrito do Estreito, aca- ./

ba de realizar importantes obras ------

em aüa sêde, ampliando conside
rarelmente os seus salões, para
maior .conícrto de seus associados.
'Felicitamo. a diretoria do Clube .

'�is, á cuia frente S8 acha o Ir.

teneate Albano de Souza. Lucio,
por mais essa vitoria.

,

S a I ã o
D' di?n e c.o r e.

Ex-interno e ex-assistente no
Serviço do Prof. Brandãe

Filho�-RiQ

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

Molestias de S,Jnhoras:
Partoa=-mêtrcrragias+eirur
gia plástica do perineo
cirurgia ;abdominal-trau-

, matelegia.
R«!liidenciá: Rua Visconde

de Oúro Preto 11

TELEFONE 1009

•

•

Secção de armarinho,
para homens.

PRA\:,' 15 DE j\J' jVE.\tmr� ), 21

artigos

Consultôrio: Rua João Pinto
7. D� 1, ás s luso Tel.

1641·

Telhas de eilnento
Não se fabricam mais e as de

fabricação atual não rivalisam
com as de cimento Delambert.

Telhas de cimento
Vende Delambert

Fones LI00 e 1577.
,------�

Baneo Agrieola e Co
mercio de BlumeDan

FO;-.JE: 1.696.
t
r=,p--- ---:=="- ..-

'I

INUMERO 1444

!. ,

.

ATOS OFI--
CIAIS

Aesumiu, no dia 10 deste:" o

cargo de gerente da filial em Ja
rsguâ, do Banco Agrícola e Co
mercial de Blumenau, o sr. Max
M. Meldola.

I Dr Joãe dA' e) Olhos, ·ODvidO�,·· �II'. e raUJO·"Nariz, Garganta
Especialista do Centro de Saud e

-

-- Ansistente do prol. sanson 'ICOllsultas diarias das 4, á, 6 1[2 - R.Vítor Meireles,24-Tel. 14,47
,-

_ .. _--_. -_._--'--------=---- .

Dra. JOSEPUiNA
, .....

SCt1WeIÓSON ."

Pela resolução n. 6223, de 15 11> 11>

do corrente, foi' exonerado o Sindicato
dr. Hamilton Costa Lobo do I
'cargo d� .d�legado de Higiene I dO.:! Gra'41-�OSdo murncipio de Gaspar, sendo U t:fI .I. ..
nomeado para substituí-lo o dr.
Ari Taborda.

J.icença

'Realizou-se em Blumenau li

instalação do Sindicato dos Ope
rarios Gráficos daquele município.

BICICLETA
Vende-se uma blclcleta

por preço de ocasião.
'

Ver e tratar nesta roda-
ção. ,

).
-

Federaçãodos
CC.OO. do

Estado

IHllpeeialista em doen�as de
e creant:as)

CONSULTORIO

Por portaria datada de 15 do
corrente, foram concedidos ao

sr. José Ferreira Maciel, oficial
do Registro de Imóveis e 1. Ta
belião da comarca de Araran

guá, 90 dias de licença, para
tratamento de saúde.

horas

J. BRAUNSPERGER

I /1 Foi tornada sem efeito a de
Dr. Au re l+o r n. 616, de 25 de março p. fin-

ROtO I O dã; que nomeou o- engenheiro
agrônomo Portos de Castro Ve
loso para exercer efetivamente o

I' cargo de Diretor-Técnico da Di-
retoria Florestal do Serviço de

! Experimentação e Fomento da

Produção Vegetal, visto não ter
tomado posse do mesmo cargo
no prazo legal.

Dr. A�minio 'Tavares _ouv�:::�:::iZ,
CIRURGIAO-ESPECIALISTA Assistente do prof. Sanson
Consultas das 10 á� 12 e das 16 ás 18�João Pinto.7sob-Tel, 1456

.
,

MEDICO -OPERADOR
-PARTEIRO

RAIOS X

Para os circulistas do Estado
de Sallta Cataril1(\ a ddta de< h(ljt�
é de alta sigmhcacáo e impor
tancia, porque marca o primem)
aniversário da fundação da FP.

.Ieração dos CC. 60, do Es
tado, órgão supremo do movi
mento circulista em Santa Cata-
rina. que colige .e otient�'� s

Tambem foi tornada sem eíei- atividades de todos os CC. 00.
to a efetivação de josé Ferreira fj)jddos.
Chagas no cargo de técnico- E d d

'

,.

I d S d E
m um ano e vi a a Fed,,-

agnco a o erviço e xpen-
I mentação e Fomento da Produ- ração poude realizar apreciáveis
ção Vegetal, visto não ter to- trabalhos. orientando a' formação
l'mado posse do mesmo cargo e progressos dos CC. 00. ,fl-
l no prazo legal. liados, resolvendo inú:ner'1s qu-s �

I .têes, auxiliando 05 CC. 00;

I
,A mai,or Serraria de lenha com seus oficios juntos as auto=

��
..�����������I Fone 1.100 ridades, promovendo, incentivan;'

i�
.MM -...., 'iii.""

do e resolvendo problemas .

ciro
I· cu!ititas vítai5.

I Festejando a data do pr.imeiro
aniver�3rio, a Comissão ,Exe.cu·"

tiva manda celebrar amanhã, dia

������������������������� aniversário de sua pos�e. ás R
...

horas da_ manhã. na Catedral,
Missa festiva pelas intenções d)

t?�OS qus,!lto �rabí'lham ou pI:lJ'.
ttclpam do movimento circulisra
110 Estado.

-

I Do i Padre Leopoldo Breu
tano, organizador dos CC. 00
no Brasil, recebeu a Federaçã ••
o seguinte Telegrama: Rio _

Confederaçâb Nacional Operáriof
Católicos e Circu10s Operár:o
Cariocas el1viam felicitações dai 0..
primeiro aniv:!rsário dessa' Fed�
raçãe formulando votes prospe"
ridade - (Ass.) Padre Le!')_'
poldo Brentano. Assist'ente E!
clesiàstico d" CNOC.
O Circulo Operário de F/o'

rianopolis dir ig u convite tIOS fÓ�
cios, por intermédio dos Núcleos,
afim de comparecerem á Missa

I·
do dia 18 e unirem suas Plece�

, pelo desenvolvimento s�mpr�
r I

crescente do movimento
\

operário
.I ern Sanla Catarina •

Em estilo não há mais li ndos!
Em preços desconbecemos rival I
Temos ricas copas. ,

Um variado sortimento de movej� avulsos.
Espel�os de q'lalquer espessura, des::ie @ mais·

simples até o de cristal.

T(fmos otimos colchões feitos de crina, a preços
vantajosos.

-Quais as outras vantag:ns que óferec.em os mo

veis Salomão Gueln ann?
. -E' serem garantidos p'lr 10 anos em estado de

novo.

-Por isso, torna-se indispensave] um.a visita à

, I

tem o prazer de comunicar ao- comercio, clientes e amigos
que transferiu os seus escrltorios comerciais parai a Ilua
Conselheiro Mafra numero 84, onde espera continuar a rece-

ber suas estimadas ordens.' "

Representante de: ". ,I
CERVEJARIA CATAHINENSE S� 1: I

JOINVILE , ,

" �:r.

ARP & CIA ?-:"
'o,: �·8'" _, j �. :·.<I�;

Fábricas de meias
Bicicletas e desnatadeiras

,

"MIELE"
M a q 11 i nas d e - escrevei'
"OLIMPIA" "

Hefrígeradores e .... R a d i o s

"WESTINGHOUSE
Maquinas de' CGstura "ME-
TEOR". ".'

Clínica de Tuberculosp.
Pullponar I

DJ.8termia em ondas curtas •

Ralos Ultra Violeta e Il)fra'
Vermelho

Infrazon-·-Terapia .: Cistos
"

,

copia-Vretro-Scopia
Conseltorio-c-Hua Deodo

ro ,.-: ':��quina Rua Felipe
Schmidt. Das 9 ás 12 e das
14 &s 11 hs. Telef00e-1475.
I�' ,I

I

-Hesídencia - Rua Nerêu
Ramos 26 - Telefone 1450.

Moveis! . M'ovais!

"I '

STANDARD BRANDS .OF BRA.SIL
INC.

."

I,

Moveis! Moveis!

Guelmano

RUA CONSEI HEIRO MAFR.o!\, 72
(

lQr/'.Qri-am
"..tss__

•

ti
F •

"

-�

FO�'E� ••350
. '.

Salomão
I

C'A.SA

•

FermentQ Fleischmann
.

FRANCI�O HAUER & CIA.

·Vacum .Mobiloil .

VIDRARIA CATARINENSE
,

\ Vidros em geral
. ,

•

'O Sitbão
"�T·

-

E
"

IBd d " f' S�'30.0 VlrtGf.�
y Ir �lD-' . 'speCla I

. a e ,t_�f:
de WETZEL &

-

Cia�
'

...Jõfnviile MAR4:;A REGISTR."DA �.,
. . ,/I! '��/�;recomenda"se tanto para roupa fina como para roup� comum 4r

I SUL AMERICA TERRESTB.E MARI
TIMOS E ACIDENTES

Seguros contra fogo,
,timos e acid(,mtes

E. COCIfO & CrA.

mari-

Maquinas para padeiros. re·
frigeradores, fornóil etc.

PERFUMAIUA DRALLE S. ,A.' .,

Perlu�e� div�rBos e d� ,�u1 :
penor quahdade ""';.

,

E. ij:AUESSLER & CJA.

Produtos farmaceutieos

EMPt\EZA: AGUA8.,_ SÃO LOU���Ç9
Agtias medicinais "ALGA
LINA" e "MAGNEZI·
ANA".

,i

lOv-J,

\'"

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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GAZETAl 'A quimica� fNota.s cal r�nta
.

c;: I
Dir_tr • Proprietario JAIRO CALLllDO Pelo dr� Bertagnoli Jnnl�,: ,'I t!I1_�.�� 1 ·1 merclal .11,florf·anonchns, 17 de Maio',de 1939 ... '·4 !,;, ---,- --

�lf.",-' I
__� _'i -""' •.

___+-__
I"" o alfabeto latino tem 24 caracteres; a química tem : i ;;):t:;Jâ�1:;

...

/

94 elementos. Com o alfabeto ó possivel compor 6

im'O
Da' Sagra"" I E..ea:

posslvel nos diferentes idiomas t!{ue o usam. A quimica;' ristia
com seus 94 elementos já possue tantos compostos t!Iue

.

nu -momento atingem a meio milhãe, os conhecidos. ,
I

-

7' IA quimica é como a musicar que com seus sons •

físicos, f z desde os acordes' do tambor ás mais edifi
cantes sinfonias que caracterisara os sentimentos de uma

raça.
Se a musica salva a alma, a química salva o cor

po.
O homem moderno hão mais poâe prescindir. dos

beneficios da química, quer seja to lar, ne escriterie, nas
....

-

fabricas, n�djversões €lU no preprio corpo. ]Ya quimi
ca avançu e lIe especialisa e� novos ramos,

No momento nós temos a química pura e a apli
cada. /

A quimica pura, que abrange o seu estudo filoao- �
fico ou teoretico, estudaado a matéria corpo, sintese e Na Sagrada Eucaristia, as es- da- Costa Avila, Jose F. Clavam'
anali8e. / pêcies ou acidentei! de pão e vi- Domingos Yosé da Silva, Alvaro

Quanto a aplicada 'Conhecemos hoje a quimicaagri- oho permanecem realmente. Per, Soares cd_e' Oliveira, de!9utafts;.
cola, coloidal, bielcgieâ, Ianaaceutica, trrdustrial etc. manecem a cor� a resistência ao João Tclentíno Junior, secretarie,

Ali r:randes invélti(açõos estão hoje em día visando tato, o gosto, o peso, etc.: todos é aberta a sessão, lida a ata da
a síntese da materia; fder ne. laberatorios os corpos 05 e cidantes ou: manifestaçõM 8E sessão anterior, posta em discus-

que a natureza elabora. J uma' substaneia, que agem (: são e posta a vetos é aprovada.
J h d d d id d di ( t EXPEDIENTE: - Oficios doshoje o son o oura o a I a e me la a ransmu-

srs, Es2fivão de Canoinhas; Ban-tação 'dos metaes) transformar o mercurio em ouro já
não é uma utopia, pois já o foi feito -porém o ouro co Agricola e Comercial de Blu-
saiu muito mais caro que o natural. Fazer diamantes é menau, M-anoel José Machado,
coisa velha pois Moissan já os fez no seculo passado. de L á g una: W (; ], b � r &

Hoje a química enveredou pelo caminho da física e está Filhos, de Caçador, 'eaviando
creada a Iisico-quimica que fia atualidade resolve 50% documentos para as devisos re-

do� problemas de quimica. Hoje não são mvis precisos gistros 'e ar�uívamento ne-ta re-

reativos complicados para determinações analitícas dos partição i' ARQUIVA SE.

el�mentos. pois o espetroscopio e a celula foto-eletrica Dito des srs, Carlos K0ffke.
d d

." .
\ de Blumenau: Fuganti, Fontana &resolvem o assunto; na a mais e reativos, mas SIm ma- atuam sôbro os n'OSS08 sentidos, Cia, de Bum Retiro, do Cruzei-temática e eletrecidade. Essas macilestações ou acidentes

ro: e Cortume Brusnuense SIA,. Eis a mecanisaeãe do cersbro com a exatidão de A

rmanênci I C , '�
� tem

.

pe manencm rea. essa a de Brusque, acusando memoran-

__.fI,.O.O.O.l.d.e-gllra.m.a.·----nll-OWIlS!3$iiW1i-m-_wrE'lill._�__IIlI=.
substancia do pão e do vinho; d� desta repartição. IDEM.

�
ermaaece o complf'xo de seus REQUEHIMENTOS de Er-

. acidentes, atual!do da mesma' nesto L&combe Filho, desta pra.maneira que antes.
ça;, Feroan�o . Henrique & Ciô,Embora· diversas heresia!! se de AYllré Odeulls, Vitorio Bel'ti,tenham extremado em querell da cidade de Laguna; Antoniuexplicar a _permanência oas espe- André, de «Madre )',

.

do rIlullicicies de pã.o e de vinho, após r ;,lio de Laguna'; Jorge Nicolal1,C()�sa�ração, como �ra�entf da, cidade de lfiguassú; FranciEco
'iU bJelwa, tal qu.al a fIlosofIa .dl l>edro Jugiof:" de «Ganchos », ,'doDescartes dev�r.la presupor,�!! I ,nunicipio de Biguússú; Webber
terebsa-n� 'maIS estudar ti uma' � Filhdé, ao distrito de Vitoria,

, mu. relaçao entr�. o �Qrpo d<, Caçador,-toclas para (9 reg!�Lro
/ C��sto e as espeCles sacramen- de suas firmaM comr.rcÍaes:-

Foi nomeado o nosso dietinto O dr. José Rocha Ferrein
taIs.

. DEFERibo

11:,'nlerraneo
sr. Antonio Calistra- Bastos, direto] Geral, em eX,:er- _1': as. espéci�s sa�ramentaif De «Salo�ão Cherem & Cia».

to Ferreira da ",Cunha para exer- cio, do Departamento de Admi
nao lpamfestam 0. Cr:IStO; p� de- Tijucas para o' registro de

ccr o cargo dei gerente 90 En- lJistração Municipal recebeu o 'se manece.m como aCIdentes do paé �eu distrato B@cial - . Idem de

I'· trep:lsto de Instituto do Mate, guinte telegrama:
� do

....
VInho; hão. corno aciden��" Aritoni� Cherem: IDEM de SIA,

na cidade de Mafra, neste Esta.' «Pre�idente República tomou
,lo Corpo .do Cr�sto .qu�, gkll'lh, « Casa Moeilmann�, desta praçÍl;

do. r conhecimento comunicação vo�e(
cado \e J.mpas,nvel, n.ã� pod.e Fabrica de papelão Timbó;« Ger.

"'_ .. ..........._ .......... .._. telegrama. incull.bindo-me agre· �a�ter al'Ident�s
. �atenals e VI, mano Stein ,sI A�, e Ceryejaria

Não kdmitirá" mais elecer expressiva momllnagem Ih,
-tvels. N'i EucaTlSt18,. portant� Catarinense SIA» ambas de Joio-

fQi prestada. \ ,)er�.aneeem duas e?tIdades: uma vile; Empreza Força e Luz deestivador'_'8 C d" d
-

() L'" espmtual - que e o Corpo do Santa Catarioa SIA» de Blume-
A D I '..1 T L. Ih M

or IalS Bau, �çoeB a
.

UI.
Cristo· outra illatE\fial - que é d

.,
,e egsClB IIIlQ ra.l:ola o, 11- Vergara, Secretano da Presldtln,

. ,

'

I d ,'d d
_ nau, to os para al'quL\;arpentoritiqlO de P'loriánopolis resolveu da...

,) c�rnp ex�_ 05 �CI . ente� o �ao, dao atas de suas assembleas ge-nãe preencher 'Vagas de estivado- .------ ....�------"'-��----�
.

2 : a umao e�li:itQnte e �mca, rais-ordinarias -, idem.
rf'iS maritimos com novo!! elernen- UMA ASSINATUHA MENSAl H�g�l�r e cOnsl!tue� P?r s� .um Da Companhia TelefOl.;}ica Ca-
tOIl �té' atingir (I número de 90 DE «A GAZETA, CUSTA tnlsteno da Qmpotencla GIVma: tarinense' desta praça, pedíndodOR já. matriculadQ!l. APENAS' 5$000 cbama:�e« Umao Sacramental» p.e devolução de um documento, daIIMMM rMia.ea m, _d"""F'.D'!i1j" las razoes Iil�e se ,�eg.ueII!J. ��IS, mesma; iDEi'v1.

-

(
,egundo as mten§oes do CI1l'st9' Nada mais havendo a tratar,
o, ,.SllCrOsal�to Cor�o e as es: o sr. Presidente declarou ·encer.
peCles de pao C0IlstlLuem um so rada a sessão. Secretaria da Juno
Sacramento; o Corpo do Cristo ta ):omercial do Estado em 13
.8e nos torna prese,nte, visivel��n- de maio de 1939 (a) 'joã;)- Tu.
te pr!senle, atrave� da: e�pe?Ies lentino Junior, Becretl!lrió.

.

. do pao. �� uma hgaçao ,lDtIma Jentra M eípéciss e a presença GQ
,

. Corpo do erisi0 - o Cristo as- Uma assinatura. mensa�
tá presente enquant0 . as espécies de A GAZETA, custa
se ?o?s'ervam in()or�upta�. Essas apenas 5$000
especaes, na sua eXlstencla, Ele- --:-_"-} _

pendem do Corpo do· Cristo, nes"
se sentido que servem unicameI'.l- insllrge CQntra o dogma e,: sem
te para indicar a presen�a

-

do diminuir o r e s p e·i t o devi· �

Cristo tcomo alimento»!
..'

do ao Augusto Sacramento,· DOS
Todas as questões que bordam faz ver a lil'Qitàçh e]fraqueta de'

o'mistério da Sagmda Eucatistla nosso intelet<il qtÍé nãél alcança,
são difíceis; as explicações devem rIOS dogmas 'propostGS á' '0063:1

t ,ser cautelozas, nã0 afirmando fé, até esgot.á·las, as questqes d�
demais, ne� rregalldo. IMas €sse fundo filosófieo, de cuja existên
estudo de explicaçã{l, si feito' c@- i cia, sem a «rev�laçãtP, nem ni�S'
'mo recomenda à Igreja. não nas mo �hegariamos ,a suspflitail.

J

•

I

II,

•

{,

E�,pedientel
GERENTE:

"LAVIO FERRARI

�.'atf'éo e Oficlnag

'��_�e�fyo 'Mafl'a, 51
Fli)jiriipôfih -5. 6sbrrina
Agentes-correspondentes em to

Jas as localidades do Estado.
/

( O I a ,b o r a ç ii o
, , tNI•••ito expresso em artigo

de ..ktl•••çia, .eIOlO solicitada,
dt') lMJi,llitfl em responsabilidade
011 enI!l68'1I. por parte da Heda-
tão.. .

Assinatnr.qs

�no I
Sem�stre

.
I

Trim1stre

50$000
30$000
15$I{)OO

CARTAZES
'DO DIA

Só para � capitaS:
�ês 5$000

..

A' 'eQrreipondencia, bem co�o
d. valorel relati '(os ao� auúnci09
e ulinaturas devem ser enviados
ao Gerente FLAVIO FERRARI.

ffi
- _.

____
o
__ __ _

'1 ra' a· Mulher

I Míle. z)
__ . II______ __íiiiiiiiiiiiiii

\

PROGRAMf\5 DE HOJ E:

Odeou, o dos

PEQUENos sinaes no l'OSt<ll
eitlío novamente muito em mo

da. Não caia entretanto na vulga
ridade de usaI-mi para sair para
o trabalho 0U para fazer com

pras.
\;�

QUANDO tiver que usar uma

toilete de noite de saia ampla
e Qmbro� descobeí-toa pent�ie o

eabelo para o -alto, e faça' um
sinal no meio das faees ou no

canto dos .lhGs.

QUANDO estinr q:ueimada e

com ar espertiYG .(8 ,enteie 011

seul cabeles parí o alto. EssI

penteado 116 fies ' bea Im tip�B
delicadas e com a nOV0 DIlaqúI
lage claro de tens ciclaátea.

, I Notas
"

I
� poli�iais

eia.emas
A's 7,30 horas:

,

,,··�":��§f$
Em . última lx:tição:

-

ii. deMtinos

o eaminhão foi de
encontro ao anto-

1D0yel

O sr. dr. Djalma Moellmann,
qlleixou-se de que anté-ôate_!ll,
quà.do atraYe8S8Va a esC{uina da
,a:v.enida RJi0 ,Branc@ f(li seu au

IDlt:v:el eorhido ,pelo c!lminhão per
t�ncente ao sr. Arão B(')nifacio
da Gnllh., e guiado pelo sr. AI
eili�o d08 Santos, o qual dirigia
seu veí�JUlo com excesso de vek:
oidade.

O aute do dr, Djalma ficou
bastante danificado.

Empenhavam.-se �m

I Inta corporal.I

com

Victor Mac
.

Laglen
Preços"::"') $,000.
Gerai·':_' $6(1)0

., 'ret
'

CINES COROADOS?

Rex. às 7,30 horas:

Scipião, O africano- com {S8
Miranda e Annibale Nin
éi,

Preç"s--2$500 e 2$000

IIl,p,>rial. )� 7 ,co 830 húTa

DUJS almas se enCO:ltr:.Jll
c'qrn Nbi,'Hll �1(l! kins c Jo,·
Mar: Cem.

Prr'ço: 1 $ 00·

� Dr.\ i\,A 1guel
,�3t;:)a baíd

CL1\IICA OERAL
VIAS UF<INARlAS'

Esp. t:m [J)ole�til:;õ .I 'euro-pul
rnJnares (f.3ronluile, A'sma,
l'uberculm�'lelc.)

Consult!fl.� 2 ás 4 hrs.-R.
joão Pinb, 13-Fone.1595
Residencil': R. JoãO Pinto,'

. -Sobr .--Fone 1214

'..:;:_" ..... '1' ._ •• : .
.., ..

I

/

/ "

.'

Ata da 163a. sessão rd� Junta
Comercial do Estado, em '13 de
mais de 193�.

'

Presentes os srs. Eduardo qlo
Horn, presidente: Joãe Otavi'v

V 1--1 Das espéeies SR- .

� eramentais

{\ presença real do Cristó
na Eucarnsi:ia

A - A- v�rdade da presença
rsal

Nomeação
H'

/

L-a •

. �IV� ar·la.

I

de H." b. L'IGOCKI
" !.

....

�����:(l ,

\ I)vraría, Papelaria, Tipog_rafia, Encadernaçã:o e, Fà
bric:t de cari�bos de borracha

'

".

Artfgos para escritóriJ-'Livros em bran<;os-Arti-
60S escolares-Artigos' para presentes "':'Bri'miuedoslI _

Aceitam- se encomendas de «clichés»,' chanceJàs,
'sinetes e carimbos de datar, de metal, para inu-

I tilizar estampilhas
Hua ,Felipe Schmidt,

��orianppolis
.

�-" Sta,
IIr.

27
CatarinaPor tere le empenh:>do em )u-

a. corporal foram recolhidos ao .

xadrez da Policia Central, os in- Rua
dividuos j\.rchanjo .

Donato -da
Cunh.a e Cal�n<� da; Si�va.

GtlAV4'M
João' Pinto n. 6 FLO'RIAN,O.POLIS

Cai,.. a Posta!; 42
I

41 P. :•

I
.

�.-------'�------------------------------'-----r----
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:AGAZETA
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FloriaDopo�is� '17 . ,...,5,...".839, ,...

--_._-

c
".... R"

,

',:i,,"; .. ··4.,.

'T"
, :.-

.. asa' ..

. '
··IR·

•
o f o _

�-

�"""""'.."'." " ".." �.""'08".."""••0..........................................................
.

•

�
.. c

o maior Emporio dé
.

Dois formidavels süêess ,u�<s
adas do Estado

\ ..
.

.

o '''P lacio das Sedas"
.

.

i:; .....':; •

,

Liquidaçã. ccullpléta d.,stGCk� de,,$adas, pIBr preçll ,baixo dlo
I' e lança�ento dos S,...� ar�rgDs d'� &ii'�,!erno, re,cébi'das

diretamente da fabrica .'

,,'

,C,usto, .

Os artigos de Verêo, s�,�as e hn.hos, sofré-·
ram baixa nCfhOt9 v'ista

, :

�! ,
:' __i}- "'

SEDAS, SETINS, . JERSEYS E LAQUES
PFEÇO ABAfXO DO ceSTO

VERDADEIRA QUEIMA

LOTES DE LINHO PARA' NOIVAS
GRANDE REDUÇãd DE 'PREÇO

À MELHOR QUALIDADE

J �

i J

I
.

•
. i;)

,

!

Os artigcs de Inwel�r�o'�rnpvl.am, a\\�i":llebat�in t\t marawilhari1,..pela
be_eza, ,qualid8ftle, preço, e.peQJ:aBldade,. ,'modernismo

Fabrtcaçào exclusiva 'pà�'"à esta casa

sua·.

; ..

,
-

. J
..

\ '-.-
..

, .- (o

Casemiras e- Angarás para SenhorasCasemiras pa,ra Homens

TODOS os PADRÕES - NOVIDADE
CADA CÓRTE ACOMPANHA RICA GRAVATA

o QUE HA DE Mi\IS ELEGANTE

PREÇO Rf DUZIDISSIMo - MODELO 939 '

..

� t � _. �.
- .

Meias filidor" fios de ouro,

'.'

!' F

Gravatas. ultra (chie
Faqueiros e Baixela� Fracalanza .

.

NADA MAIS FINO NEM MAI�' LINDO
MUITA ARTE, PRIMOR E ELEOANCIA

PREÇOS DA TABELA DA FABRICA
PRA1 A 90 - JNOXIDAVEL

...

.

.�

'JógoS de chá' e jantar
,PURO l.INHO rcTCH1·�C@ E BELGA
TODOS OS'TAMANHOS E FEIT:OS

VE.ND!DOS AVULSOS '.

r�EDuçÃO FORMIDAVEL DE PREÇO
• s

, .,!

. CASACOS DE'PELE
Curto e, 31f.1 - Tipo 1939

O mais barato preço', 'da praça
Qualidade de primeira

., " CAPAS, DE PELE
Preta - Marron .;: e Cinza
Ultima cr�açio grau-fina'

Preços vantajosos

•

REMIRD ARGENTER
Legitimas' e Garantidas

Modelos belissimos'
Renard' marren e preta

- .Ô: /
�. .' �. ,.;. r!. .: \ _.

Veludo, Chllon
;;;;') ,f�� �- ,; ..1:, �.._; l' ',-,,_ i

Astr,akan, , Carapinhas_- . ·"·"'i.•- ..
... r,

�--,--,-"""'-"-'-"'__'__.

---

--, . � ....... ._�o
.

Grande' Redução de'Preço .. 40"1;1 de abatimento
"

•

. -" ..

,PARA. HOMENS
de 150$000 '

por· 90$000

•

•. PARA' SENHORAS
de 150$0001..

"

p.or lO$POO

CAPAS' DE IIonUAC8A
Diretamente .�de Berlim '

. Todas as cêrss

Todos' os artigos forat'Y"l 'remarcados, oferecend'o a .maior baixa d,e preço
'"

.

bavída até hoje ,er.n Florianopolis ".',
. -

,'"
, -

'- � ;- �

_"

;
--

,

IS.. "Casa Tres Irrnâos" está realizando
.

a mais. ,$)?,sornJjt;'osa liquI9,�çêo ,

,j i�
de todos os artígos de· \lerão

VisitltiD ã ÉXPo'siç&o r'Perm+'B�nte' .'.
'

..

-: .. < , ., '"c �,)<,�, ",:. I
'_) ". D�slumbramento< ,e ExpleJl p�rjj)�

""t, ".\;:" .• �' ..
"C;!';, Fi- liliiii .

. �.;í (,'>Ji,í .. ,;':; :,��" �.J:",;",P.' '·'"'!:."�;V ') "c,

RUA FEl.IPE SCH IDT - 22,�
.

. ,FLORU.\N POtlS
:1 '_ r.:. "L .:!i "T- "',"', ,_, �� '._

i' ,
'.

..'
.

'.

TEt.EF'·ONE .N. '1.401

..

.'
>

�. !
·;..·....7 .

'.
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A GAZETA Florianopolis,
F:l�".''-''-"$''''-a;'''''---'' =''''*'�....._..........

d L'

I"'..."·
......."...,,,..�"'''''''''' ..� "'"��.,,_""f amente.' r enitenciaria, "para que se digne r João Balista Berreie-c-reque-

� Repartlções � ,Vi.tal Corrê� de Amorim - informar. ,�rendo o !lecessario· habilite-se�H••""'Mla615._••••!tH.ile.He••IIW"

� ,. � � A vista das informações e do- Elias da Silva Carneiro _I do prede á rua BlufifDOU.-

Ü Pu b J Icas � c�muentos, pague-se 1 impottan- Idem.
.

concedo o «Hl"bite-se.

�'
, � ria de 2;424$000. Pedro Xavier e Cia. -En,;

�::oo®':� ����J ' José Coelho - Sele devida- caminhe-se ao Tesouro. ,DtRETORIA DO EXPE·
mente. S.A. Casa Moell,uann--- AG; DIENTE E PESSOA::"', E!\1

Carlos Hoepl..:ke S. A.-Á, Tescuro, p�ra que se digne in- i 15 de maio de 1939.
vista das informações e documen- formar. ,I

I
'" '"

I
Entrega-se á domicilio, lenha serrada. em'

tos, pague-se a imnortancia de. Pedro Marcelino Cordeiro -,-

........... "'•• "' .......- .......... - ....-.

tRE.QUERIMENTOS DES- 5:878$300.
•

I Ide�. . _ 1 ALUGAM.SE QUARTOS a eg-

me ros, Bem sêca e de ótima qualídade.-
PACHADOS f �dro .Xav�rr. � rl�.-.:dçm·1 tudantes, moços do comercio ou DISQUE PARA O N. 3 ESTREITO

•
•

•

I
• •

: �1. (:;RETA�IA DA I :Ib�,tmo f·�rreJfa ou Siln.-:- :
casal sem fi.lholl. "

.Mana ?Iga Mlc�ele-S,m. I SEGUBAN4;A PU- I VOlte a Portaria, para que !i'r-Fi: Rua AlmIrante Lamego 67. "'"" e..NH�e®0NaM_\})OQ•••••M(MR,
Osv�ldtna Medelros--Conce-, BLlfJ&. I cumprido

o qespacho dr) C;':ffiO.! '�'�mIl!l"�!'m'�-M""'U&* d'I!!!' T"'""ii"""" ''REla_is@n..

-

,.--; 0,
do cl licença de 6 mêses lIOS sr, dr. Interventor. i

-

te!�bs do Iaud� médico, respei- REQUERIMENTOS DES- I .Laur� Martins-.-Vdt;- á Por-,

I� C�· aTO MUTUOtados os preceitos do Estatuto_ PACHADOS ,tana, para que seja devidamente - � li
Clotilde Rsmos- lndeíendo. � selado. ;

Ana Rosa de Melo Braga. Lourenço Galandrini d-e Aze·l Leonardo Antonio Lobato-;
Clu1l&e da S�ftrt--e·.: '0'=,

_._�_ ...�".-=-",.. ,'�..�,�c=_c-_

glía-Faça o concurso legal. vedo Coelho-A' [. V. T. P.: Informe o sr. 2. Oficial. I �., lU' eDI Mercad.orias
I para

inícrmer, I Prefeitura Municipal <1(." Joio ...

'

�
•

���RETARIl\_�OIN- Alcides Hebelo-Ao Tesou·lvile-Id�m. .. i� O valor de 1$000 rs, empregado com:rmSIOR E JUSTiÇA
I
roo

I Hospital de Azambuja-c-Ídcrn. I
Empreza Sell-ldc'ID.

, José Augusto de Faria-'Ao:� Intellgencia lü
REQUERIMENTOS DES- Alvaro Sardá-« Ao Tesouro. I Departamento de Saude Publica i

PACHADOS Joaquim Fernandes da Silva! pari que se digne informar. I f

Banco Nacional do Comercio __ Pague-se. i Eduardo Santos-Idem., I

- Pague-5e, á vista das infor.! Eulina Becker---Sim, ficando Rober�o Oliveira-Idem.
mações, a quantia de 363$000. traslado" Agener Cardoso-A' Peni-

Elza Mancelos iV1olHa-Pa- tenciaria, pare. que se digne in ..

biJ.-se, li vista las informações, Dln�TORIA ,D9 IN. formar. I
a quantia de iCO$800. T�nIOR .E d'USTI�A Hermelino Frencirco Rcdri- i1

Empreza Auro-Viação Cala- gues-Idem.: .�'�.úense-Pagut.-3e,
,

.

á vista das REQUERIMENTOS DES- - Dr. Sáulo Ramos-P..� ?e.' �
mlormações, a quantia "de . . '. PACHADOS pertamento de Saude PublIca,' �,
22C$,OOO. f 'para que se digne informar. • i �
S.A. ,C�sa Moel?�ann-Pa .. ! .GNaldo Blal1ck. -velte á PO�'I .

Domingos E�angeli5�a-Encô:- i I�gUt,-3e, a vista das inloimações, I tana, para cumprimento da eXI": minhc=se 80 Ju:zo de .McnOI'=S, I'.
li quantia de I: I 76$100. ! genfia do Tesouro. 1 para que tenha d bondade de I
Alyaro P;nheiro-Encamíflhe-j Üscar Andcade Vieira-Ao! mandar informar. f.l

se ao Depar[��ento cie Ad�i- I Tescuro, para que se digne in- ',: ,Felip� Osvaldo Mutzemberg= � �.
mstração Municipal. I fOImar . A consideração do exmo. sr.

iF�lipe �svaldo MU,tzembêrg I <?�car�Andr�de Vieha+' Idem.

'I·
Secretario do Interior e Justiça.

I,
-

-Sim, mediante traslado, André VlIaI�--Volte ao Te- I

.

Manoel Barbosa Lacerda-! souro, ,I Prefeitura Muniei- �Pague.s� a quanti� �e 11�$2�0.1 �arlos Hoepche S.A.-En-' paI
',' 1,Prefeitura 1Vlunlclpal de JOI=:- i caminhe-se ao Tescuro. ! �

,'ile-,.Pague·se,· á. ViSl� dali in-] Carlos Hoercke S. A.-Ao Irmandade dc>. Senhor le��s I�formações, a quantIa ue. .

-

Dêpôrla�ento. Oe Saucle, para dos Passos-pedmdo que s:-�a
'

2:700$000. que se digne informar.
.

averbada em nome da refenoa "'.. _ 1a de m_9 io
José Espirita Santo Sdva- Cedos Heinisch-!dem. Instituição o predio n. 15 da •

S;m. Carlos Rt'ini�ch-Ao sr.Ofi- rua Almir�nteLamego.--Fa�a-se � r�JI,f�is. u't"'l dos'fórr"'Y'\idavei3 éor-t�ios
Euclides de Quei{(,z IVlesqui-<! eial de Gabinete da Secretaria

I
a transf�rencia. .

- -I 'd-a C red í toM u tuo"P red ia L
la--Pague-se, � vista das infor· para que tenha a bondade de l\�ariano Agostinho Vieira.- Im>Jções a quantlll de 854$000. IIlfortT,ar.. I desejando ref�_rmar a pa{te l�" IGerma�� Schaefer-Ioforme o! t,�rna d� premo de sua_ pro;}ile- �

�r. 2. OficiaL,. ',dade, .

li Rua General BlltenCi'urt �
João Pedro dos Anjos-Idem. n. 132,-Como requer.. I
Siriac0 A�e�ino e Irmão-A.' 1 pigiacoa;o e Cia.-pedind(l �

! I�pren�a OfiCIaI, para que. se; banca nos Impos�os, por ter fe� I f Bd' IREQUERiMENTOS DES- digne IIlformar. _ \chado !leu negJClO, a rua Coo,", �
.

orml "ave I1HID

·PACHADOS ! - Cados Hoepcke S.A.-UClll.lselheiro Mafra n. 76.-ccmo I
�JolsléIK.aslctllhelnlskl�i'I=fJSellEegjdevi.! Carlos Hoercke S.A.-I:",' requer. 1I.�(1l;·�i;;;

INTERVENTOBIA
F�DERAL

SECRRTARIA DA
VIAÇAO I� OBRAS

PUBLl(;AS

1939

Serraria 'São João'
no dfstr-íto do 'Estreito

PROCOPI0 e CATARINA ANDRA,
SE. residentes em João Pessoa. (Estreito)r
contemplai los com o premio maior no Vã lo

de Rs, 6:000$000

,

Rosemira ManguBhote Guima-·
. rães, residente em florianopolis, contem

plada com. premio maior no valor de
Rs. 6:000$000.

18 ct(� rnaio

6:000$000
Breve,10:000$000

Agora

Fanrtastico •••
•

DEPO,S&TAAltY�S
M
FL

til

Inas
eH

atriz
,

;;

... 6 j!I! l15Hil!i$ "lfl�81ta. "••6l1li •
• !llliiilheif' tIl!ct mUlasil. Flliai-s el11:

_ ..... - G••me ••• e 'Se!'lliII••D.e .............
...... 11..8 lIi.e OOIlllIS"'i!!;'.,» �:Z��1I"11iI (I,. .-IiI.)

ilfil\1il1Woaa. d....&oI...,......
•

•o�ihl! .l1li IlBd.. •......

�.ml!õat8 111ft ••�.

IA OllS

olumenau, CI"uzeiro do Sul,

Jalnviíe,
-

Lages, Laguna, São

Francisco do" Sul

MOSTRUARIO EM:

Tubarão
'.�

•

'.;'

"-:i
. �

.{-: j''''' J

,::;

-
-

'" '

�
,

� 11
,

::".�'!:.�
\:�t::�:�:s'
';:.:.",;, I:

•. �Y'

.

. �.�.� �

: ••1'
•

c'

"

. 1 .'."
. 1::". '.�'

.

'. í. " ,. 'I .

1,; .. ,�,

Vela. e Mago �

..

.'
",' ,.-

' .

.':' .
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A Gazeta

" , ,

, Artigos def
I

,
,!!��iIIIil �_IEitE!__IIIB_IIiII_�IiIIl_�_�_��_".__"!IIiI!i__II!I!II!lIf'JIIl!II"_!lM'i_1llll1IilIa:'1 t��®"j[�, ',' ;>.i�

O e n,a rta n�, e,nto I ft E i��.&�� I. , I·, ..=·.,õ,,,,,.-,....,�v"',�r;��""�;c.,.._.,.v.o;.....�_,........"'""'''''''''��..,'''' .;;;.. '''''''''''''".. -:,..., ....."".._.., __..r-=�
_ � """"'..,�

n � G.;:P jIl;", �
_I DJ:a ao "eu anugo.i. I r.."'iL,'__"o'_'_,""oó',"."'" �"""""""......-..."""""�"""",,,,,,,,,.",,,,,,,,,,,,,,,,,,",,,,,,.._ ,,,,,-"J!i.i...,.,.,,.....,.: .._"'!.;,o .....-"'....."."..�.__�i

de' Ed'uca"ção, Vítor-��ueredo I, �incilDe��o: �ô�;:::I���ultrll��,:l ro"lim'e�rc;o Indu"st€"'.·a' e Agt'l·cuitura·�-
.' I mod,crne,

em ternos dt', homens,
I ti \., � I, � I �,

Encarrega-se de qual iuer ins-l V�iltldos de aras. e roupinhas de; �� . I
t I � d I f

ti
lét

' cnanças. I í�J����� :r�������a açao e uz e orça e (ICIS.,
� -,

Venda do mais variado sorti- Seleta! é sua O; C"''''.sull!ld'o do Brasil I
•

d '.

"''' em sempre artigo e primeira qua-
Pela resolução n. 5.221, de ab,iJ p, passado. mente u�'d�';bk!jal elétrico, por

•

Tinturaria... Shanghai comunicou ao-Ítamaratl liclsde. O pêso de cada unidade
J 5 de maio do correate ano, Tela portaria o. 106, de 15 preç"'õ mo icos. TINTVRARIA e CHAPELARIA que li filma, Pac Lai T.ading deve regular entre 200i300 ..
foi designada Joaoa Shappo, par.' do corrente, foi designada Isal- Incumb?-;e de instalações em Ccrnpany, cujo endereço é 5, 300lfOO e de 500 a1é 1,000
exercer interinemente, no corr-.n I:Da Leal, para naescola de Co- qualquer veiculo,'

.
Seleta F<ue de FOrIT1CoSP, Shangltai, �ramas. não havendo compíado�

te ano let.vo, o cargo de 'pro- raçào de Jesus, no município de I PRAÇA 15 DE NOV�MBRO 19
pro;Ufa importar cristal de rocha para o artigo de pêso inferior, a

LI50ra auxiliar da escola mista Bigua;sú. substituir a professora _._' !'orlanopo... Rua Tiradentes n, 7-Fone 121 em bruto, de te::.du, as côres e essas quantias, devendo as pedras
de Perdizes, no mumcrpio de �1aria Jn!é Leal, enquanto du-

� M49i31�IiDiIi_IllllIiliUBl!WIIB.ElBW.�':'�-����YiIi�&l[9itS!i���",,�,
serem embarcadas em caixas de

São José. lar a licença á mesma conc�djda �©lIFITIl@J o ":,q& i� 60 quilos clida uma. Essa firma
a contar de 2S de' abril p, ((\ ��1�:t] oferece as seguintes fefélêf1tiufo:

,P.rtarlas do Exmo. p�m�d(),. � iW�t�M© ,r�(fIl1rSO, ,�,4!>; ,,,,,>-,,,}lO
v

Nethcdands Trading S,-..cie!y,
Sr. dr. Secretario Pela portaria n, 107, de 15

" �l�:�iB'; .,�"-"5 Ne�!'·i !f.tnd;;r.h íiJdi!'cn 1+ ,.dei,
do co f nte LOI' d I'(fl ad Di ,.'- " Hon i

o
.. Sh l''

" , I 'S J' li o
_

I <j:"r, _ I" gK Ol;:; e .. ' Hlgllàl'
» ÂNTI-SARM EÜ (t B.wking Cnporalion.

{ II

d3J1:i1
u.arço do corrente ano. ' ced.da, a contar de 15 d ... mar- iI... _'"

=�_';;'

Pela portaria n. 102, de 15 ço do corrente ano.
' ! Quer receber �oa .sur- ,'"

:�:(,1� f���?ki�;' �'

d.J corrente, foi ccu. dido um

I
Pela po. taria &1, 108, de 15 do "presa . que lhe far� Ieliz e �, e�' � (,-��::.��.;;, "

'II d d ld d f --<��'SAO LUIZ

r�::r���;��:rh::�::e�:� �I;:;:;��:J:��.��' k�I�:r:': I· . ;�::á ·

c

gM.
éB��:': .'.' � '::'�".À '::':',a��>

Pital, a CODcar de 14 de Abdl desta rap:lal, sub3tituir a pro-
Caixa P(lsta.l, 1476 ! :�%, t-,'IMA aS

1f�GUAJARA'MI:::IM THEREZiNA RklF � hJ�{
R d J

.

-"�'�-
'f:�-\

p. passado. fellora Cenes;a Ferreirn Ouri- ' 10 e aoeuo. :>.k-'� LA PAZ CUYAGÁ
BAHIA ,:;,'->'

,

Pc:I. fOllAria lI. 103, de 15 ques, tnguanto duralem as {e·' • Sêlo p8r� resposta. ;�A -

�-e
'. /

elv corrente, fOlam concedido. rias extraorJioarias ,á mesma,

I '
-

CORUMBÁ'
li ,ota diaa de licença, a Maria concedida, a contar de 6 do

-

, ,
"'-:;.�'AUlO

S dtV I �Josl, Leal, 'profes�ora da escola corrente, ficando di�pen5adll a; eJa prevI �n ,e. os- I SAN':S'sf ff#

de Clf __ção de Jesus, no niunici- vocacionalista Ame i� Arl!ào. I sos �astos .dlanos em i cURlmA(I,�1 ,;(!
' Com as inovações que surgem,

I cafésl 110 leite chocula 1 ,,"\�:;r ,:;',}',�:� a vida vai se tornando cad� vez
pio de Biguassú a contar de

251"
. i: n, -, -, . P. ... lEGe-U ,(,<:1:"', mais complicada, Já não se pódl3de IIbri! p, p�s;ado.

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

:�
..

..,"'--:
....

i
'

te, quente etc. d�ve,rão ,!.., 5I(Ni�GO� ,d:·;�1;i�i�'o mais andar despreocupadamente
Pela portarIa D. 104, de 15 Bom negocIo i ser d?ra avante.feltos I ':',�, � �V(,:!�rAIRES nas ruas', Por toda parte há o

do corrente, foí concedido um

V d
"", 'r' b

II
exclUSIvamente na

'I' ',�\, �,:':�t,\,�,.�:- perig? doda &ut1omdoveis,..: lVIesm?
... d r Z I I �

n e se" Iv.a�m lei c a i i tff'5\· em CIma as ca ça as nao se está

llIS.els
e

Icfença da CU ma

Enes e ,.;. ca�a ao ledo
I Sorveteria Gloria I· iivre de atropelamentos, Este es-

I va, pro �ssora o rupo s. d E - A
. 'i':

I
Lado permanente de pr""ocupaf'o�eI V'd I 'R 'd a staçao 'gronomlca, com' que fará sorteios de i v

� g

co ar c I li amoslt, na CI li", f I d I 1 perturba os Lervos das peSSiJa3
d 'd L t d 24 ot!ma, coo ortave e gran e casa i lindos brindes tanto para I I fracas e" tombem de alguma", '.e e ages, a con ar e d

.

d
'

b I

"III
í - "

de março p. paul\do, d� resl, enCla, beof 'p0�ar, DJ�i-1 )
homens como par-a se· I Carga'" Correi,c • Passageiro f(:rtes. que não se cu�dam higie-

P r
'

105 d J 5 lOS e lOumeras en ê:ltOilllS, IS� , nhoras. I
'

mcaml'nte. Nas grandes metropo-oea parlaria n. ,e, õ d d t ã d t II ., M d
,. ._

JU 52 I'
, les o pJ"o'rOS "'''�tád f d'd p e e gran e ex eos o e er- ,i O r' sorteio realiza-se ! o ermsSlmos aVlOes 19am ,com a m,aXlma g ,s o <:" sempre ao

o corrente, oram conce I os fi' I d'
.

'II I ' t rd d
. lado tia cumplicação, Nestas con-

trinta dias d� licença I Benedi- r�s para
I

!1S aguco as ou lVi-.; no dia 20 do corrente
,

,

segurança e pon ua I a' e:
dições, nem todos 08 seus habi-

ta A, Medeiros Fernandes, 3'
sao em otes.

1= I mês,

II
BRASIL-URUGUAI-ARGENTINA�·CHILE,- Bl)LIVIA�-PERU' tantes podem repousar e alimen-,

, .

d D d Tr t r a
--,"

B ·1 E 2 d· tar·se como devem. E�gotam·s:·,eSCrituraria o epartllmen�o Je ,� a
1

r.
,
__';;no --=-';;';;;;-"";;;;;;>�;,--- ".",";*N rasa == u ropa em. Ias perdem fosfato e outros elemenl(.�Educaçlol a contar de 28 de RUA, TRAJANO N. 15· '<:'�I IA "'-�.....lt indispemiaveis ao sistema nerVOfil;,

,

h� �,.� �\?8g,�.,-Slnd!CatD C��I�dor LtU&a Essa a razão do !lUcesso do To-

Campa," .a Nacuu'Ud ue g!VlfP a, Agentes: C'a'*los Hoepcke 5114.. ��!���sn,er;:��9.o�:s7?!a��8 d��:
N , ou tres 'lDleçoes eentem·se reno'

çã�\ .A.,'�,-,t�; r;Í� c lU ELHEIRO MAFR <\ 34 FI' I' vados, retemperadoB,-1:omo se ti-

U V� � � g
RUA 0·'\5 I. \./"'1.,

'

onanopo IS, vessem gozadc algumas semsn"
TELEFONE N, 10500 de férias Dum clima de montanhll

<!I

Movimento· Maritirno",Pol,ta Florianopalia
�2t!� ; FI , -=- _A 1" 1 (-�.-. �."

Serviços de Passageiros e de Cargas 1 Vi aç ã O U ru ssan g a ii!,

-I SEGURANÇf� -_ RAPIDEZ - COMODIDADE 'I
.' Fretes de C'a·rg·'1liI1el"r'"'=, ! Dirigido pelo soeio JOSE' MAXIMO I,Y \ri. i TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E -CARGAS I

�������������������'�m��'�'�"�����jll'l
�

ENTRE AR���U�E�ORI�OPOC�' .�
Para O Norte. Para o Sul Falando por ForqUllhmha, Mál- LUZia, CresclUma, C?cal: I"W' I I Urussanga, Orleans, S. Ludgero,8raço do Norte e Caplvful

�ti�#.t�,.,�1�'�'�'i='_�1�)�t&i��f�·���������:���7�i�i'�·&7�7§&*_�\�A_�.�i�t*���?�n��tttt�l�-.'j DUAS VIAGENSSEMANAfflemrom�n��romM
; linhas de onibus Ararao€;uá-Porto Alegre ,

i:�
O Paquete ITASSUCE sairá a 24 do O Paqttete 11ABERA' sairà a 17 do

I
'

.

SAI'DAS de Florianopolis ás terças-feiras e sabados lJ.

corre�;�f!s:àR1on��nij:�eiro.
correnle parli:

Imbiluba ./ SUBAS ,!:5ir�:::��: á�:�t:ta'.feiras e domiogos. ·,:1.,;,:1Vitória, Baía, Maceió, Rio Grande f A linha de ,Porto Alegre chega. em Araranguá ás
Recife e Cabedelo Pelotas e I quartas�feiras e sabados e parte para Porto

. d' . Port"" Alegre ,I Alegre aos domingos e quartas-feiras

','i�l,'.'Cal gas e .passageiros para os emals por" v

.

b ld R' d J
'

• A�ENTE§-Araranguá: Bernardino �aximo- Forqu1·(OS, sujeitos a a eação no 10 e anelro.
lhinha: Gabriel Harns- Cresciurna: Ado Faraco' rilho-

AVI·50 Recebt;�5C cargas e encomendas 'ate a ve�.pera das saídas do� paqúetes I Cocal: Zeferino Burigo & Irmãos-Urussanga: Rosano;
e emite-se passagens, nos dias das saidas dos mesm6S, á vista do a· ! Damiani & Cia ..-Otlealls; Irmãos Pizzolaui-,Braço do

I::;'i,�testado de vacina. selado com Rs. 1$200 Federais, A bagagem de pOião deverá ser NOIte: .Alexandre Sndrini
entregue, nos Armazens' da Companhia, na vespera das saídas ate as 16 horas. AGENTE EM FLORIANOPOLIS

k:��I;��I��n����!·I?ra��ta�����f.q�: ��r�oo:�(;��:rc��gg) especiais. I_
.

João Neves
'1,;:,1,"ARMAZENS-CAIS BADARÓ N. ·3_':'..:{FONE� 1666) -END. TELEG. COSTEIRA I Rua T�ajaDo, 2-Fone, 1655

Para mais informacões com o Agente DOTE"DOSVIAJANTES-p,fôêllrem para se hospedar em Araranguá ,

J. Si�NTOS 'CARDOSO I,

I Proprietario_::JOSE' MAXI�O : I· *i"'& ;1 II

inverno para homens,
riado sortlment«,

-nhoras e .crlanças, maior
"A CAPITAL"

e
II

mais va" e.:

na Casa
8M.triz: Rua

Atos oficiais

o COllwlado em Bosto:! co

municou ao ltarnaratl que a

grande casa importadora de INi

df:H3:l-.B!lIflcbarJ Lamber C0.,
J::,CjIl<:la rq;;ão prccur a saber Í);

PICÇi)S F'OB do picho do PI!
r�,r;i)j em tabcas d� 8 a 12 pn'

I legadas de larguras, .16 a I 8
1 pés de comprilIJento e uma poi rl dI ;�ga,-,a >l grossura.

A vida COUl.

plica.-se

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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A GAZETAl
r-------------------------------------

F1orianop'olis,
___________.. �..,:.T;,.. _

A GAZETA

O Palestra ..t:01' o'''Farnilia Atlé-jErnba·rcou
�.'

I , tio ....) Clube" para o Equa ..

h·
, ·

d "T" .

-c. dor a reduzida
I
ero, O ,I orr-t-e/IO�., � Familia Atlét,ico Clu?e, de!ega9ãc�

. I' t;
-. -, Ja lOs�reveu-se na Liga Atlética b ra s i Ie; ra den I IU rn ;:atarlOense, tomando par� no --

-,' torneio aberto de basket próximo.
• n ata9ao

- ,

promovido pela referida Liga.
�. PAULO, 16 - f�egt.'larr � s&.i�!��c;a, compa�eceu- domingo_I Apresentar-se-á com dois qus- RI.o,) 6�Srguill para Guaia-

ao campo do, l!�lestra I�al,a ,fi.o �e ..�o S II a abertura da tem dros amarelo e azul, sendo que o quil a delegação de natação <que
porada futeb�hstlca profisslO,oal de 19..i9,

'.

-

quadro amarelo, se baterá repte-
a Confederação Brasileira de D_s

. A Liga de Futcbo� com o seu torneio imtium 8pres�nt�u sentando � imprensa de Florinno- portos envia � Campeonato Sul
em ca�po os seus onze �hados QU,e p�oll10vtram um espetáculo polis. Ambos os quadros do Fa- Americano,
pouco interessante das '.pllftldas. de !

20 mmut. s de cada uma. milia, são compostos por pessôas Numa época em que possuimos
Nestas 10 partId,as .:4 agrp.( a\f(\co.

. j9 bem conhecidas dos amadcres .Iementos q�e ��deriam. trazer

. Ilfventus x Iplranga.. Palestra .x S. PquIO,. Ipiranga do b��ket, salientando-ee Mario para o nosso pais o titulo de
x Cortntiatis e a finai do S.P.N.. x Palestra. DepOIS de uma Vieira Helio Sarmento e Argos IIJeddelB do mais salutar dcs es

I �ar!jda em que teve certa primazia I) Palestra Italic levantou o Porlu�al. Estão, animados o pes-] port�s no ,continente, sul-america-
tituto de campeão �batendo o

.

S,P.R. por 2xO., soal 'do Familia e esperam fazer n?, e C�[jtLlstador veflficarmos que
Os resultados das partldd$, forem os seguintes,' retumbar.te sucesso.

50 tfgUirão quatro nadadores.
Ipiranga x [uventusi venceu. o Ipirangu por goal Não queremos criticar a esco-

um -escanteio. E,IT"\ pa ta �a� lha [eita, a qual recaiu em ele-
S.P.�. x Comercial: venceu Q 'S.P.R. liXO. a Ita I ia e a rnenlos de comprovado vaJOI. L.-
Santos x Espanha. vence u o. Sontos por t . escanteio. ,Ing I e te r ra I

mentamos, tcdavia, que só Bilt�r'A
Portuguesa de Esportes x Portuguesa Santista. ven- tão poucos nededcres.qusodc.ce.n

"

1 )-1\ 'j'isi� dos ,relatórios a�resentados referentes ão jog? ceu a la. por I goal e um escaníc o contra I �c"(inkio. '" MILAÓ, 16_,;.Os selecionados I u.m p0UCO de bôa vontade, pod..:'
I final do camreonato catanne_nse 1

de F ut. ból, realizado nest�. (�PI' p_alestra x 8. Paulo: VenC U o Patestra, 2 goals cO,ntra da Itali� e lngleterra empataram I narnos -levar uma delegAção. r��ILlr.
t�1 en,tre o Czp ��C., rampeao oa lona-Sul e Ci?be A�elzco SãO

.

.t escantelo� ..' . .
.

em dois pontos perante uma 3S-
Neste caso, �s oossa� pessibi]..d�-

Fra�C1Sco, campe�o da z?na-.Nor�e, p�oclama: Campeão de �u'r Jp�ranp'a X Corm�z�ns: venceu o Corintians por )

goallsi�teDcía de 60.000 pessôas. Os d"s aumentanam
•.pois.na men.na-

\

reb,oI do Estado de �an�a Catarina, d� �no de 1,938, ao I e 1 escanteio cont�a I es1a.ntelO. '- espectadores, na maioria italianos, das �rova5, poder.,ames ob�er co-

«CIp, F,u�eboL Cli bel>, ,filIado pela Assoclaçao Esportlvil Vale: �.P.�. X Santos. venceu o S. 'P.R. por 1 ponto contra

I agitavam bandeiras italianas e in- locaçoes secun�anas, que, n� COII-
_do ItaJR.I.

.,. ! 2 escanteIOs.
1 glesos e sclamaram os visitllntes tage� final, tenam grande Impor-

a)-Esta Dlr�õttma consIgna em ata um voto de lou�1 e: Palestra x Portuguesa de Esportes: venceu oPa-; ingleses.
' " tancla.

se congratula CO� esse c1üb�, pela m.8neira brilhante com que �rJbe ; lestra por 2 escanteio,s.l. I O ingfês Lawton,a�ríu o s-::ore
Os �lemeCltos �ue seguew �ãO

se .manter, conqUistando o tltulG mUlOOO de campéão do Estado de! " $�P.R. x Conntwns: yenceu, o S.P.R. por I ponto e

311 ao 19' minuto da Ia. etapll. Na os. seguintes: MlHla Lenk, Sw-
Santa C8ta�ina.

,_ / I escanteios contra 1 ponto e 2 'escanteIO$. I
2a. f�se, Biavati e�patou e, no I gh�?a Lenk, Armando Coêlho de

-'(

2)·-Pr_oc.lllma� Vlce-campeav de Futebol do Est�âO,' Palestra x S.P.R.: venceu o Palestra por 2xO • .'. ) 9' ,minuto,'Piola conyuistou mais F�elt;::s. e .:van Freysl�,ben,' �sde Santa Catarina, ;:0 afiO de 1938, ao «Clube AtlétICO I um tento Nos últimos m:nu!us tres pnrne,!Qs levam maIOr POH!-r
Sào Franci�'co», filiaclo pela A.,swcia�,'iO ,ESpoltiva de Sãó Fran· QUfldros dos veneedol·� do Torneio . Hall con�eguili o �mpale, 'dand� bilidllJe de vitoria que o últin,o:
CISCO. A t'sse clube, tambem, fOI consIgnado em ata, um voto de 'PALESTRA J ã' 'I ,·C J '-'T cifras definitivas ab marcador E !-:...-.. e =- � �e SI'::",,-•

) 'b 'Ih b·1 h d" -
: u Gzm o - arncra__., unquelfa- unga- \ .

_, j ÇlO ti....... �::.::louvor pe a menena rI ante com que sou e se oeseropen ar U·
01" D I N 'L,'

..

h
�

C h t M" F 't'
' O "tea'mB inblês- grandemerte,�

d L I
'

d 'Ih Ivena-· - e ero-- l,lD 0- an o o-, • .,.gno -- el IÇO - I:> ' J 1 t : U derant� B dls[.uta �

a �oa do campeo!,ato, .conqUl,stan o bfJ anlemente
Zalli.

•
•

/ aplaudido, fez a �audação fascÍlta
,-'

o vlce'campeonato do Esta,do . de Santa Catarma.
,

. quando apareceu em campo.
B ue n c· �:".i!.

". 3)- Afim de facllit.ar, e,
.

para que de futuro não surga� S. P. R.: dadô-Celso -Manluvatlj - Negreiro-Silva A renda do match foi sup�ricr
qual�quer reclamações, tendo 'em vista que. os campeon�tos reg,oh�s - Ulisses-.Ago�tinho- Mario �i!va-!vJ,gl'e) -Eduardinho -- 'C. a um milhão �e liras. O eml:-ai-
deverão estar terwilladc:..s .}\té o .mês de Out�bro do corrente,�!.l0' Leite.

..' �,<"_��._ •• _
." _

. .
. •.•. _. �ador

_ brita�ic\),-·. o � duque de

Le,�a FEederaç,ào cConce�e a AdssoMclaçfão ESPAorhv� d_e SEno Fr.ancISlSco1'·'1 Os autores dos goals d� Palestra for: r.: .- l u:z:tlho e, Bergano, os �rs: Brun� .�\Vlt'ori�
Iga sportlva atarmense e a ra e ssoclartao sportJvl.\ u

M
r

I Mussolini assistiram ao J'ogo quec, d T l -
.

I d 30 (' ) d' agne. O A
.

.

atarmens,e .. e lIoarao, o prazo Impl'�rroga"e e tnnta Ias, I_. se desenrolou sob forte chuva. ' rr,e ri ca
para que rlOlclem

os seus campeQn��os lOtemos.,

!
"

P R E 8 P�ga-<..c./rá 400 contratou no·
4 -As filiadas acima descritas, o registro de s�uô amado- . .... .

·i t;;.o

O g I
.

r
res nóvos do curreflte ano, ficam isei tos do estagio de; 30 (trinth)' ,,_.

I
.�

COn tos pO r
voe I

J
o

dias, n/,�t� Federação',desde �ue, os m�s�os sf'ja� en�aminhadcs ali t l 9�� I(llocycLos três j�)gos RIO, 16' - Comunicam ,'eesta Enhaade até o dia 20 (vIOle) de MaIO proxlmo. , tt:: '

R A D I O '
. .

Buenos ·Aires. qu� o ,.clube flide.
"

5)-M�is uma Vê,Z esta, Fed.eração cha,ma a atenção. das :,' �!::.::.•.•:[.�:',:.,:.:: I "
- RIO 16 N I,

:1 '
- ohcla-se. que o ,pemf.ie:lte cO::lc�deu' hansfeÍ'er'll afJl:adas, para o que deterrmna o Capitulo X, artIgo 35, Idra 1, d,)s ! \'{::::i ::: n"'e IOn" l.J� Vasco cogita. organizar Uma tem-

I

ao goal-keeper Cüello para o/'-Estat.utos, q'le diz: «Pedir licença pala promover provas desportiva; I �:':t::::�Ei:: .

M' 'M I
porada no RIO, de um 'schatch" mérÍca, do Rio. l

i�ter-mu(Jicipais ou inter"estaduais. "'::\�:(f%: .:tigi�1S .LI� ..

+- .;, AtOl portugtsês, devendo as negoci?ções6)�SoIicltar � todas as filiadas para que providellciem a
( "�::::::::::::W:tr ,-�, �Ui. �.;, ser iniciadas imediatamente: Ade· UMA ASSINATURA MENS,u,

remessa com a urgencia possivel, d<:: uma relação com o nome a
\ \ \, .----...., .,

anta-se que o presidente,sr.Pedro DE tA "GAZETA" CUSTA
seus respectivos dubes, de todos os seus amadores i05critos para (') I '�\ ,.... NovaiR, está disposio a oferecer APENAS 1)$000
cnrr,ente ano, de acordo cor.o o que iá foi dete.r�j�ajo em nota \\ -

Programa diurno tjualrocentos contos por- três jogos. \

<i,fiClal wb D. 7139, em seu Item n.l3, e, que, mfehzmente até o .

\"\
\ Uma das maiores di6culdádes A 3a: rodadà do

presen.te momento, nenhu�a das associações. fi�adas _provideQci?u: � " De 6.15 ãs 11.30 horas lerá a questão do tempo, esta'nào campeonato
. da

7),,_Marcar a data de 7 de MaIO proxlmo (domingo),. .

...' o Vasco resolvido a estudar li c',rtade.

bl' G I J O" fi d PrOlrama noturn'o \.1
para. uma �ssem éla era, COI1VOC 8,l3 I por esta IretOrl,a, ame,. possibilidade do t,r,amporte aéreo.
!ler discutidó' a r-efofma dos e5tatulo� desta. Federbç.ão. De 11.30 ãs 23.00 horas

8)0- Detemlinar as filiadas, . para que, cada uma, registre O Madure i rs Disputando a teré�eira roda)"
F d d d·

, ,

j
Almiraotrz '

que r 15 ..OOO I
rlo c.ampeonalo, ..da c.Idade. ,en,cc. fI-'n,:�ta e erarão o nomC" e OIS JUIzes.

1�
-:s Lóllta fr.onça ' i' llr-Ee-�o dommgo:,,,�proxlmo. Oi

dAna",? filho' pe�o- PIIS:lI.'o .'

, �t;c(e.taria da Federação Cat�rinen'se e Desportos, em CTlouro ôrz Oliv"ira õ;;;l
.•

ói:ilJ 'i.;J I . conjuntos dos clubes Alletico .!

Florianopolis, 29 de Abril de 1939. 11:1'0' melo
,'/. \

Passe de iris.
relest� f"Hôa Ad °IFlol.doaldo Nohrega

íJ
Habpr "Oias ,

I Son

vi�e-�re5ide[\te.
'I ������sa e°'i-,��t��·�

RIO, 16 _ Conr.r""am-se as
:1"$ :reg.'t_sP(rzglonal 'Oe Clante Scmfora B ••

d
.

2'EOuarao Patan,ê rz sua Tlpica l'orrlefltc!s de�ar,ches para 11 transfereocia de d. .

.

"ta 1Romeu 6hlpãman com a Orquestra 0" -
-

l'onrrzrtos .

. Aqilson para Buenos Aires, adi-
a��a'ildo-se que o Madureira
exige ,) 5.000 pesos para con'e

der o passe do craque. �

A Di�etoria da Federação Catar:nense de Desportos; em contra
• 51.8 reumão ôntem- reahzada, "

,. .

-

..

I LOTERIA -FEDERAL
QUARTAS e SABADOS

iI'

Ad'quir'a o seu bilhete

Sálão Progresso
O Unico!

no

RUA FELlPÉ SCHMIDT N. 5
í F'lo'rionopolis

Federação C�1t.rine'llse
de D.l?Pom·tos
�OTj.�,-OFICIAL ..

Resolveu:

/

-

faixa Etonomica' do aio de'Janeiro
8-�8rteio daS'Apó�iees PernambueanRs

O 8· Sorteio das Apólices Pernambucanas será
-n�alizado no próximo aia 31, ás 11 horas, no recinto
de pre�ão da Bolsa de Fundos Públicos do Rio de

J
. I

anelw. '.
\

, A Caixa Econorhica' do Rio de Janeiro,.
torna' público, mais' uma vez, que a vend", desses

�\titLllO� está sendo feita nesta praça, por intermédio
(19 Banco de Crédito Popular e Agrícola de
Sànta Catarina

'

\ '

RUA TRAJANO, 16
ao preço unitário de Rs. 97�OOO. concorrendo anua!
ménte os portadores dessas apólices do valor nomi
nal de cem mil réis, à distribuição de premias, em

dinheiro, no' total de Rs. 1.500:000$000.
A. Veiga Faria'

Diretor, da l:arteira de Titule.

,

DESPO ·TIVA
Redator: Murrlio Nei

ir e{ ,

Aire �;

RIO, 16 - Afirma-se qlle
Enleal df;Si.tiu. de sua ida a Buc
nos

.. Airc s. �

:
'

5peLlRer ae stuôi6: Celso 6uimar.ães
e l'ecilia 6oflç'afu,2e

\ \

Com o 6tn especial de inser,-
ver ás glÍamições. eScolher ()�

juí�e_s é tratlir sbbre oUtros a�lSu -

Lenha Delambert tc;lS lefe�éntes ás gu\ode'l regat�$
Fone 1.100 do dia 21 �b, êbrrélité, rdunirarn-
-_ se ônl€m em B!ume'nau, na sé(.ic;

Cop:rid'a& r�de dl� C.K América, ds represt'f'
, ,

tantes dt:ste clube e dos C. N.bici'c,leias Atlantico, de Jôinvile, C. N.
,

.

CruZ�irQ do Sul, de S. yran .

A.lDaDhã:.�20 '
No pr6ximo :pia 24" dia d� clsdcod �. F N. _lpiranga, de�ta

_

'
<

.

':j:!� ,�/ ,. anivére��io da &,ã�aJha de Tuiutí� ,ci',a é•. Reina çàda 'vez mai(,r
ORLANDO ',SILVA, 'Jin�ll�IXfÍA'BORBA" realizar":'se-á, �etn Blumenau, �ma entusici'smo em íórno das ref.::riGàs
IRMÃOS TAPAJO'S, ROSE LEE. NENA d' 'd d' b" I t

'
-

t
'.

ROBLEDO, DARBELE, ERNANI DE grao e corn a� e
,

ICIC � a�, para rega 1Is: "
.

BARROS
I

ambos \ os
.

s�x,os .e 'p,ar� .

cna1'lças, ' "� pa�eos, prometem ser apel'
"

Vida M i I ptt d
elD quatro provas, ·d�dl.cadll ao

\taU1SSl'mos,POlS
tanto as guarniçópsR's 21.35 - us ca e oresca 011

C
' , F b

. H"· d
.

.

.

ComposltQfes • Lamartlnrz Babo, pa�· omer�lo, as ,a rIcas e�tng" a1uI,. como as de Joan..,ile e ,Shsanôl) e,m revista mais um compos,- Industrial Garcia, à Prefeitura FrancIsco acham' 5€ em ótima ;'for Orz ritmos populares, scb o potro- M
..

I 2 C .' II
• cinio ae EUl'A L'OL ','-, UOlclpa e ao 3 • B.. condições.

� I

A's horas crzc,tos, 'ornais falaOos com no

tlclcülem primeira mão, farneciõas
• pela"R ,HOI:rE, sob o pátroclnlo
ao SAL ClE PRUTA EHO E ClA
EmUL50 ClE SCOTT.

. :1' ,

A's 21;30 rMHcfllo CIO ClIA - - 'Escrlt"
.' e intel!prrztaôa per Lamarfine 'Babo,

uma oferta ao· casa Oe louças "O
DRAGÃO. .. "

•

"

,

•

..

.-�------�--�.----------------�----------------_.------------------------�---------
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IN D 1::0T·A
"

bftA"CE HOTEL
.
-,

.-., .

.'.' 1�

O D:··' E R,N' O- '

I I u m i n a ç ã o
.-

, tt�:��}�,�,��-�.
A Instaladora de Florianopolís, com especialí

dade em artigos eletrícos, lustres, plafonieres o que
ha ôe mais moderno. "

-"

, Executa Instalações de luz e força de -acordo
CDm o regulamento exigido pela Diretoria de I1u- •

rninação.
Vende os afamados medidores marca Siemens,

. Rua Trajano u· II Fone 1.674:
N.) 133

,i.:�.:;;';" .... Sta. Catarinâ

Propriétario :

"Jo'áo Ku h m
I· --M'ilrcenaria Lus� GB.:,;:)�ileira de José Cravo II

" ".
MOVEIS MO�EnJ:JOS 'Pelos menores preços

Dormitorios com 1), peças, desde 500$000

11 SALA DE JANTAR COM 9 PECAS: 650$000 '1-

i :: "'''MOVEIS BARA,!OS só na Luso Brasileira
l Rua Saldanha MaClnho 22

...

P.)
,-- "- =..",�_._-- --=._------------.,-.,-

•

E' O MELHOR DA PRAÇA E NÃO E' O MAlS'
- CARO.,

.

BANHOS QUE\lTES E FRIOS A QUALQUER
HORA.

", ". -

.;
", .

LUZ E AGUA CORRENTE EM TODOS
OS QUARTOS.

Tratamento f'lcí e lgo -�
,

"

Asseio e prontidão
';'. -� .

R APlD O porque o seu calor é mais intenso do que d,e. qualquer outro tipo de
,

fogareiro, permitindo cosinhar mais rapidamente.
ECONOMICO porque não ha no mundo inteiro combustivel mais barato e com mais

-

calorias do que o Oleo 2rú.
(; O M O D O porque funciona sem bomba, e a chama ser-i ruido, limpa e azul,

gradua-se cerno a do gaz.
'.

PR A TI (; O porque oão necessita pre.aquecirnento, nem tem possibilidade de entu-

pimento. .' »,

,

B 161 ENte o porque não produz emanações que possam ale tar o paladar da comida.
S E G

-

V B O porque funciona sem pressão, com um combustível não explosive],
• A. SSE IA D O porque não produi [uligem, nem suja as panelas.

'"

B A R A..... O porque_. o seu prEço está ao alcance de (Odo�.

O Oleo �ríL para o fogareiro "BIU,�' custa 800 rs. o litro e produz uma chama
de gaz azul e de calor elevadiseimo, durante 10 horas.

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

rl..."

iÔr� Joaquim Madeira Neves
'" ��

1\",1 Eo Ico--ocULí!\TA,.
. . -, .

. �.

Formado pela Faculdade de ,Medicina da 'Univer.
sidade de do R�o de Janeiro

"A Gazeta"
Tratamento clinico 'i e cirurgico de todas as moles

tias dos olhos
C\lrs� de apo:ifciç,(;o,menlo na especialidade; com. o dr. Pau·
l(leFilh", no- Serviço do Prof. David SlltlSon. no Hospital

dá Fundaçãe Gaffr�e-Guinle do, Rio. do: Janeiro
Cmpleta -aparelhagem para a sua especlalidadé

Eletrecidade Médica, Clinica Geral
Consultas diariamente das 15 ás' 18

CONSULTORJO Rua JOão Pinto 7 sob. relelone 1455
RESIDENCIA! Rua Tenente Silveira 57 Telef. 1621

'.

Diversos tipos e tamanhcs-> Com forno adaptável-c-E já com urna grande ven- I
da na praça . .....:.._-Peçam demonstrações e catalagos, ao unxo vended. .r na praça.

C
'

' I 'ET �C" Rua �'oãu
asa � li

o

.,�. Pinto, 14
.

" � � �

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

ii-_iii�_ii__��!!I!!!!!!�I!!!!1l!!l!!'I!!;li!'1lq�-I!!!JC;;:!!!l!!;gg!.!!l..E!..�;"'! �Si1 ,.6' -::_- 1'3 ti _ I'?? !@lL.$2"'i

I II Curso de Maquin�s e Pilotagem I

li'l PREPA:áAMmf:;'� ALU,NOS PARA EXAMES A 36.'· M�- II
',' QUINISTAS, ,PRATICANTES DE MAQUINAS, MOTO-1'.R. RISTAS Ei A TODO MAIS QUE SE REFERE A'
,

\
MECANICA MARITIMA.

,I Ú::. H\'f. ii. -;;SADOS DEVERÃO DIRIGIR-SE A6 SR.

�, O:ULAMPIO DOS REIS VALE
:.s LARGO 13 DE MAIO, 41

I FLORIAr"OPOLIS

liiíí'&êélMlil4i" ' .. " ; e "'« .�� -iiii�ílFW'T .'
;. '. 'o'

'7
-�

A Eletrtcc
�

.

t'!te • PARA INSTALAÇOES DE LUZ, FôRÇA E AN·
TENAS DE RADIO, CONSERTOS E AUMEN·

lOS PROCUREM
A EL_ETRICA

TEM SEMPRE EVI STOCK E A' VENDA, POR
PRf.ÇOS SE�,1 COMPETIDORES NA PRAÇA,
MATERIAIS ELETRICOS, LU�TRES E ABAT·

JOURS' ELEGANTES E MODERNOS

NOVID�DES.I VISITEM, A' EleJ'trl··"aRua Joao Pinto n. 14 ' ,

..

ACABA. DE REC�BER UM FINISSIMO' SORTI·
MENTO DE CHUVEIROS ELE'TRICuS, NOVI
DADE NO RAMO-AR nco GARANTIDO

'.�""'_ � ... >.,;..'10>00�� � .........._

,...... .. ;..,� ,� -"'" '"
�

F,e, , i

Dr. Augusto
rle Paula
{. :� (.;:' (".-' -:

.

'-":'M'Eo ICo
BOENÇAS DE SENHO�

�AS�, . p,!\RTOp
Operações

,Censultorio: Rua Vicor
') ';. Meireles 26

p, 's I ,q�30 e das 2 as 4 hll.

Cla.rno G. Galletti

A'âY;ôg:âdo
RUA FELIPE SCHMIDT, 9·

,

(SO'bradó)'
Tel.-14GB.

I ·

� �'''-''-d'''';rO-d'.--·om-C-'U-f-a-F-e-�r-J
" 5

I, ,

Advoga,ué

Rua" Trajano, rr 1 sobraão
.

.-.
�

Telephone O' 1548

Produtos de ótimasQu alidades

Refrigeradores R,ÓRGÉ
Radias PHILCO

Distribuidor para o Estado:
JOSE'DAUX

RUA CONSELHEIRO EMAFRA 10 - FLORIANOPOÜS.

..

Resld:ência: Rua Vis-onde
-de Ouro Preto, 42-

Fone: Consultorio, 140.5 _

fene: Residencia, 1 �55

Advogado
Rua Felipe Schrnldt, 34

Fone 1631
Clínica e"m

geralo,Banco [lo ri_li' I").

of·

10é��'óo:OOO$OOO
.259.746:1003000

Medico especialista em
Molestns do Estornago,
Intestino. Fígado e
..

Recto
eURA RADICAL DAS�
HEMORRHOIDAS J:: VA
RIZES SEM OPERAÇÃO

� �EM DOR
GONSULT AS:

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

,

t -e, ",
.- ,-

f-êõni��io, •.
°CO� 'Econornia
So nos Traba�hGs do

Consultorlc Técnico de
IVO A. CAU

_

URO PICCOLI
Etnge�,lleirD Civil

.

'-Capital' "

i 'u,._.o, dI re.erva
... $i

lstlnçãe e Beleza, I

EXECUTA TODAS AS, OPER,AÇOES BANCARIAS
." •

,

-�

i"",��,";"_;
",

•
� '"

AGENCl-AS E CORRESPONDENTES EM,''fe�� (I) rAIZ
'AGENCIA LOCAL '. RUA" TRAJAN8, N. 13

o"

;4' ..�. Á�on�. em 'conta corrente ..
' os segúintes juros:

I Dep. com, ]UfI)S (C01YlE'RCIAL SElVI LIMITE) 2% ala
acp. límttâdos (limite de 50:000$) 3% ala
)�. populares (ldem de, 10:000$)' '.' : 4% ala
Dep. clt aviso prévio (de quaisquer quantias, com retiradas tam-

'bem de quaisquer Importancías).
coDi aviso prévio de 30 diâs
idém de 60 dias
Nem. de 90 dias
,�� .;-:

DEPGSITOS APRAZO-FIXO:
'. po 6 mêses
• por 12 mêses

Com renda mensal

--_-----

.,. *,'

I
IItodo

Dr. Pedre de· Moura Ferro
, Advogado
!_ Rua Trajano 1. (seb.)

,

rAcca�io Mo-I
re ira tem:seu escríp

tÔl io de advogacia á rua

Visconde de Ouro Preto

Pr'ofisslonais habilita'dos ps re
os ramos de engenharia

Administração. construção e reforma, de o

pagamentos em prestações
'LETRAS A PREMIOS

por 6 mêses
por 12 mêses •

Sujeito ao sêlo proporcional.

Expediente: das 10 ás 12 e das 14 ás

".,j .

Aos

·:��=:�::ra�I��I·���I;E .

'! I�::' po=:��e;o.I27:. j--�!'!���I'AiII-_JJR_"'------� . &. .._

4% a. a.

5% c

ProJét\...)s em geral
o:

Escritorio central:
'::' ·R:ua. 1 de Setembro

,PO rto �:Uni ã O
,"00 �

,

-� .... _�
, : -:-;..·.:u.•••���� ��: .•. ." .;:.; •.• ::�

15 heras

47

•
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