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AGAZETA -rA luberêu!!!s� avuª il� Brasil C0!D0r uma
verdadeira calamidade publica I·

"

Correspondendo ao largo favor público, que fez des
te jornal um orgão de opinião difundido em todos os mu

nicipios catarinenses, deliberou a direção de «A GAZETA �

levar a termo inteira e radical reorganização dos vanos

departamentos por que se dívide a nossa atividade de

imprensa. ,

Assim já noticiámos a reíorrna por que passará este
diário em sua feição material.

-

Em subsequente noticiário, divulgamos as modifica

ções 'que se vêm, processando na gerência como na re-

dirãO. ' RIO, ·18- (f) =Diario de No .. ] -�Pód� a afirmativa ser se-Igeral não vae além de 10 't., tantes. Em Buenos Aires essa
, Hoje destacamos uma noticia que nos é muito e I ti�ias" publica a seguinte en1re-' diça, vulgar' e corriqueira, mas, entre fi.ÓS �ssa ,re_lação é. de i relação ain�a é elevada �ois

muito grata. E' que acabam de ingressar no corpo reda- ,vista:,
" I e rigorosamente exata e vercta-'119 '1., Isto e, quasi uma quinta i alcança a Cifra de 159 obítcs

teria I de «A GAZETA» dois grandes e queridos amigos. I «Conforme tem sido ampla-, deirá, isto é, o problema de tu- parte da mortalidade geral é! para à mesma proporção de
Os srs. dr. Gil Costa e João ataviano Ramos, figuras ex-

!
mente div!llgado, vae

_

reunir-se, • berc.ulose tem entre nós a pr�- I motiv?da pel�. maior odoen�a.! ha,?itantes. �a capital do nosso

�onencias do nosso meio inlectual. o ,nesta capital e em Sao Paulo" mazra sobre todos os demais' No RIO de Janeiro essa relação ] pais, todavia, essa relação é
O sr. dr. Gil Costa é, todos o sabem, alem de re-

III pela primeira vez no país, um problemas medico-sociais que! atingiu 18,3, '[. no período de i desalentosa, porque chega a a-

'putado [unsta, honrando sobremaneira uma das cátedras ' Congresso Nacional de Tuber-] nos afligem. 1903- 1935, ou seja, que dos I tingir o numero de 250 obitos

@ nossa Faculd�de de Direito, pre.cisamente a de Direito o culose. Para presidir aos traba-] Póde mesmo dizer,..se, que 754.377 obitos que ocorreram I para aquele mesmo numero de

�rivàd& Internacional, uma pena vigorosa e fluente, per- lhos desse importante certamen
'

mais do que o maior problema nesse período de 33 anos, pre- rhaóitantes. O problema da tu-
suasiva e intemerata, no jornalismo brasileiro. Redigirá cientifico, foi escolhido pela co-

I

de sauce do povo, a, tuberculo- -císarnente 137.869 foram causa-, berculose,
não se póde negar, é,

este nosso brilhante confrade e ilustre jornalista [uriscon- missão organisadora o tisiolo- se avulta 110 Brasil; como uma i dos pela tuberculose». . um problema extraordinariamen-
sulto a «Nota Intemaciona I», crônica dos acontecimentos I gista patricio dr. Ar! Miranda. verdadeira calamidade publica. I te complexo; uma infinidade de

.

sociais e politicos que nesta hora agitam o Mundo. Sua ! Como se aproxima a data da I, Não ha nisso nenhuma

expres-l
"Cifras bopressio- iniciativas e

empreendimentos,cultura sólida e seu arguto espirito de observação hão
,

.

instalação do Congresso, [ulga-] são exagerada com o' fito de ' deverão 'ser realizados para sua "�o

de certamente fazer da «Nota Internacional»," uma seção r mos oportuno ouvir a palavra: armai efeito. E'<rne expressão •
. oantes. solução. Entretanto, a principal

avidamente 'lida e per todos apreciada. do seu presidente, sobre o pro- ; exata, porque baseada no argu- i :«Na França, de todos os pai- l iniciativa situando o problema
JOã8 Otaviano Ramos, bonissimo e fraterno amigo, .

blema da tuberculose no seu

as-',
mento frio,

r,
inconstestavel e de-. ses da Europa, um dos que a-

'I
só na capital e a do

aum,
ento

velho confrade e, poeta primoroso cujo renome literário já ! pecto social. cisivo de numeras que não en-! presenta maior incidencia da até atingir a cifra de 5.000 lei-
venceu as fronteiras da provincia natal, foi o fundador de 'I I ganam, ',. doença e consequente o' eleva- tos, isto é, tantas camas quan-
A CIDADE de Blumenau, primeiro jornal em português : <::alamidade publica . Verifica-se assim que, enquan- do indice de mortalidade, esse' tos forem os obitos ocorridos,
num meio naquele tempo hostil, realizando obra útil e fe-' , I to em outros países a relação coeficiente é de 131 obitos cau- no ano, pois, tem numeros re-

cunda de nacionalização. João Otaviano, que era o cola- I Inicialmente,' declarou-nos o entre a mortalidade causada pela sados pela grande endemia pa- dondos, morrem no Rio, anual-
borador mais aritigo de «A GAZETA», passa âgora a i dr. Ari Miranda: i tuberculose sobre a mortalidade ra cada grupo de 100.000 habi- I mente, 5.000 pessoas» .

.
trabalhar quotidianamente ao npsso lado, voltando á dura,

,I
' 0_

faina, mas tão compensadoramente .grata, de fazer jornal,
com todas as grandes qualidades e a madura experiência
dum velho jornalista, ponderado, sereno, mas resoluta- "mente inabalavel em suas convicções, nos seus ideais,

I.

E' o ca-so, pois, de congratular-nos com os leitores
Ide «A IGAZETA»., .

sr. ·ll1ter.!1·.congressol
ventor . irá a de Tuber-- ----�-----'''--'--- o _
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_ I NUMERO 1446,
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I

p. d· h � P A R A � O I N V' E R N 0(\ ••Em fins do próximo mês o Seguem amanhã para a Capi- Ica ln os... \UI
.

ustre Interventor Federal sr. tal da Republica, onde repre-
'b

·

Nereu Ramos visitará o mu- sentarão o Estado de Santa Ca- aíana
.

'pio de Araranguá, onde inau- tarina no l·.ICongres,so Nacio

guratâr grandes obras do gover- nal de Tubererrlosê �s· .Jll1,$Jre�
no operoso do sr. cel. Caetano médicos srs. drs.' Barca "Pellon
Lumertz, prefeito. e Miguel' Boabaid.
Nessa ocasião será prestada Durante a ausencia do sr. dr.

significativa homenagem á me- Barca Pellon responderá pela
moria do saudoso catarinense Superintendencia do Departa-,
sr. Alcebiades Seára, sendo mento de Saúde o abalisado

inaugurado o jardim que terá o medico sr. dr. Joaquim Mhdeira
seu nome. Neves.

......

Pretendia assassi
o ' presidente
Roosevelt

nar Reassumirá, dentro de dois
dias, o� cemando do valoroso I14°, Batalhão de Caçadores o

ilustre e bravo cel. Candido
Caldas.

t

WASINGTON,18-
Foiprêso FrankTiers
DO momento em que
tentava pular a gra-
de da ()afiiB Braoca.
'Interrogado decio
aoou' que ,pret�udia
ussBssinar o preto i-I dod e o t e Roosevelt,
t"porque êle oão é
I)om para os pobres".

Presidirá
áto ináu-
gural

Forum' de Bln
menao

Escola Agro.-
--,. "

nODllca

Partirá domingo, dia 21" para
Blumenau, onde presidirá ,o áto'
inaugural do majestoso edificio
doi Forum daquela comarca, o

sr. Interventor Federal dr. ·Ne
rêu Ramos,

2.6 aninas de
,

',.",

carvao
CURITIBA, 18-Causou

,

boa
impressão a notícia de que a

ESGola Agronômica desta: capi
.tal será transferida para acida'"
de de Ponta Grossa, centro ru-

IraI.
Diversos agricultores e estu

dantes de agronômia enviaram
um à"pêlo para que seja efetiva
da essa transferencia.

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

Fede�ação
,

Sindical
CURITIBA, 18\ - Realiza-se Convocando

aqui hoje á noite a fundação da "�. ,\ II

Federação �irldical de Opera:ios reservistas
e Empregaaos desta capital.
Comparecerão delegações sindi
cais, vindas do interior e do
litoral do Estado. Do programa
de ação futura consta o propo
sito de difundir a educação fí-
,sica e esportiva para todos os

sindicatos paranaenses.

Presentemente estão em ex

ploração, no municipio de Cres
ciuma 26 minas de, carvão,
prevendo-se a produção de 100
mil tQneladas no corrente ano.

Nessas minas estão ocupados
cêrca ,de 3.000 op�rarios.

BERLIM, IS-Foram afixados
cartazes em toda a cidade con

vocando os jovens das classes
de 1919 e 1920, para se

apre-Isentarem perante o Conselho de
Revisão. ,

1

r

Ilmpressiorialib� exposição .

de fatos e dados
I tísticos,

-

feita ' pelo, .:dr. Àri ,M lranda, que vae pr�s,i�
dir o 111 Co/ngresso National de Tubercúlose .

esta-

"

.

fi

Dire.1l:or- 'Pr�prietario JAIRO tALL.:\DO

Fina Confeção em Lãs, PELES� Angorás, etc .

TAILLEIJIlS --CASACOS -- fJAPAS
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TUDO, QUANTO AGASALHA DO' FRIO
-

>

r
.'�',� ,

", íte '"Fljlilóis' .!
Não h'� tréguas -entre ho-

- -1- '
�

mem e mulher. Emquanto
os sexos se atraem para ,"

' "
as -, doçuras do amor, para ,N.Jl
as delicias do lar, a men- -------

.
���a��e1�n��e��ons�rv:ro�

!

ProinoçãO I, O proximo domingo' faleceu o 'diretor
sua hegebmonia, a mulher d fi II Itentando soprepuja-lo. O

'I Foi promovido a 2' o 3' sar-: no lira Tenis Clube a ���:::' o
-

, homem aferradinho á sua' gento da Fôrça Pública sr. José .

corôa de rei, a mulher I Matias Filho.'
.

.•
louqaínha para írnplântar --------------- Vamos ter, ne pr.:X:lma DO-I Por telegrama recebido pelo
vitoriosa, o seu .cetro de D t t d mingo,. mail'! !l.ma manhã festiva

I
seu representante, nesta capital,

rainha. E nesse paradoxo epar amen O e ne «Lua Tenis Clube», "ara a I sr. tenente Albano de Souza Ul-
de achegos e rebeldias, J�

Es"a',tl.stl"C,':l e PHb'll'" _ q()�1 reina, �e5de já, ';lO!!! 003905 ,. cio s�bemos ter falecido, ontem,
gentilezas sensibilizadoras IL u u ,.

meIOS esoortívos e sociaea, gran-] em Sao Paulo o sr. Francisco
e picuinhas mordazes, 80- de entusiasmo e animação.

'

I Alarnbert Alois, diretor da CO�l-
mos nós mesmos os artis- clo,dade Ns 9ltorlls da manhã terá °iai_ ceituada Empreza de Sorte'ios
tas e os espetadores da. cio III 6&iperadQ encontro de <Bas- Universal:
mais desopilante comedia \ ket-Balh entre: as turmas' do
e, ao' mesmo tempo, da Foi baixada resolução deter- «Lira» e da .. Base de Avia�ão
mais emocionante tragedia mínando que os cargos de 2a. Naval>. Segu�do é vo� corrente, IPelosocial. entrancia do Departamento de aRilba� as eqUipes se apresenta- I

Devemos, confessar, eA- E'statistica e Publicidade serão rãeD em campo per-feitamente trei·

tretanto, que a mulher, providos mediante concurso de nadas, e em otirDa 'f6rma, de sor

pilhando-nos de surpreza titulos. ", I
te ,que é de se esp�rar o uma paro

O 9r.up� Recreio �ramati�o
e aproveitando o nosso -Foram efetivados em seus. tida 'equili�rada e cheia:de- lan- 1e;ara arcena no proxlmo �I�
desleixo, avançou muito. cargos os srs. Lourival Camara,! ce� em@Clonantes., O Jogo de ,no ea�ro Alv�ro de �:�,:,Com sua habilidade, com Ivo Maes e VirgíLio Oualberto I «,Basket;Ba1l1 �sta. déspertando

I ;�lhO, a esple,ndlda. co
li' L�J!a

sua labia, com sua femi- nos cargos de apuradores de la. entre nOjl um VIV9 mteresse, qlle
� JZU, de au.to�l� do fest�l� lO

nHidade nos vai en- do Departamento de Estatistica e 6 motivo bastallte para que aflúal Eatr�logo patnclO sr. Vlrt<.to

costando á parede. Publicidade; Giovani Pasqualino ao campo d� «Li�al>, n� Domin-I orrea.

Ela está em toda a par- Faraco, Milton Leite da Costa 10, UUla aBSlStencJla numerosa e I _._

te. No .comercio, nos ban- e Osn1 de Medeiros Reg's nos seleta.
o

I

cos, nas repartições publi- cargos de apuradores de' 2a. e Das 10 horai ao meio-dia a: A cheo-a.da dos reis
cas, em todos os setores Aroldo Caldeira nó de carto� direto,ria do elegante «cerde» da

,I'
'

.':)'
'

de atividade. Médicas, ad- grafo de la. colina (9fer�cerá ás familias .09 •

,A.vogadas, prefeitas, promo- -Pela portaria n. 56, de 16 !leus 8S90Clad011 um cl8qllel�� lng eses
toras, etc.· do corrente foram concedidos COCKTAIL·PARTIES» que la IJá nos iamos acostuman- quinze dias' de licença ao ageflte se .torn�ram reuQiões lociaes de

'

QUEBEC 18 - O . 'b
do de tal modo á escalaoda itinerante do Departamento de altá projeção e rarQ brilhantismo. I nos brl'taAnl!cos ;I

s sb so erél-

. .. N' 'N°
J O ,I ue em arcaram

trliunfante de nossas com- Estattstll;a sr. Milton Lehmkuhl. essa OCaSlal!l 0« azz-. rquestl'a» I no meio de imponentes e entu":
pan�eiras e «inimigas» que do. cJu�e se, fará �uVlr em .u!D I' siasticas manifestações, I _

já nem nos preocupavamos esp,lendldo reperterIQ de mlíl�,lCas ii res.
popu a

. .' Senhorita fa"a 60m que seu d" d .l Ih dmais com o caso.
namorado use chapéu

''''

, .!inças. m(i)tlernas
.

e ,esco ,I' as. 'Ias reis inglêses, na ' sua visI-
O homem, porém, nãó ..

RAMENZONI �IS. pOIS, o programa_da r.ossa-
I ta a Washington convidarão o

deixaria passar o caso em
,...... .... ..

s@cledade para a manha de

D@! presidente Roosevelt para visi-
brancas nuvens. Mais dias MingQ., tar a Inglaterra.
menos dias lá viria êle com Recomeça, pois', o· mar-

alguma novidade para dei- tirto da mulher. ,

tar por baixo todo o or- Quando ela, dom o pro-
gulho da mulher. E veiu. gresso da maquilage', havia

t ,Dizem-nos os telegrama<s.... conseguido· destruir todos

,que o raio de um· pesqui- os vertigios da velhice, e,is,
,zador cientista descobriu a

- que o ,homem, íOlpiedosa-
maneira de contar os anos mente, deixa aberta a por-
da mulh�r por meio dos tá para lhe conhecer a

cabelos. idade.
Ora vejam onde foi êle agar- E não ha fugir do perigo.
rar-se para se vingar dos A não ser que a mulher

avanços de Eva. Nos ca- , prefira and�! de cabeça ra-,
belos. '\ pada ...

_ ...... ó_ ...

MODELA.R"

o

teatro

Mais um _"
A penhora

aviador,de maquinas
Submeteu-se, ôntem, fia Base RIO, 18-0 presidente da, Re-

da Aviação Naval ás arriscadas i publica assinou decreto-lei que
provas çle «solo» o destemido dispôe sobre a penhora das ma
aluno do Aereo Club Catarinen- I

quinas utilizadas na industria
se sr.' Jc;>sé Rub,land Jor., que: e estabele,ce as, nórmas dentr�
obteve aprovação, sendo,· por

I
das quais póde êsse material

isso; muito cumprimentado. ser empenhado.
ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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I· ,..,. t C 1"!:e�:;i��a����Il:fl'���dede;;lâl�IO 1· (ongresso"Na�'RaD1as de 'IAnteciPadoGa.:e�irCUitO da Nomeada --
�O as a- . I Sanlu., ai eslá o COlpO, a Alma'

• d�'
.

.

-

/

·1 I-
I ti �_Dipin�ad(; C ). clonai de Teber- ,anan loca i

RIO, 17 _ O Cirwito da' Pela ,resolução .": 6.225, de

I· to Icas I aOé �u °CORPÜfir gÓ2�A�- . ,I : Gavea vai ser realizado em 8 17 do
. corfente, r fOI nomeada

/ puta r u o , t'- culose \ ".. ., 'de outubro próximo. Essa re- Ione Simone para exercer o car-
_-- GUE. do. SenB"r quer a quem A Diretoria de Ecol_ogla Agn- solução foi tomada elo Auto- go de datilógrafa de 3a. classe,

come indignamente do pio quer • cola, á rua Conselheiro ,Ma,fra
I CI b d B'P . I do Departamento de Adrr Liistra-b b d . I

.

h '. . 41 B tá d' trib
.

d move u o rasil, em vir- ..

D. 'S dr.da E....- 8 4I(uem e a aque e Vln o, por- RIO 17 _ Será solenemente in. , es
.

IS fi urn o aos
t d dI'

_

d d ção Munic'pal creado pelo De-88 ..,

que l'á não' pão 118m vinho ai- .' . L I lavradores registrados ramas de u e. a rea zlaç.a? a gran e
to-lei 33'2 d 15 d rrl.tl. _

C
.

H D I inaugurado, domingo, 21, .'" 21 di
'

. h' . cornda autamobilista na Euro-: cre 0- el n. , e o co,"
nao f) rísto, ornem e e.8

-

h PI' T' d t
man roca c vassourin a", reSlS- ,. d

,

A rente
, ,O CRISTO ESTA' PRESENTE oras, no a aCI� Ira en es, em

I tente ao =Bacilus Maniohot- e pa, anuncia a _para o
.

mes �e .

I I POR INTEIRO SOB CADA pr.esença dO,,�resldente da R�Pll', cana «[avanesa-, variedade não, dezembro. ,vanas medidas serao

�""""''''''�''��_�������

PARCELA' bJI�n. d?, m�mstro da Educaçao c,
atacada elo "mosaico». ' tomadas,aftm. de que 0 Circu�to ----.- IB - O modo da presença A tieuissi

.

i I
Saude Pública e de outras auto-I p 'da Gavea sela levado a eteito I A Alfaiataría Machado (real . a'nd.lgu�b�l�a raH a g�e- ridades, o r Congresso Nacional Salvo pelo avião da Condor

I
com a participação de todos os ,I

J� e., Istn"dUlf ragmentos t'd·
a de Tuberculose. Como orador ofi- ! amantes de provas desta natu- mudou-se para a \ rua Con'ILpao c,onllagra o que era par 1 o .

I ' dI' i Ih
.

. .....
Crido IlItá totalmente prell'D- em pedal"os: proY8 a /perau8eão

cia ,.�usllI;a a p� av�a, por essa
jornais do Norte relatam um reza. se erro Mafra 10, Edifício

.

c • �.. ocaatao, o sr. An Miranda pre·. I .

. José Daux _. l' andar !te lIob ••hal ••. a.p.eles .acra- ti. mesma
. respeíto á presença id t d C' C' h caso singular, recentemente ocor- '

•

I "L· h S'.. /. J'
me.tais e, C.oahem totalmente, real íob cada parcela .... aacra-

.SI en e o oll�re8�0. � °i.oC 0-/ rido na cidade de Alcobaça, si- 'InvenClve a 10 a leg- .

.

I

em qual4l(uer parte d.. ..pécies, d•• eipécies.·
.

meoage� a.os �e; r� � lon- tuada á margem do Tocantins. Ii fried".1
quer ,anle•• quer depo;1 da ••-1 P.lll palavras da CaD.agracle, gress�o. dadClond�: Me d' .u ercCu.ose, Um modesto óperario, que lidava

( TI·'
. ,

·

- A lid i de' '..... a ocre a e OCI e ICIDa.e irur- '. .

f / e egralDas;)araçae. teta I a e . e . riate, ,em que, 0. Cnsto se refer.lu a ta- .

d R' d J.' A com uma maquina, teve a ln e- BERLIM 17 _:_ 1:>5 técnicos I

tudo o que i.teteralmente (lU ti-I da SÚb.9tandia d. I) Pi.. v� se que I �Ia ; o
N

lU. e

I �ne�Io d�? �a- licidade de ver urna das mãos .'militares d� Hitler declararam I' �I'·
d·sencialmeate lhe pertençe, eorpo, o Cristó está, pr.esente'- sob 8& I d�mlalh a_clooa e �. ICloa e-

presa á engrenagem ela mesma. I

qUI> a recente e espetacular ba- retí OSsangue, al.·a humana e a divin- IlIpéciel enquanto elal sirva� de t}car- et�aodsuats. 8esfs�es, 2r:spedc� Ao tentar livrar-se do mecanis-f' talha simulada deixou clara

«aI
.

.

l'd· .

Ih é 'h' t t' '. 'I· ... - Ivamea e, e erça· elfa, iJ e ."

d d' t b tt a e - 4I(UI el
_ lp05 a lca- 110a

.. ex�flrlOr; .titmslvel, �o p8.0 do

I
. t' ,f' '25 .

. mo evora or, am em a ou ra 'invencibilidade da l.inha Sieg- ,

mente i�herente eltá lolt ••bal c�. iNão .I.e admite 'Iatio que Q
quIO a. eIra,.,

.

mão foi agarrada pelos de�tes
I
frid.", cÍo Reich.

'

,�a esta�ão t�legráfica des.t�ai elpéellll.
.

Cfllto elteJa' fjresent., nU1l1él par-
.

agudos da engrenagem rotativa. /
I capital estaI) reh�os telegramas

,

.

�o Corp. do Cristo aãct se cela '8 nio em outi-a. BI�I�LIE'T A Só a mui·to _CJlstO, o pobre ho-
_ para: Rosalina Mazziotti, Tenen-

atribue eJ:teD�ãc» lo.�I; 'al.a, O; Cristo' permanece pre�eDte
IV ... ali .l1l. , mem foi' socorrido p�los seHS,/

.

.
• te Plotino Rodrigues, Julio Bar-

:,que é ..merlca.ente . a mle.m. enquanto ali ellpóciel Ião percap' Vende-se uma biclçleta .colegas, que o livraram da ma- A ASSINATURA DO PAC- ros Osvaldo Saback juliet3!,
• que elt' DO céu, deve.-" atri- tiveil.·

.

por pteço de ocasião.
"

'quina, porém, com as mãos; TO ITALO-GERMANICO An�elinó, Inspetor M�ntezuna.
• buir todo. 011 atos de inteleto. ,; Ver e tratár nesta redá- horriv'elmente mutiladas. Não i José H. Avila, Antonio Gome.s,

, ,da vontade ete. :. , 30. .. J,' .havendo medico n� lDcalidade'_1 _.. _

Du·lce Silva, Aurelia e juhafPelai pahlv!:_all «ISTO E O ç
•

.
, ( I Q transporte do fendo para Be-

.

ROMA, 1! _

Clano ct. Rlb Gandra.
MEU CORPO. telllol presente ·D S I R

..

·lém do Pará tornou-se" indis-. bentrop asslnaraoo paçto Italo- �--�--------

\todo 0. Corpo 46 ,Crillo, e aão
. r�

. au o amos
-1·

A I pensavet;, si bem. que a viajem' germa_nico. na segunda-:_feini: de Telhas de cimento .

. parte� Labora�rio' de "tivesse qu'e ser morosa e, feita manha. Rlbbentr.op. oferecera um Não se fabricam mais e as de
Por. Ilaa paIavral .aIII"OI Ex-interno e ex-astlii1tente no . Aoáli:'§es «;li.. I por via flu,viavel, talvez não ga- I b�nquete ao .vlsl�ante no do� fabricação atual não rivalisalll

que 'O pio se tra.l)lbstancia no ServIço do Prof. Brandão 'ranpsse o salvamrnto. Felizmen- i ml�g� pela nOIte, o qual sera
co.m as de cimento D,elambert.

Corpo .ao Cristo e, p.l�, .olua.
.

Pilho--Rio ", nicas
. -

. te passou por Alcobaça, no
I assls,hdo pelo «fueh�er». E�pe-

graçio i. vinho, obtem-ae g Pre- Diplomado em 1933 pela . Fcr;. Milton da Costa ! mesmo dia, o avião da carreira, ra-se q�e, ness.a nOite, seJ�m Telhas de Cimento

ci(�lo. Sancue: .... dada. u!liio Faculdade de Meàicioa da·' ..j Carvalho· ida Condor, que levou o homem I pronunciados :mpõrtante� jdlS: .

Vende Delambert
do Cór,o e Sangue do Cmt_, U· id d d B '1

I em duas horas de vôo para cursos.
.

.

,
. !.

}lones 1.100 e 1577.'

$'11tal'Gome eatá no c6u, é clara
, 1ll�e��8 a· e o

!�a�l 1.1.I
....

Ex.assi$t�nte do prof. Dr. I Belém, onde foi hospitalisado.
:l!!:!!f!M'; 1IJ1i4P,ft,.. ·!\',,.......'JK " r..C",,"! ':-1

que na Sa,rada H6.tia e ne'Prl- MO.lestI8.S1I.e Se.nhor.as:, 'II· Erasmo.:p.ma... \,:
.

D J''''''' dA· Olhôs, OuyidC)-, Icio.s0 Sangue eltá

,prese.llte
e

_

I L.
enha Delamber, " r. oao e· rauJO ....Nariz, Gurdanta ,

" ..Cf1r.to tode.. �artos-�éttorra�las-:-eu;l.lr-· I' ,
Curso de espeCIshsllçae co� Fone 1.100 e

I
·

O CRISTO ESTA' PRESENTE . ,Ia .plA8t�ca do perm«;ti _ I o Dr. Abdon Lins' "

POR. INTEUlO SÓ]?: CADA
.

Gitàr:�iJt 'labdominal-;:irau- Pratica no faboratorio çen- LI-�eDr_a Especialista do Centro de �aude. -- Assistente .do prof. Sanson
ESPE'CIE '. (,4",,'

�at61logil'.l>' . trai da Marioha .., . !J. COl)s�ltas diarias das 4 á� 6 �[2-.R.Vítor Meir�les,24-Tel. 144� I
Itstá presente 8' Criilt!ll· que 'Re!!idé�cia: 'RI:l,./ Visco�de _.�';.;.;.;;�;;.;;�;;... ;.���"_k�"�.. �,�__�.�._�'_.;__ �.�_�.��;.;.;;;;;;;;;;;;;:-;"t d t ã E d'

.
,

. Por portada n. ·120, d� 16 do --

«reBUSCI.U fie mor oa e n 0 Pl!!-'
I

de Ouro 1?..-reto 11 -

.

xames e, urma, sangue" .
OI

recerá mais •. (Rom. 6,9).' Pere-: /
\ fe�es, liquJr; hacterioscopia; ,corrente, foram concedidos ao I " .

•

· ceria, si as partes CORipO E . 'fE.LEFO(NE 1009 vacinas 8<wtogenas; diagnos- ' sr. André Vilain, mestre da Ofi- ,I' D'r. Ar"n;.n' "10 Tavares _OUVgiad..O.gSa�nDtUarJ.z,AL1U'A d ' N- t /I· d"d
.

'c;ina' de Encadernação e Doura.. I �1ft se pu tll!em separar. 1018
CODsLlltorio:. 'Rua J'o·a-o Pintd . tIco precoce a gravI ez etc.

pqden.do majs perecer @ Crist9,· /
V" I

� I
� ção da Penitenciaria da Pedra

I CIRURGIÃO-ESPECIALISTA Assistente do prof. Sansoo
Corpo e AI.. não!ie leparam:

7. De 1 /1J.s6·· �Sl h�s., Tel. Rua Felipe Schmidt,· a
I G. rande, 80 dias de licença, .com

. Consultas:das 10 á!:, 12 e .das 16 ás l8-í oa_No Pinto.7sob-Tel, 1456.onie está o CORPO, iii ,atá te- I
'"

l_Fone: 1259." I ordenado,
I pél!a tratamento de I

'

_-----=:;-
do .. Cristo, com Sangue e Alma . saúde. '

. . ,

••
-. ;l... •

\
I

.. ,

T

Riq\t- �la·Exposiç-e
. . \D 'E' .

UpOs 'e Mobil.iarios -t fados
Beleza" �' Confo'rlo - Distinção

I

j

I

. \ I
)

, '

/'

- , , __

RU�. TRAJANO N. 7� .; LI,êgado Farmacla da Fé]

poucos diasapenas' por
/.

/
, ",:. ) '

,...,.:.
, .

"

/

I
••

.' c

\
\

I

.

/

•

•
,No dia 25 110 corrente, passarão para este

predio (n.i 7) as seções de: reupas feitas, peles,
joias, porcelanas, etc. da li MODELAR, perma
necendo no atual predio (81. 15) a ;;:xposição e de
posito de mevels, c ')nsideraveSmc�Tte aumentada
com ·finô�l mobilias das fabricas trmãos Corazza,
Pelos.' e Bergamo d4it, São Patdo, grendes - fotnece
dores de Páscoa. -Si,anco.

"

"

J:

\

, ......
,

.
,. " � ..

"\

f

t
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i

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Florianopolis� 19 �5__.,939
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AGAZETA

�Cas E.·,
maior Emporio de Sedas do stado

-
�

Dois formi aveis suces do .uPal cio das Sedas"
,,"

.. '
-

-

Liquidação cumpleta ,lo stock de $ejd-as, per preço abaixo do cus.to,
e lançamento dos' seus �a�t�gD� de inverna, recebidas

diret.ment�� da \�abrica

Os artigos de V�rão, sedas e linhos, sofre
ram baixa riunca vista

SEDAS, SETINS, JERSEYS E LAQUES
pl<EÇO ABAIXO De CLSTO

VERDADEIRA QUEIMA

LOTES DE LINHO PARA NOlVAS
GRANDE REDUÇãO DE PREÇO'

1.\ MELHor�' QUALIDADE

Os Ilrtigus de Inwel�liiO empa1llam, .fit��ebRt&m e �naravilh.1O pela sua

be_ez�,' qlllslidade, preço, ••pd){t��!I�ade· e mg�ernlSfilo
Fabricação excluslva paea esta casa

Casemiras para Homens Casemiras e Angau·ás para Senhoras
"

TODOS OS PADRÕES - NOVIDADE
CADA C6RTE ACOMPANHA RICA GRAVATA

o QUE HA DE ,MAIS ELEGANTE

PREÇO REDUZiDISSIMO .; MODELO 939

_.<
•

Meias filidor, fios de eüru- --, .r- I' Tapeles e panos de mesa . ",
�' .. '. Gravatas,: ultra chie.'

Faqueiros e Baixelas rtacalalI� .,
.

Jó;os • de chá e Jantar ,
'

NADA MAIS FINO NEM MAI� LiNDO -<v,'· �-r�. _):h.'n.Jr\V' L,)l.\,'i'- TCHECO E BELGA .

MUITA ARTE, PRIMOR E ELEOANCIA TO[x)<, OS Tl·\lVJ ",p"n.:-, � FElT10S
PREÇOS DA TABELA DA FABRICA VENDIDOS AVULSlJ��- -"

PRAl A 90 - INOXIDAVEL f<[,DUÇ�O FORMIDAVEL DE .PREÇ0 _,

'<,

CASACOS DE. PELE
Curlo e 31" - Tipo 1939

O mais barato preço da. praça
Oualidade de primeira

CAPAS DE PELE
Pnta - Marrím e Cinza
Ultima creaçâe grau-fina

Preços vantaj(j�üs '

Astrakan _ ....

RENARD AiJ',lI?)JTER
Legitimas 8 Ga.rânlidL

Modelos halíssímes
Renard marron e prela

<I.

. Veludo Chiton

•

Carapinbas
------.------------- -------:-----�-�-

..-._--

F,abriç�_6açao e!&jmer"sda Cr�aQão Parisiense,
--

Ultimas ,f\/ladelas

Grande Redução de Preço .. 408111 de abatimento
!

.

PARA HOMENS
de 150$000

por' 90$000

PARA SENHORAS
de

.

150$0011
por iO$OOO

CAPAS DE BORRACHA
Diretamente de 'Berlim

Todas as clires

Todos os s'rtigos foram remaroados, oferec'sndo a, rnaiorA,balxa de preço
havída até hoje em· Fiorianopof.is

,
�

J' .:; _

o; ,,"Casa Tres IrrnEJo's" ,está realizando
a· mais assombrosca 'll�uldaçEJO
de todos os artígo,s..q� VerEJo

Visitem a Exposição Perm�nerile .:.
.

....
f

.

I
.. Deslu bramenla e Ex len or ,.,

.<

RU FEllP SCH IDT, 22
TEL.EFONEIN.

�LORI. N POL�IS
1.401·

. I

I 'J!
. J I� ..... _.H_" _ •• _. __ ��_ •• �� .... : •• _
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Industria de fiação e tecelagem
--------------------�----

SantaCatarina
�

I

Prosseguindo sua tarefa de estudar a situação econôrní- I que o fili de mesclas.
. I darço e presilhas. Blumenau foi o produtor exclusivo de tecidos

ca do Estado, o Departamento de Estatística e Publicidade le- I A primazia na produção de tecidos tintos e alvejados e

I
felpudos, e o maior dito de malharia e de artefatos de tecidos.

notou o inquérito, havendo-o apurado já, sôbre a indústria de
I

de brins coube a Brusque, 'Na avaliação total da produçã�, Brusque se situou em

fiação e tecelagem entre nós, em 1937. i A produção de artefatos se distribuiu da fórma seguinte: primeiro plano, com 19.283:129$000, seguido por Blumenau (com
Pelos dados coletados observa-se que existiam, nêsse i 117.169m de artefatos de tecidos, 47.692.000m de cadarços e pre-118.573:207$000) e [oinvile (com 15.197:922$000). '

ano, em Santa Catarina, 32 estabelecimentos fàbris dessa ind4s-'i silhas, ·6.500 grosas de cordão para sapatos, 300 Kg de estopa, I ' O consumo de matéria prima foi" em quilogramas, o se-

, tria, distribuídos entre os seguintes municípios: [oinvile, 14; BIU-j254.553 dúzias 'de malharia (exclusive· meias), 326.279 dúzias de 1 guinte:
menau, 7,; Brusque, 5; Itajaí e jaraguá, 2 cada; São Bento e No- meias, 5.481 Kg .de rendas de algodão, 135.124 sacos de juta e 1.934.097 de plumas, 907.41? de fi.os e 50.000 de r�í-
va Trento, 1 cada. 118.870 Kg de tecidos felpudos. duos, todos de algodao; 1.65Q de seda animal, 13.32'1 de sêda

A discriminação respetiva obedecia á ordem seguinte: 12, A joinvile se devem as rendas de algodão, cordão para vegetal, :2.520 de lã e 66.500 de juta. .

de tecelagem, 10 de malharia, 5 de cadarço, 2 de fiação e tece- sapato e os sacos de juta, como, ainda, o maior, bem distancie- (Do Departamento de Estatística e Publicidade do Estado
lagem, 1 de fiação, 1 de fiação e malharia e 1 de tecelagem e do do de Blurnenau, contingente de dúzias de meias e o de ca- de Sta. Catarina.
malharia. '. RIS·. ti ME,W C' WIl!IIIWf �f7_..,.. .......""".,.

O capital total empregado, inclusive obrigações',' funda-I i do reforma fIo Insti-
de-reserva e debêntures, somou 58.878:550$290. O capital em-I

tuto dos Comercia-
pregado nl$ empresas di Brusque superou todos .fI demais: 1·los
3,�.709:000�. Segulam-ee-lhe: Blumenau, com 15.287:241$190 IIj(i)i�vlle, com 10.293:009$100. ,

(
.

4.897 pesiôu se distribuiam entre os 32 estabelecimen- 'Itos, sendo 162 de administração e

4.73.5
operários. Entre

êises,�p número de mulheres sobrepujou o dos homens: 2.714 daquelas
contra 2.021 dêsses. A média de operários para cada fábrica foi
a seguinte: 312 em Brusque, 237 em B1umenau, 88 em Itajaí, 83

!W!

em joinvile, 71 em Nova Trento e 9-em [araguã e São Bento.
-

,

.

Dos 31.929 fusos utilizados, 13.120 se computavam em

Brusque, 11.115 em Blumenau e 7.689 em joinvile.
Na distribuição dos 1.975 teares existentes, situavam-se

em primeiros lugares, joinvile, com 864; Blumenau,' com 614 e

Brusque, com 337. O total de motores empregados foi de, 934,
. com a potência de 4044,85 C.v.

"

A produção total, em 1937, atingiu o apreciavel valor de
56.318:a73$000; formado na maneira seguinte: 21.466:710$000 de
tecidos e 34.851 :327$000 de artefatos.
.,

A produção de tecidos, expressa por 9.382.935 metros se ,

dividiu destarte: 132.516m de tecidos crús, 2.252.005m de tecidos
alvejados, 209.466m de brins: 6.748.868m de tecidos tintos,
17.600m de pelúcias, 15.170m de mesclas e 7.31Om de sêdas,
Blumenau foi o único produtor de pelúcias e sêdas, cornoBrus
�fI14iii>',:,1I& ri Zí'!I!lfllI

. pa.ljI�

MMem..........

RIO, 18-0 projeto de refor
ma do Instituto dos Comercia-

,

rios, que deveria ser entregue
ôntem ao ministro do Trabalho, Comercio exteloior
só será apresentado amanhã, á
tarde, ao sr, Waldemar Falcão, O brásil importou, em 1938

. ,

em virtude de não terem sido u.n volume de 4.413.170 to-
concluidas algumas tabela "I que nelada:� dê mercadorias, contradevem acompanhar o referido
projeto. 5.099.880 no ano anterior, ve-

\- I'
nlicaudc.-se, portanto, Um;1 dimi-
ouição de 1 56.710 toneladas •

NFio pise aí porque você está pisando em cima de JU'nta CO'" QU(loto ao valor da ref"ri('a irn-
cadáveres, você come earlavcres 8 não os respeita pisan- I I portação, foi de 35.916.000 h-
do-os. Mas não se assuste porque cada polegada quadra- , 81 11
da de terra é um verdadeiro cemitêrie de sêres micros- InerCia!! I

bras cu 5.195 570 COll(O-S. Em'
c�picos em decemposiçãe. Ah! se não fosse isto, seda um I I 1937!1s importélçÕt;S fi"las pelo
easo sêric e os cadaveres se amontoariam em montanhas

-;...-;.....,,'�7"Z,. -_, nosso país somaram 5.314.J51

�ú� �r�:i���rà� rr:��da�:s p���;a� �.a�:v��si��ia<i�: l:�: I, '. ":;� ;'::f�F,� ;�:�ffi�) fbotos, equivalentes a 40.608.000

tureza, porém tudo se transforma-r-é que se sabe que a (;ontr.tdos do mês de Iras.

terra n'ã0 fica mais pesada. Porém o que n0S interessa maio Em fare da importação
M momento são os cadaveres em decomposição. 1 1937 houve em 1938 uma ex·

Ora, o que é que está trabalhando para dscorape- ,De Julio d� Oliveira, João de - "oelação de 3.933.870 toneladas,'
los ('O o que é que deeompõe os, grande. e pequenos I Oliveira, WelJc�sla.u de ,Oli�ei.ra e! contra 3.296.345 toneladas na.
cadaveres P Sim, são os micróbios, que pertencem ou ao Valmor �e Oliveira, brasIleIros,: quele ano. O valar da exporta-reino vegetal ou ao animal e ainda os ácidos e Ierrnen-

I
estabelecidos .em Laguna. �ontra- cão at.nsiu 35.945.000 libr.tOM que êS5�S produzem. Esse� seres pequenos, quando tam uma SOCIedade comercial pa- I

.

".
I ras,

agrupados. são denominados «flora microbiana», e então ra a exploração do 'comercio de: eqUiv�len es fi 3.096.890 contos.

1\ flora microbian I é que decompõe OB seras que já dei- I açougue, eom. o. �apitaf de ... Depols dcs E�tados Unid.os, 10-
xaram de ter vida. E a flora trabalha; msa para ela tra- I 1:000$000$, dividido em partes rarn a Alemanha, IDglaterra
bulhar é preciso que haja uma certa quantidade de' ca- iguais, por �empo. indetermi�a- Franca os países que -mais im-
lor e um outro tanto de umidade, sem o que a flora do: s?b a razao SOCIal de Irmãos portaram produtos brasileiros. Fó
m irre: ,:"ij', Oliveira, na, praça Ide Laguna. id' ' E • ..'

Você leu nOB'i�Settões" de Euclides da Cunha, aque- -De Vitor Hardt e Max ra. â. uropa, o Japaa 0fupa o

la passagem em que os' soldados e animais secavam e Eggert, brasileiro, I estabelecidos primeiro log'u; na America é a

não putrefaziam devido á .seea � pois os micróbios da de- em Jaraguá, contratam uma 90-1 Argentinz ,

composição aí não subsistiam á secura do ambiente. Quan- 1 ciedade, por quota de respcnsa- ,

do é muito frio, tambem isto acontece. pois uma expe- bili�ade limitada
.. para a expIo, Abandono adição russa na Siberia andou desenterrando um mamuth l'açao do comercIO de fazendas, .

_
presta ..

que estava enterradQ no gelo alguns mil anos; ie.to toda- sêcos e molhados, com o capital eoes
via, salvou"a de morrer de fome; aí é o caso da '

carne de 10:000$000, entrando cada so-1oongela,ia. _ cio com uma qtlota no valor de O Supremo Triht:B I confit-
Voltemos para a terra, pois a terra é um (!orrÍ- 5:000$000.

_.,
UII) 51·1'10 qu�_

mou a sentença de _

plexo de vida e reações quimicas; quando é bem equili- A sua duraçao e por 5 anos, L d' • I
-

dbrada, pó4e gerar novas vidas, e é onde exiAtem essas sob a razão social de Hardt &
alJan Clnaca o ar por mais e

camadas de' detritos organicüs em decomp09i�ão. Eggert Ltda., na praça de Ja- doz� . ano�.
Quando o homem, com o fogo, côrte de matas,' os raguá. I l� OI de t,alJe que um advogado

gra,ndes maquinários a,ricolas, CODstantemflnte a plarttar, tentou provar que, durante este
exg(>tar a terra, esta fica 8steril e desaparece. Esse ce- Distratos do mês de longo prazo, de aparecerE err
mitério organico, transforma-oe em deserto. O que se dá
é o �eguinte: tem ioicio a erflsão pela água, depois o ven- maib, c ..sa algwnas vezes. A Justila
to vem resseca-Ia e por fim vem as tempestades de pó I rejeitou as provas de «aband(,o
como na América do Norte. E, em última instancÍá, se De Olindina Silveira d.e Souza a pre�tações» com que o Sr.!»
f(lrma (')' de5ert;>. \ e �Minervina . Rodrigues Cuneo, pro�urava justificar-�e.

.1!!Ii!4\1!iW!!!MM' • ,aft_ ,zilJ! :'MMfMW f socias dfi firma Souza & Cuneo, __ .
_

PRECISA Sli=
de uma casa I DIga ao seu amigo.... desta praça, resolvem de comum ' BICICLETA

.. L OU· a sua esposa... A d d' I'
.'

para mora- Ti' t
A lt

acor o, IS'30 ver a mesma pela Vende-se uma bicicleta
dia de 100 a 160 mensal Com d

ngImen OSt por prdocesshos u ral maneira seguinte: ambaB as Bocias por p·r.e"o de ocas."a-o•.
urgencia.

'
. mo t'�no'dem emos {'t. home�s, I retiram-se da rociedade sem nada Y

Conselheiro Mafra 72. ��:�ç�:. e Bras. e roupm as e

I reCebGireIll� visto .n�o ter ha�ido Ver e tratar nesta reda ..

Seléta! é sua I
lucros e SIm preJUlzos. ção.

-�""�'-��=��-�,
.•

Tinturaria:.; I
TINTURARIA e CHAPELARIA I

Seleta
Rua Tiradentes n. 7-Fone 121,

Damos abpixr, fornec,i,do pellill Ú�1:A 'AS3l:N;\TURA MENSAL i
"So\LAO PROG�E&SO., o re- DE"iA "GAZETA" CUSTA !
soltado �os prumos.m?lOreS da �,

APENA� 5$000
t

t"�;::'�;.����R!��r:io �� �i�iro
de

q"arta-le:ii�iiiiii� LiVfaria --S--c--h-u--t-d--t--' I
casal seAml fi_IhoB. ,

L 3228 5:000$000
. Rua, mIrante ameg� 67.

24793 3:000$:000 I

16 V 7
12069 2;000$000

-----------

5739 2:000$000

m Ef .. ,_:8'1'%1$

Nãopise aí
Pelo dr. Bertagnoli Juuior

Diro�tr - Proprietario JAIRO C.-\LLADO

Fiorianopolis, 19 de Maio de 1939

Xelhas de cimento
Não se fabricam mais e as. de

fabricação atual não rivalir alll
com as de cimento �elamb"�rt.

Telhas de cimentf';J
Vende De'Jamber"

Fones 1.100 e 1577
•.

�.

EXPe41ente�ra ; Muiherl
REDATOR-CHEFE: - II (l:oDsultorio de I
I

'

IMartinho Callade Jor. 11
'

MIJe. Z) I
Redator - Secçã0 de assuntos -- __

'--

int�rnacionais-DR. GIL COSTA

Redàtore5-J. OTAVIANO RA-
MOS � JOÃO DE FABRIS

,

Redator,.arliltico- CLEMENTI
Na DE BRITO.

GERENtE:

Limpeza de vidrol!! e elpelhos
Prepara;l!ie uma blmeca feita de
i.rilal. Molh<adl'l e espremida, p,u
!lada • rtpl'lu.da De -vidrfl ou J!I&

@�pelbC'l. Dep!'lie, a Iímpe,;� se faz
oGJ1lpleta, ,retll�Zalldo a lIecagem
com uma flanela.

O aluminio-Pan soldar alumi
nio com alumil'l1o ou com cohre,
põe-se sobre Oi' objetos' a soldar
clorurQ de zineo fundido, que se',
aquece sobre uma chama. AI':J
chegar a certa temperatura o zin
co é reduzido d@ !lua combinação
pela presença do aliJmínio e se

alia a este, enquanto o c1úruro se

volatizll.
�gentes-�orrespondentes em to- Pcndó 'em cims, DO momento

Aos &1 localidades do Estado. de r"duzir pedaeinho9 de csto-! "(,
,

. \

i nho, e�te se une 80 zinco for-

l O I a b � r,a ç ã o' �:���io�ma hoa solda éom o

FLAVIO FERRARI

Chefe'-de publicidade
NltO NOCETTI

R.a__• e Oficinas
1fIiWIIIfl!'B:eh Mafrá, 51
f'Míirill,.-S.eatarina

Loteria
Federal "

, ! • '''Aceito expresso em I artigo
Je fl,ela)••çlo, mesmo solicitada,
olie 'tmplin �m responsabilidade
011 endasse por, parte da Reda-
eão. •

-:' .-,,::,� .(:f1i1i"�

Livraria, Papelaria, TipografJ:a, Encadernação e Fà
brica de cari-:rbcs de b,)rracha

--�

Artigos para escritóriJ- Uvrús em brancos-Arti-
'J'os escolares-Artigos para presentes -Brinquedoso

__
•

Aceitam�se encomendas de «clichés), chancelas,
, sinetes e carimbos de datar, de metal, para inu

tilizar estampilhas
Hua Felipe Schmidt.

Florianopolis Sta,

I

I

27
Catarina

Dr. Miguel
�oabai'd

CLINICA GERAL--'
VIAS UXINARfAS Mais uma vez chamamos a

Esp. em molesti;s p!euro-pui- atenção dGS interessados, qoe pão

(estão sujeitos ao descoIlto de 8%
manares Bron'uite, A'sma,1 'os premias iguai9 ou inferiores ao

Tuberc'L:lose,etc�) I dobro do custo do bilhete, enten-

C II 2 á 4' h R dendo-se por custo o preQo mar-
0113U as s,

.
r5.-

I cado no bilhete acrescido de 5%
joão Pinto, 13-Foqe.1595

j
do imposto.

Résidencil\� R. JOàO Pintó, J

t, -Sobr.-Fone 1214; I· Sábado próximo, 500 COitos

_____ 1 com 4.097 premias.>

A,Ano
Semestre
Trimestre

50$000
30$000
15$000

Todos· os bilhetes terminados
em: O, 5�, 37, 28 e 93,tem ........

50$000.

Ele,eira
- -I'JE

Vitor Fjgueredo
Eocarreg, ,-se de qualquer irs'

talação d,�' luz e fOÍ',çá elétric8�.
Vend, J do mais variado sorw

mento de material détrico, p�
preço' j modicos.

I, .lcumbe-se de instalações e(ll

ql' ,alquer veIcuJo.
r,JRAÇA 15�DE 'NOVEMBRO
J Flo�lanOlIoli.

/'

56 para a capital:
�is 5$000

A flQrresp90dencia, bem como

de val€lres relativos aos anúncios
e assi.aturas' devem ser enviados
ao Gerente 'LAVIO FERRARI.

A maior "Serraria de Lenha
Fone 1.100

41 P.
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HOTELDOSV·IAJANTES -procurem para se hospedar em ·l\.I�araDguâ I.)- Prop�ieta�io�JOSE!> M��!!!O l

I'
',_ n

Artigos de -,horas�

na Casa

Correio - Passageiro
M )��niis�)ím(lS aviões, JU 52 ligam com a máxima

S(:>('(1.1�::if·"1 a rontualídade.-, ... ;" ..... t') l_lJ'1': � �-t. . '"' \0..

DilASnJ-UnUGUAI-i\fiGENTL'-IA-.CHILE..'BuLlVIK--PERIT·
�. j:' ''';''.� ;1-- t:'-U t" {) ?"\ r,!d Om: ' 2' 1J I" .3\ _-o

�:Jl r.�''''J i j-- t:. 1 ". � 1::14. �..J .

[ .... .1 CH.�

S�ndác;ato C:ondor- Ltda<1
Carlos Hoepcke SIÃ,.

tmbítuba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre

o Paquete lTAPU8A sairá a 24 do I

corrente para:
o Paquete ITASSUCE saírã a 23 .do

corrente para: .

Paranaguà, Antonina,
Santos, Rio de Janeiro,
vítõría, Baía, Maceió.

Recife e Cabedelo

Cargas e passageiros para �s demais l?or
tos sujeitos a baldeação no RIO de Janeiro.

I J

e
•

mais va ....

PROGRAMAS DE HOJft::

Odeou, o lide..
cinemas

A's 7,30 horas:

Em última exibição:
Anabela

em

Ceia no Wtz
".

com

Paul Lukas

Pre.ço:-·) $500.
Geral- $600.

CINES COROADOS

Rex, as 7,30 horas:

Sepulcro Indiano com La Jaoa
(2a. época).
Preço:-l $500.

Imperial. às 7,30 horas:

Duas almas se encontram
com Miriam Yopkins e Je,e1
Mae Crea.

Preço: 1 $000

Vr.)nde-se um alambique,
t� � que produz em

') horas 160 litros de. aguarde»
·e, co.nplctamente novo e 'com

-erpentina. Tratar no Botequim
18 Praçfl 15.· Esq. Fernando
\'achado.
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Laguna Gim St�. Catal�ina

Proprietario :

João Ku h m
E' o MELHOR DA PRAÇ:\ E NÃO E' o MAIS

CARO,
BANHOS QUEr�TES E FPI05 ,\ QUALQU!.R

HOR/'..
LUZ E AGàUA CORRS�'TE EM TODuS

OS QUARi (JS.

Tra t;;_; r"Y"le n to fi cj I!) I g; c..> -

"',S�H3io • Flf'O('1tidàO !

, ,

Gazeta"
«A Jlazeta» encontra-se

, ,ifi venda no «Salão Pre
gre�so»

·1
Tratamento clinico c cirurglco de todas as meles-

tia� dos olhos
'

Cura. de apcrfciç�.m�nto na especialidade, com o dr. p�u'
l(leFilh., ne Serviçe do Prof. Davíd Sauson, n. H.spittl

da Fundaça. Gaffrée-Guiole do Rio <k Janeiro
Cmpleta aparelhagem para à sua especialidade

Eletrecidade Médica, CUnlca Geral
Consultas diariamente das 15 �5 13

C0NSUL'"(ORlO Rua João Pinto 7 sob. relefone 1455
,RIiSIDENCIA: Rua Tenente Silveira 57 Telef. 1621

.f�i "

•
." �

• __
•

í lu m i n a ç

ã

o Moderna-

,J

Advog!d� I
Hua Tr.lj;JJ10, II t �1)bfaJo I
� tjephon� n'_ i 5/�� 1-,

c��r��; ;:::::�:,;, ,

Advogacfó' r
RUA FELIPE SCHMlDT, I

(Sobrado)
Tel.-148S.

::;., .

� .: �
.;

A Instaladora de Florlanopolís, com especiali
dade em artigos eletricos, lustres, plafonleres o que

. ha ele ma.s moderno.
Executa insfalações de luz e

. força de acordo
com o regulamento exigdo pela Díretoria de Ilu
minação.

Vende os afamados medidores marca Siemens.
.Rua TrajaDo D-11 Fone 1.674

N.) 133

Dr. Augusto
de Paula
MEDICO

1 c T)� �P�I-{O,
_- t.

�'_iiiiiiliiiiliiiiiiIii,, ��

I ,-_. ___..._.._ ,---I

'Ior. �ldfO
_{uá Vitor

�ireles' 26

J-""J� e das 2 as 4 h�.

P.)

�esidencia: Rua Vis-onde
.ie Ouro Preto.' 42-

. Fone: Consultoria, 1405

, f'.w. ft'tli.encia, I �5.5

Banco do Ir·s-s'll
Capital I

FIado de.rl.lrva
10G.OOO:OOO$taoO
-259.746:100$1JOO

B APlD O porque o seu calor é mais intenso, do que de qualquer outro tipo de
Iogareuo, permitindo cosinhar ruais rapidamente. -

ECONOMICO porque não ha no mundo inteiro combustível mais barato e com mais
calorias do que o Oleo �rú.

C O M O_0 O porque funciona sem bomba, e a chama sem ruido, limpa e azul,
gradua-se como a do gaz.

P R A T I «; O pc,rque Hão necessita preaquecimento, nem tem possibilidade de enlu= .

pimento.
R IGI ENle 8 porque não produz emanações que possam aletar o paladar da comida.
S E G U R e porque funciona sem pressão, com um combustivel não explosível.
A SSE IAD O porque não produz fuligem, nem suja as panelas.
B A R A T O porque o seu preço está ao alcance de Iodos.

Dr. Joaquim �1adeira Neves
M E-o 'r''':'- � �.:��iu� L .... - T .n.

�. • "'''''''V � N ,,_,.1' ""'-' t t;� �o

Fermatlo pela Faculdade de Mediciná da Univp.r� r,
.

sldade de do Rio de Janeiro 1-' "
r: A

EXECUTA TODAS AS OPERAÇQES -nANCM'{IAS

AGENCIAS E CORRESPONDENTES EM 1'."$ � . PAIZ
.

AGEN<i:IA LOC&L RUA TRAJA�8, N. 13'

A.aona. em conta corrente. os segúintes juros:
De,. com Ieres (CO!V1E'RCIAL SEM LIMITE) 2% ara
Dep. liniltaios (ltmite'e 50:000$) 3% ala'
,Bc,. pepulares (ldem de 10:000$) . 4% ala
De,. 4e aviso prévio (de quaisquer quantias, com retiradas tam

bem de quaisquer Importancías),
.
cem aviso prévio de 30 dias
idem de 60 dias
Idem de 90 dias

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

4% aJa
5% c

4.5% ara

LETllAS A PREMIOS
por 6 mêses
por 12 mêses

Sujeito ao sêlo proporcional.

4% a. a.

5% c

Expediente: Cilas 10 ás 12 e das 14 ás 15 horas
Aos sabados: das 10 ás 11,30 horas

Endereço telegrafico: SATELLITE
-, .....:......, � ..

'.�

TELEFONE .. l14'i '. -,

J
" ..,

•

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

O Oleo Crú para -6 fogareiro "BEl'" custa 800 rs, o litro e produz uma chsma
de gez azul e de calor elevadissimo, durante" 1 O horas.

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

Diversos tipos e tamanhes- Com forno adaptavel=-E jó com uma grande ven

da na praça+-Pcçam demonstrações e catalagos, ao unico vendedor na praça:

Casa E· I E
.

I c·'�
,

R,!a .João
.
� I ,;7 Ploto, 14

A t�11 'e tMê4êi�r;: de �qÜ�'i:3 e Pdotag�lPARA INSTALAÇÓES- DE LUZ, FôRÇA lLAN- �I';' PREPA",�AM�S,� ALUNOS rPf�RA EXAMES A se. MA-.!,
TENAS DE .R�DIO, .CONSERTOS 5··"AÚlVttJ\j· ,QUINILjfAS,

1
fRATICANfhS DE,MAQUINAS, MO!O-

fi,,<T _,' .'
, ,

, -, rl>1")ClCI TP.Pl�(1I
' RISTAR E: A T:UDO MAIS Q{JE SE REFERE A ! 1

� .s-:» - h .. - ,.L, VI .; lVIÊCANICA MARITIMA. I
,h, El_ETRIC.l)." I'i f,

TEM SEMPRE -E_\1 'stOCK E A' VENDA, PO� .'
G::_ tJ"l' - 1. �SADOS DEVERÃO DIRIGIR-SE A0 SR.

PREÇOS SEM COMPETIDORES NA PRAÇA

I
;;ULAMPIO DOS REIS VALE �MATERIAis ELETRICOS" LU"TRES E ABAT- '

_

LAR�O 13 DE MAIO, 41
•

���11���I���yESÁMEíé�;i&:a �·M�- ......ff:.��R.::=�:r.m"."'.. r ..-.I
ACABA DE REC�BER' UM, FINISSIMO SORTI
MENTO DE CHUVEIROS ELE'TRICuS, NOVI
DADE NO RAMO:-:AR fiGO GARANTIDO

Venda e instalação de contader de luz e força. por
preços meelcos só na Casa A ELE'TRICA

____'s '''i@m tsrns'_' W 'Me '"i.' Stm t.t-t ''':Wft:· t qz: $. $1- 2 . - * " + a.A

Dr. Camará
Martins

Cliníca em

g....al

Medico especlaltsta em

Molestíss do Estornago,
Intestlne, Fígado e

Recto
CURA ,1lADICAL DAS
lIEMOl\RHOIDA5 li: VA-
lUZBS IBM OPERAÇÃO

:I �EM DOR
c oN'S t1 L TAS:

A' Rua Trajano n. 1
DiariameDte dai 17 ás 19 hs.

I ..
'

I Dr. Pedre de Moura Ferro
. Advogado .; "

/ r���:��o�:�-I
II re i ra tem"seu escríp

toda de advogacia á rua

Visconde de Ouro Preto'

n, 70. - Ph01\P: 1277. -

Cai�l Postal, :1O� �J

.

fOref;ssienais halailitados para todo
os ramos efe engenharia

Administração. construção e reforma de;
pagamentos em prestações

Prcuétt,)$ em geral
Escritorio central: Rua. 7 de Seternõro, 47

�_P O r t o U n í i o

Clnforto, tstlnçãe e Beleza

Só
Consultorio Técnico de

IVO A. CAUDURO PICCOLI
Eng,et.,heiro C!�:iil

ar.'Ade:l ��I
da Silva
I\dvogado

Rua Felipe Schrnidt, 34
Fone 1631

Bum

o OIS
Produtos de ótimasQualidades
Refrigeradores NORGE !

I
Radias PHILCO I

r,
IDistribuidor para o Estado:

JOSE'DAUX
RUA CONSELHEIRO :MAFRA 10 - FLORIANOPOLIS

Econorni,a
nos Trabalhos do

�
',.

'

;
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I:) SP'ORTIVA
----------------

::- r �:�:�:,:!:, �:led�::U: do II
I c!m�eonato. da cidade, � :....ig�
I f'lolJllflOpohtana de Futebol, fara
I di�p�tàr 'domioge �róxim9, mais

, ,
.

i um m.eressante cotejo.
00i8 a dois loi a contagem registrada - Magnüica 8.·bitrageln Esse p.élio apr: �fniar? o

"on-I.
do jliiz carioca Roberto Porto- Gesto filantropieo do dedicadn Ztn do ili� P. o csquadr ão do

presidente da Assoeia-:ão (;atarinense de Desportos ; Aileiico, que extreará no pre-,\ ,

. i sente certamen. ,

jOINVILE, 15 (Via Postal) i tadi! contagem de 3x2, 1 ciplinado jogador do America.i A turma tricôlor -promde exi- .

RUA FELIPE" SCHMIDT N.
-Perante formidavel e entusias- que no ultimo jogo. de camp-::o-. bir-se- com grande técnica, tendo

. �ica assistencia realizou- se ôntem, O esforçado esportista Edgatd nato, foi vítima de lamentwel '

pi:lt8 (isso realizado ngO«lSOS
à tarde, na praça de esportes do Schneider, .

dedicado presidente acidente. ! «:tpront'os». '

çaxias, o anunciado prélio entre da prestigiosa Associação Catari- -� ! Por sua/ vez, o conjunto ru=:O&.est I'vai espo' r
..

as selc�ões nB�a�coll e npret�n, nense de Dé:sporto5-entidade di- Os a�bitros sr. Robfllo Portu; bro-negr?, que não f�l' fe�iz em I . I �
.

�
.

. .-
plomovldo pela drre�ão esporhva rigente do íuteból icinvilense.c=- e dr, DIOgo de Vasconcelos, cu-' ma partida frente ao hguelreo�e, t'

.

d P
· .�,

h
.

no conceituado e vibrante rnatu- acompanhado de Marinheiro, e locaram à disposição do dinâmico I pretende epôr ferrea resistencia IVO O ra In 6
tino nA Noticia", conduzindo o pavilhão caxiense, presidente da C.B.D .• as impor

I

ao seu valente adversario. .

A grande e sensacional peleja percorreu todas as dependencias tancias a que fizeram jús como I Como' se vê. é atraente o en- S Cr.gradou enf cheio à numerosa as- do estadio, angariando ..
donativos juizes das duas partidas, afim de: contra de domingo" e, por certo,

I.

sistencia, apresentando [azee emo- para o veterano Totinha o dis- serem entregues a Totinha.
. ! numeroso publico afluirá ao eS-

cienentes, que eletrizaram, à "tar: f' t' .

"

I t . é 1.1 tadio «Adolfo Kondd:&. Realiza-Ec domingo, no Saco dos' Limões, um granJiu,a
cida". O transcurso do Jogo fOI ta eco, (I exce en e e1 9'! [estival esportivo promovido p-lo Prainha Esporte Clube.

per�eitamente equi,librado, nã� �e dia "colored" pediu "pas-,' r"<J hon hõ já Esse festival que é dedicado à imprensa florianopolitanil fi-
registrando o mais leve dominio

III.

'
•

'

r.:::'e r- ten c::;e a o
cou assim organizado:

de nenhum dos bandos. se" lIvre para Ingress.,r, .;::)ro'fissiona- A's 13,30 horas dQrãoi�icjo ao excelente meeting os con-

A contagem de 2 tentos,o a .2, III!!
.

::1>,
_

I' Ji.� li. junlos do lndependencia x Crispim Mira, eOI disputa de U,:rq

traduz fielmente o aspecto técmco nC v.Ce 1111ca '" II 'Íi�aa pau IS ..� . s ('Ylo taça dedicad'S_ a "O EstadüR• tOO seguida pisarão o gramado as

da luta. Contagem justa e mere- Orlando Gomes(Nhonhó),após seguintes equipes: 13 de Junho x Aliança, em disputa da taç!l
cida. Ambos os quadros lutaram O jovem e futuroso médio ita.! futeból bandeirante, perde Janta pertencer ao esporte de sua terra !lDis e Noite"; Lirnoense x União, em disputa da taça A GA-
com grande ardor e muita disci- jaiense Fatéco, que vinha se des-] Catarina um dos seus melhores

I
como arns 'N, agora, cem.

o prohs- ZETA e, finalmente, Farnilla x Humaitá. em disputa da taç,l ,

plina. tacando no "onz,," do valoroso jogadores.
.

�IGtJld f!tl parte do onze do Fer- °Oiario da Tarde". :-

P· uito contribuiu a C· b
.

'

d d
' , , e itib

. Será, ta .....bem, disputada uma taca simp .. tia ,
dedicada a'ara ISSO muuo icon • tp, campeão arrrga-ver e

A

e
AS oltmpladas de j10v,:onn, (1:� --:'Ufltl a.

I

''''�, �
•

u

F.Ibitragem enérgica, imparcial e 1939 e que no alio passado fora () . x c� ntr» ti vante (\O clube tllmpren� a Oficial do Estadv" entre os concurrcntes que maior nu-

cnteriosa do conhecido juiz cario- convocado para treinar no sele- 1944
I Atletico, de Sà� Francisc.::, re- mero ds lombolas passar.

ea sr. Roberto Port.:>, que atual-· .'ionado cé>t3rineme, acaba de re- SINGAPURA, 18 -- NlJ.
c., j, eh firmar um contplto com As taças acham· se expo5tas na vitrin� da Casa Salum de�de

mente est� residi.ndo �esta ci?acle, �
c,"ber �tima plopos18 do .S.Paulo Br�nd�g�, presir�ente do Co.mit.� I () dub,�, da cld�d:: 501mo: fez a. qujn�a-feira., " "

Os d0l1S s�leclOna.dos pre.hara,:� I �.c., vlce-campéão pauhsta, p�ra Ohmplco Amenca�o,. pn,!tJn�o Hla eSlfea, cun:ra o Savo'l�. de-l . Reln;, gr':lnde mter.'��se {,n tomo desse mag?l�co ,fo::stlval do
nbedecen:lO a seguinte constitUi

i IOgressar na SU.l tUlma profisslo- para a Europa, d,.pols de ur •.a mOllstrando �et 11m fute boh��a de t Pramha �"-' e que atratr3, por certo, uma multldao de fans ao

ção: BRANCOS-Polacc(depois: a!.
' viagem pelo Oriente, disse)-achar cld&S,!, - 1 gramado Llmoense E.C.

-

Ati� Felix ,e Pé de, F�rro; Mari-,'
� Fatéco aceitou a r.f!lPo�ta de!) .,sue as Olimpiadas de 1944: ttüo_ -Nh<Jo·hô--receoeu 2:üOO$QOOíT �_,,_ -�;-"'--'III"'�' ---"""'-�-,:--.,..-.-._-.......,�..-�:-.&-"-,---,,-,,-. '.JI- '-

'�B' I'nbelfO., Lange e.Maotelgô:�eyer'lclube mais querido do g,r�nde lugar em Londre�ouDetr�Ht.. :d� luva. send? fixad�s5(usvenci'l
ar" ele HDer ..o �e - G a

A\hedlDho� .M,lo, Parul.Ker e

i Estll�o de S. �aulo, tend? )a re-
_ . í i r';('otc.s ffi('nsalS t!m )00$000.

!ao Cesto promov�do peta�{aul.-PRErOS-Ota,,�o,Lau�·lquerldo à Lutidade maxlma .lo Vao deixar a v,da:
I' -: ,

I

'! " I'

ro.e Nano; Ubaldo. SU�PIfO (d�-'I(uteból catarinense, a!estado hbe-' de�portiva :
O p.��ang,� fa�, Liga Atletica Catar'Densa

pOIS 8adéco) e Onça, Pegul, ratorio, para então, firmar contra- i n O V <.;l)s a ,:::l U S I
iBadéco (depois, Suspiro), Cllo, I

to com o gremio de Ar�ke�. , ,

RIO, 18 - Anuncia_. se. que: çõe -.;:; ! Reina grande interesse e entu- os seguintes clubes: Família ,t\tié-Brandão e OtavIDho.
. .1 Soubemos, q�e o, médIO ItaJ�I- Alba.no e Agenor. campeoes 5ul- i s. ff�/\NCISCO, 18 O s:",sm(l DOS meio3 .esportivo� di; tico Clube (duas turmas), Extel-

Marcaram os tentos. Raul (2), ense, embatcara, amda este mes, americanos de basket·ball, periea ; CI' f . b d 'metropole barriga-verde para o n�to Futebol, Clube, FigueirenseCilo e Brandão. I com destin? à Pauli�éa'F' cebuteds _

ao Fluminense, irão' tjt�b:o�sraJ;:e�::.. ii S;� r;!�:� I
sensacional torneio aber:o de ces, Futtbol Clube, his.Futebol 'Cili-

-

, Com o mgresso de ateco no, a ao onar o esporte. L 'J r V T d h 'ti)ból r.1ue a vitoriosa Lina At'i- be Clube Atleti�ó Catalinen'e
Na rova preliminar os"Preios": .

alií e,mo, avo e c<rra 10 o. i, "
.

. . f),' ,

' ,- � ,

b
P

"B R I
I O rnmeiro um Cfi:}ék de pri· I hC,a Calarmeose, realizara [lOS I LIra reliJS Clube, Esporte Chl,le

a ateram os rancos pe a apero � n 8
.., I I' d' d A FI· I' T d é F

� ri E �� . meua ordt'rn, ex defensor do Cip 11 tllDOS las o corrente mes. onanopo 15 e aman ar uk-

REMO I F. c., càmp::ão do Estado, O 1- As partida!! do interessEI,ate boi Clube
..._.....;____

9 Ô O K IlOCye LOS I auri-\ferde, com SêUS novO! joga-I cefla�en, serão levadas a efeito,
Z .

III

P .

dores, . e'nhenlou o forte conjunto! à, no:te, ,na quaclra luminosa do. eze . rOC(i� ..

I da �iga S. Luiz de Jain vile,ten�o : LIra, Tem� Clube.
.

.

n-iO VO Ita rá,
! vencIdo o sel1 valente �dversarJo: Ja se IDEcreverarn no torn('lO r -, ..

Ilpelo expressi\'o score Je 4x2, '. D
_.

-",- ao Bol.fogo
. ! uazzorru em- ..

I Os brasileiros no I b' BELO -HORIRONTE�'18-
tor�eio SuJ..,AlBeri- I

. arcau ,/ O player Zezé Procopio,em toruo

cauó' de Atletismo I' r' JO
.

r
. do qual corriam' as mais d�sell�

'V"

Pa a oga oo n - contradas verSÕI;:S, decla�l)u à iOl-

411 RIO, 18 -A delegsçã� bra-
.

tre o Es pa nh'a prensa lotai que reformará o sçu

I �ileir.a ao Xl Camp�()nato Sul- RIO 18 S'· _

!'.ontrato com o Botafogo
..
, em-

.
.

di' ,
- eguJraro para Sao ·b d R· d J �Am�·nc:3n[l e At ehsmo, na sua p

.

! "

I
,nean. o pilra o 10 e anelO.

. aU o' o teculcCl Platero. contrata-. -'_ _:.' .' .

I passageln por BUE nos Alf, $,

rea-I d I· "ase .

d
.

II" . . o pe o v, o, e OI Joga OI

j
� R . e

.

t •

I rwu rigoroso (xetC1CIO .na
B

., .' 'J' uma . assina ura menfa.
.

.

G·· E' O azzem, que Integrara w:,mmgo li ...Il" A GA"'ETA t
.

pIsta lOaSID y sgllma. s re-I "d Sant
.. lIJIe III., C"S a

liuno Rolanõ :
I d d equIpe G OS no' Jogo cNn I 5$000Bob Lazy I su t,a o.s mar�a os por noss(,� o 'Espanha.

.

apenas·
Jôu melo mais destacados atletas foram --< __,_.'

I�:��1s� :����:���. r �:p:::en:�rr:�b::a�OO' !ce���: Caixa Economica do Rio de Janeiro
Eôuarôo Patanê e sua Tipica Corrlentes num'; tiro de e.1periencia ..

e mar· 8- Sorteio das Apólices Pernam.hucanBsRomeu 6hipsman com a orquestra ali!
Concertos cou um novo record su!;'aff,eli-

.

. ,
cano com 34"8, tendo maravi-

A's haras certcs, lornais falaõos com no Ih d d . I t .."_
.

tidas em primeira mão, fornBclôas a o pare .ro� e at e as. argeotl
pela A HOITE, sob'o potrocin!o. nos que aSSIstiam ao tremo. Pa-

- õo 5AL De: fRUTA EHO E DA 1" b ' C·
• .

EmUL50 DE 5COTT. g larl tam em esta umlSSlmo,
obtendo ótimos resuhados.

Pelos· resultados verjfic�do 'DO I
«aponto» em Buenos

.
Aues, os Itécnieos acredi.lam que 'o Brasil

vencerá p cerlamen Sul-America·
no .de Atletismo. '

5peoker ae stuõio: relso Eiulmarães
2 Cecili" 6onr;alues. Do

, O 8· S'orteio das Apólices Pcmar..bucanas será,
realizado no próximo dia 3'1, ás 11 horas, no recinto
de pregão da Bolsa de Fandos PúnliC(l:s' do Rio de
Janeiro.
����A Caixa Economica do Rio de Janeiro,'
torna público, mais uma vez. que a venl1�. desses
tituios está sentlo feita nesta praça. por intermédio
do. Banco de Crédito Popular e Agrícola· de
Santa Catarina

RUA TRAJANO, 16
ao preço unitário de, Rs. 97$000. concorrendo anual
mente (os' portadores, déss.as apó<lices do valor nomi
nal de cem míl réis, �. €!istrtbuição de premios, em
dinheiro, no total de Rs. 1.500:000$000.

HIO, 18-Hebbo, que vinha A V' F·
treinando na ponta esquerda do �I

• e ,ga a r Ia
'

B ,,' á M d
. Diretor da (;artei..a d�,!"ítulos

aDiu, mgressar no . �a ureua, , --'- ......-------_;..-__

ET

A. sensacional pelela disputada
mingo último, em Jolnvtle, -en�re

esquadrões Branco e preto

á
e o

Programa diurno
I

Nove guar�ieões de i
lestreantes em ioles

Ifranches a 4:
, :

De: 6.15 ãs 17.30 horas

Programa noturno

De 17.30 ãs 23.00 horas

SANTOS, 18--A «btg,i- �

�jtha�.'il vai �ar. a ,lIota, na com- !
. petiçãt.l do dIa 21. Nada me-;
nos de 9 glJarniçõt� disputarão i

>

•

(, pareo de ioles franch�s a 4, I
J;j

oferecendo ·um dos maIs belos
I. ,espetacul�s da abertura da tem

lPorada nautica.

"'itoria da lugoslavla
'.na· HCo'pa Davis" ,

<A'S 21.30 CAHCf!tO DO DIA •• Escrita
IZ Interpretaõa per Lamarline Babo,
uma....pferta CIo casa õe louças "O

DRAGÃO.. BUDAPEST, 18 - No en- �
c�ntt'? de ôotem,pela ,1 a�a Davi" I
,a' lugoslavia saIU vItortosa. pelo �
:�c<)ie' 'final d� quatro a um pontos.. Mil:'
t() lUllo'shi vio Puncec denotou o i r{J.'f4
lhurigaco Oaborny por 6x 1, 6x t I �,"

e. 6x4. Mitic derrotou 80 hungaro �
í\stoth por 9x7, 10x8 e 6x'3, l

.

.� 'Iugoblavia agora .enfrent�rá I' a ftalia na 3a. rodad� mteroaclo-

.
,
nal européa.

. Orlando SUva, Almirante, LoUta França,
MurUo Caldas,' Irmãos Tapajõs, Rose Lee.

André Filho, Nabor Dias

A's zi;OO • TEATRO EM CASA

Ba'ngú para, o

,Madureira

LOTERI,A FEDERAL
QUA.RTAS e SABADOS

Adquira o seu bilhete nO'1
Salão Progresso '1

O Unico! r
�__�lorlanOPoIi"_ J
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A
\

GAZET
Diretor-Pruprietario dAIHO �ALLADO

I

FI....an.polls, Sexta-feira 19 :de Maio de 1939
,.---

.

,

IIDr. -João de Araujo- ..OIII'!S, Ouvidos, �··INarIZ, Garganta,
,IEspeclailsta do Centro de Saude

'

••

'

Anslstente do prof. Sanson
ENF:eRI6S Coasnltae diaria. das 4b 6 112-'R.Vitor Meireles,24-Tel. 1447
E.t' eafArme e 00810 pre-

za"••ellfr.de tlr. Flavio Ferrari, �!1!!!l')�!B���-�!!!I!_m�"!!."'�����!!e�����
, ....iaed. leno. iht. diario

l!A L.bo�atoriO de
1 Análises �Ií

nieas

Fco. Milton da Costa
I Carvalho

(

Ex-assistente do prof. Dr.
Erasm0 Lima

Rua Felipe Sehmidt, 39
HORAR,IO: das 10 112 &5 12 e das 2 ás fi horas

Curso de eapecialisação com ��������������������!!!!!!!����I' ['o Dr. Abdon Lins .;
.

Pratica no laboratorio cen· V /� J
-

i lt,.�. a v 8 OU o
traI da Marinha

ANO

Nossa Vida
,\.NIVERS ..UUOS
Fu anos hoje, li sra. d. Eba

Hemos, �8po,sa do sr. Osvaldo
Hames.

Ocorre, hoje, o aniversario na

talíeio do sr, Albino ZOOler, c.- •

merei••te.

, Pa..a hei', e 8!liVêrtarie nata

-}WC). d. Ir. I:ap.io Cerdeire
D.atra,

YIA.JilTES
'ALFElJ LINS

EneoDtra-le Delta eapital o

D8S80 distinto confrade sr. Alfeu
Lins, dedicado diretor-gerente do
brilhante. diario ioinrilenee c:A

INoticia� I I
i

DR. HAROLDO PEDEl'{NEI
RAS

Acompanhado de sua exma.

esposa deve chegar amanhã de
lU. vi.cem a Capital da Repu
blíca, • Ir. dr. Haroldo. Peder
neiras, operoso diretor da Direto
ria de Eltradas de Rodagem.

S. s, acaba '4e' representar bri
lhantemente o Doe80 Estado no

Congresl«l Nacional de Estradas
de Hodagem.

CARLOS FRANK
EnCcultra-ae em Flerlaaopolia

vindo de Blumenaa, o acatado
fiaaaciete Ir. Carlos Frank, um

d08 diretores do. conceituado
Banco de Credito Agricola de
Blumenau, cargo em que tem re

velado eempetencía e operosidade.
S, '. ê tambem um entusiasta

de elegante esporte da raquette,
lendo. considerado um dos mais
temides tenistas catarínenses.

y"ISIT..lS
Dee-aos, ôatem, o prazer de

;lAa visitá o estimado centerra
neo sr, Cleonildel5 Ligocki, inape
tor d. poderosa compauhia de
'Seguros Alli.arazioni Generalí di'
'I'ríeste e Veoezia.

HOSPEDEI .

, Estãe hespedades .ne Gloria
'. Hotel ai seguintes pé.sôal: 10.6
Nune. Fernandes, Mansur N.
Musur e sra., Candido Guedes
Chaga. e irml. e PIans Juergen
Mic....lil.

Exames de urina, sangue,

I fezee, liquor; baeterio.scopia;
,

I
vacinas Butogenas; diagnos
tico precoce da gravidez etc.

'I
Rua Felipe Schmidt, 8,
Fone: 1259.

J.' BRAUNSPERGER
tem o prazer de comuníear ao comercie, clientes e amigos
que transferiu os I:P.II!> escritorios comerciais para a Hua
Conselheiro Marra numero 84, onde espera continuar a rece

ber suas estimadas ordens.

Representante de:
URVEJArtIA CATAHINENSE i. A.

JOINVILE

ARP &; CIA�-

Fabricai ele m.ias
Bicicletas e desnatadeiras
"MIELE"

M a ct 11 i nas d e escrever,

"OLIMPIA"
'_Befrigeradore!! e R a d i o I

"WESTINGHOUSE
MaquinaB de costurá "M�·
TEOR".

STANDARD, BRANDS OF BRA:3IL
INC. '<,

Fermento Fleischmann

\FRANCl�O HAUER & CIA.

Vacum Mobiloi!

VIDRARf:\ CATARINEN5E
, ,

Vidres em geral

.1 SUL AMJ:;RICA TERRESTRE MARI
TIMOS R ACIDENTES

Seguros contra fogo, mari
timos e acidentes,

E. COCITO & CIA.

Maquinas para padeiros, re
frigeradores, fornos etc.

1?ERFUMARIA DRALLE S.' A.

Perfumes diversos e de su

perior qualidade
E. HAUESSLER -& CIA.

Produto. Iarmaceuticos

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

FONE: 1.350' . 10v-l

Dra. ,�JOSEPHINA SCHWfIDSON'
......

"

Ellpecln lista 'em doeneas de Senhoras
e creaneas)

�ONSULTORIO

5 a I ã o R e c o r d e?
. Secção de armarinho, perfum�rias e artigos
para homens.

l
.

"

PRAÇA 1..5 DE NOVEMBRJ, 21 - FONE: 1.696'

-

uALXMZU& I

-

.
O SitbãO

: ..

"Vir

=Vi'

------------- •.•_; ... 1i'.U azcw:,

.

Residencia - Rua Nerêu I'������������������������"I�Ramos 2� - Telefone 1450.

II
�

Moveis! ,Moveis! il\
Dr. Saulo Ramos i

Salomão GuelmanD �
I Em estilo não há mais lindos! í�,II,'I Em preços desconhecemos rival I m
I Temos ricas copas. !l,

I Um variado sortimento de moveis avulsos.
Espelhos de qualquer espessura, desde o mais

,

simples até o de cri-stal.
Temos otimos colchões feitos de crina, a preços I

vantajosos. 1
-Quais as outras vantagetls, que oferecem os mo- ,I

veis Salomão Guelmann? �!,
-E' serem garantidos por i O anos em estado de ftl

novo. �-Por isso, torna-se indispellsavel uma visita à "

1

INUMERO 1446

Preceitos
higienicos,

Procure zelar, cuidadosamente, I
.

.pelo bom funcionamento do apa- i

ralho gastro.intestinal, examinan- I
do bem o estado dos alimentos

que ingere. Evite 09, alimentos

eXpoltoB' poeira, ás moscas t

os àeteriorado. pelo calor. Não
S8 deixe encanar pela bôa- apa
rência que ás vezes apresentam.
Apesar do. bom aspecto pôdem
eneerrar perigosos toxices, ori
undos da decomposição. Combata
a tentação de ingerir guloseimas
f6r8. de horas. O estomago precisa
repouse entre> as principais refei

ções. Os que comem-a toda hora
temam-se diapepticos e sujeitos a'

cr1ses' periôdicas de diarréias.
Para combater estas aconselham-
se dieta hidrica por 12,a 16 ho
ras e o uso dos comprimidos
Bayer de Eldoíormio, que corri-

I

gem as dejeções liquidas eu semi
liquidas, combatem as fermenta

ções e defendem as mucosas in
testinais das irritações.

A AlfaiatariaMachado

mudou-se para a rua Con- <

selheiro Mafra 10, Edifício
José Daux - L' andar

Lenha Delambert

I
Fone 1.100

,[ Dr. Aurelio
Rotolo

MEDICO - OPERADOR
-PARTEIRO

RAlOS X

rlinica �e Tuberculose
Pulmonar

Diatermia em ondas curtas •

Ralos Ultra Violeta e Infra'
Vermelho

Infrazon-Terapia - Cistos
copia-Uretro+Scopia
Consultorio-Rua Deodo

rEI - Esquina Rua Felipe
Schmidt. Das 9 ás 12 e das
14á5 17hs_ Telefene-1475.

Ex-interno e ex·astliRtente no
Serviço do Prof. Brandãe

Filho--Rio

Diplomado em 1933 pela
Faculdade de Mecilicina da
Universidade do Brasil

Partos-mét'rorragias-cirur
gia plastica do perineo '
@irurgia !abdominal-trau.

matologia.
Residencia: Rua Visconde

de Ouro Preto II

TELEFONE 1009

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

1641

Molestias de Senhoras:

Credi,to Mutuo Predial
FUNDADÓ NO ANO DE 1914

\

o Maior e mais aact·edita.lo .�Iube de
Sorteios do Bt·asil

FLORIANOPOLIS

RUA VISCONDE DE OURO PRETO,13
Resultado do 340- sorteio .·ealizado

no dia 18 de Maio de 1939

CADERNETA No. 0.919
,',

Premies em mercadorias no valor de 6 :000$000
Foi contemplada com mercadorias, moveis e tecidos no

valor de seis contos de réis (6:300$000), a caderneta n, 0.919,
pertencente as prestamistas Maria de Lourdes e lede Clort HelI,
residente em Brusque.

Premies em mercadorias no valor de Rs. 30$000
�

3472-EucI:des Assis F6ijó, CJmboriú
12845-Valdemiro Machado, Brusque
19829-Francisco Pchumke, Ponta Grossa
19406·-Elsa Estumitz, Rio Negro
2334-rtomell Estevão Gonçalves, Florianopolis
18589-João Pereira Correa, São Francisco
6336-Berta Lipp, Florianopolis
15217-NevlO Donato, Herval
5996-Gilson, Gilda e Gilberto -Fernandes, Itajaí
18510-Alfredo Maia, Joinvile

Premios em mercadorias no valer de rs. 205000

4827-Ademar N. Gevaerd, Brusque
7551-Elenita da Silva, ItajlÍ
14478-0sní Bonzi, São Francisco
19519-Rod'Olfo Krause, Joinvile
18780-Ebon Schaibel, Hansa'
5638-0tília Botecelli, Florianopolis
.4694-Talles Faisca, Laguna
4695-Henrique Lima Gomes, Tubarão
2379-:Elsa Mala Reinert, Itapoucusinho
155ll-Manoel João Pimentel, Imbituba

Premios em mercadorias no valor de rs. 10$000
4229-El'berto Frankowiski, Hansa
5645-Jairo Calado, Florianopolis
2083-Jacó Elias Sarrafes, f:. Ma t0US

6868--Vitor Joaquim Machado, Merim
12923-Edmllndo Pedro Stromoski, Serra Alta
16975-José Mariano Filho, Nova Dantzig
4539-SanLina Carvalho, Tijucas
16125-Milke Maerli, Joinvilo
10877--Paulo e Hosa Heinert, Ribanceiras
13895-Nair Silveira, Sacá dos Limões

Isenções de pagamento por cinco sorteios

11406-Avelino Hipolito e Fernando Torins Neto, Fpolis:
11995-José e, Alberto, Lages
1124-Marta Putkowski, Florianopolis
3976-Carlos Dorasse, Nova Descoberta
10787-Artur Bayer, Alinançi
5930�Carolina Aleixo, Tubarão
696,3-Abdon Ziermann, Itoupava de Itajaí
19517-Braulina Costa, Joinvile
17907-Lino Bresaui, Retorcida
9062':""Ivan Krebs Montenegro, Lages

FlorJanopolis, 18 de Maio de 1939.

Visto João Pedro de Oliveira Carvalho
Fiscal do Governo Federal

PRO' P R I E T A R lOS
J. MOREIRA li CIA.

l
I
I
I
I

------�--------------------------------------I

Moveis! Moveis!

CASA SI LAS
RUA CONSEI HEIRO MAFR.(\. 72

MA' • e r=*
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