
PARA o INVERNO: Os nipões
vão tentar o
record mun

dial de vôo

Temos evoluido alguma cousa, de uns anos para cá
em materia de organização orçamentária e tributária. Ma�
ainda estamos longe de um sistema ideal. _

Este só o conseguiremos no dia em que estudarmos
o problema num sentido mais social do que financeiro. IAs necessidades do erario público não devem ser o

ponto de partida, mas sim, o ponto de convergencia, isto
é, não devemos tributar porque as rendas precisem atin- !
gir um quatum prefixado, mas subordinar- esse quantum
ás possibilidades econôrnir I ...� ás condições sociais da rmassa contribuinte. I

.

E' esta que nos deve merecer especial atenção, seja í
considerada sob o aspeto financeiro propriamente dito, e

seja sob o aspeto cultural.
Povo ainda em projeto de desenvolvimento intelec--

tual, não. póde o povo brasileiro estar sob o jugo de uma "
'

.

tributação por demais complexa. I
- N.� A OOE· LaA�"

Antes de mais nada, portanto, mister que encontre- 1--------.. _

. � �IO, 13:-<:>s jor�ais �Maini-,
mos um plano ao mesmo tempo simples ..e...fa_çU,_�em dei- i

o
.

d
-

G'
-. chi" e «NIChl-NIChl", dois gran-

�{ej�e a�e�I�����n�� ����sle�o��r���d�l�;:�( ;�Çãf�Çi�a�� ���
. ,

presl le 'etu!i ,O;. i 1u::c:.':':.���::::::�S-1 ���, °t�gn���ã�a ���:en�a �e�o!�;
execução, para que a mesma não importe em sacrificios :. •• Lima I'

universal a volta do mundo em

desnecessarios. Nestas condições, será log.carnente eficíen- .

V
'.

avião comercial. O aparelho se-

te.
.

I ar as' A GAZETA, no seu pro-,
rá um. monoplano bin;otor.

No momento, os nossos orçamentos e as nossas leis
I

grama de fornecer aos O. bimotor l:vantar:1 vêo em

tributarias, além de descerem a minucias de todo dispen-

I
I

I Bt •• I' ToklO,
nos ultimos dias de agos-

saveis, se cercam de exígencias, quasl impraticaveis. I
el ores, m�terla Intere?- to, indo para o Canadá, via

Não ha exagêro no que afirmamos. A Comissão de horn�na ea
.P

'tt· sante e utsl, censegum I
Alaska. Na America do Norte, o

Admini�ação dos Estados, examinando o tema, achou-o I � ,I .ra 0,5 preia'" importante entrevista de avião terá o seguinte Iiterario;
um amontoado de «atropêlos e desacêrtos, de incoerencias i

dos L�a�.'I"ID-.I.rft� I engenhelro-agroneme dr.j Vancouver, S.eattle, Oakland, Los
e de injustiças. "Tanto que vai promover uma reforma I!U'JIb ::I � V� I

ferreira Lima distinto e �ngel�s, Chlca�o,. Nova .York,
geral e que, partindo da uniformidade para todo o Brasil; I .' .' Washington, Miami. DepOIS �e-

imprima aos orçamentos e aos regimes tributarios dos Es-
cu to c nterr�n�o, deslg- guirá para él America Central e

téld�s e dos Municipios, um cunho de todo consentâneo; I �IO, 13 .- O presidente qe- I nado pelo Mlnlsterao dêl do Sul, percorrendo São José
cõffi a realidade brasileira. :

I
{Ulto Vargas vae oferecer no pro- Agricultura para executar (Costa Rica), Guaiaquil (Equã-

Felizmente para nós, o Estado de Santa Catarina já· : ximo dia 17, ás 20 horas, nos lo acordo ti rmado entre o dor),. Lima (�erú), Arica (Ch�le),
comprendeu a importancia de uma padronização dos im- salões da biblioteca do Itamara- ! Estado e a União relativa. Santtag? (Chl,I�), Buenos Aires

postos municipais, realizando, a respeito, por meio do De- i ti, um grande banquete aos 104 I' te
â d f ..' (Argenhna), Sao Paulo, Santos,

t t d Adrnini M 1 prelados brasileíros que ora se m,en ela e esa . sanltarta
I
Rir) d.�e janeiro, Na,tal. A sezutr.. ,par arnen o e ministração lunicipal, trabalho modelar, I I -

E

pois desde o ano em curso todos os municípios obede-: se acham reunidos nesta capi- vegetal, 10 aviao atravessara o Atlantico,
cem a uma orientação rigorosamente uniforme no tocante, '1'

tal, participando do Primeiro Nessa e: trevista, que e voltará ao japão, com a se-

ás leis orçamentarias. Concilio Plenario Brasileiro. publicaremos a manhã,
! �uint: rota: pakar, Casa Blanca,

.

A brilhante administração Nerêu Ramos, por isso I I Será essa a primeira vez que O competente engenheiro
I Madrid, Paris, Londre.s, Berl!m,

antecipou-se ás conclusões da Comissão de Administraçã� .: um chefe de Estado reunirá tão •
I Roma, Bagdada, Karati (Índia),

dos Estados, colocando o nosso dentro de normas racio- I
elevado numero de prelados nu- agronemo ca t a r B n e ns� Bangkok, ilha Formosa e nova-

nais, com os mais surp-ce-r d '11188 r2' rltados pare os co- i: ma homenagem de alta signifi- berda nreelesslmos comen I mente Tokio.
fres publicos e para a vida das pOPUlilÇÕ\!S.

-

; cação.' tartos sobre a assu+t», O avião deverá visitar 30 pai-
Este fato, além de comprr.vaf o acerto da medida O presidente Getulio Vargas i motivo por que será �"-;uiu: ses, perc�men.do uma distancia

que se vai tomar em todo o Brasil, muito nos evidencia pronunciará, então, um discurso I to apreciada em todo o I
de 60 mil qullornetros.

.

no concerto administrativo nacional. em que exprimirá o agradeci-

I' [ t. ti , T�at�-se de um aparelh.o «MI-
Por isso mesmo, a noticia é alvíçareira, principal- mento do nosso governo pela �� _�__o. ,tsublch!", deA construção inteira-

mente para o comercio e industrias de todo o pais, uma
obra do clero brasileiro. 'iii ,mente Japonesa. Monoplano bi

vez qu-e ela se traduzirá corno em t10SS0 Estado,' em os
Em

-

nome' do cléro,' falará '

_"__ ' " __�_________ I 'genel"a � [motor com força de 900 HP. da
mais compensadores .beneficios,: entre outros a defesa in- o cardeaí D. Sebastião Leme, in.C.I{;I�ilrU'A

UI
! marca Kinsei (Estrela de Ouro).

translgent� d.os interesses do Estado Sem prejudicar QS', que agradecerá a homenagem.. :. V ..f,a '_
. b;"l" t

I Lu.tf'tio ��tD I' Velocidade média: 260 quilome-
dos contribuintes, na escala grande de sua.classificaçãb...

, L":_--, ��r e;i�����d�n;�a§iã�.H: a

l ...., ,!!JJ:A� �"'I tro�rl;�I���O Um representan-
____,_,__�.__�_'_''"'�_ •.

'

..... '<.. e '. , __ "',�", .�._, __ 1 "A GA�·ETA" acha..se á
.' ,

Ver e tratar nesta reda-, ves ,50 em te ofi.cial da referida empresa
venda no Salã9-Progresso Çã0.

\ .

"

- I [ornalistica->Takeo Ohara; co-

Me'lhor 'N- t � l
..b4t·..•..·MW.,.,...1II••••••s,,-9*c<J�$�Çle�tlil.'H�0G('1Il�l)ec�tL I aGosto irá I mand�nte-pilo'to-.Junri Nonao;

ao em. ...,e�,- e anol
'

� II
," s ib-piloto - Shlgeo Yoshida;

� � � I' o p -
I mecanico-Nobusada Sato; tele-'

. aproveí.·a. ,�".;"ndD�·2;�e��'=,t�� ,

'

��� 'iliI para. a !grafista e mecanico-Chosaku
qv .. -",,. � &�

I
'

- Yaogawa.

lDento do Der deutsche StaêÍtsangehoerige Alfol1s Franz Behc:Dílt, rana I p- !3ra u-m--.-Cj"Ule·I:�O"·Br:}i.síl I bisher wohnhaft in Tubarão, 32 jahre alt, und die del1tsche U 'I f

/parva"';o n;-<
1 Staatilangehoerige johanna Weihrauch, bisher wohnhaft in Tuba- RIO, 13 - O general Lucio

., . ��'"" RIO, 13 _ Um pesquisador de! r�o, ?7 ja?re alt, beabsichtigen, \'or dem unterzeichneten Beéll'!1tetl Esteves, recentemente nomeado no Mediterraneo
cI.onal

assuntos ge.nealogicos, o S�•.
dle Ehe eln:ugehen: comandante da 5a. - Região, com

C A Flonanopolts d�:: 13' juli 1939. I O· t I.

ampos g_ulrre,. acaba de veri.-I, jurisdiçãO, territorial nos Estados nen aficar ql1e na? eXistem no Brasil I do Parana e Santa Catarina,dei-
RIO, 13-Na reunião de hoje -a� contrario do que se pre- Del- Deut§che K�UISlld xará as funções do cargo de

do Conselho Tecnico de Econo- sumla-descf'ndentes diretos de g�z. �teimf�l· diretor de Engenharia ainda es-, SPEZIA, 13-A �egunda cs-

mia e Finanças foi debatida a
Pedro AI a:! ; Cabral. ta semana, deven�o transmiti-I quadra italiana levantou anco-

questão da criação do Instituto .. n.__ Ias. ao �eneral Ralmt:ndo Sam- i ra ôntem, partindo para o cru-

Nacional de Aplicação e Previ-
- paIO. Só na segunda quinzena' zeiro do Mediterraneo Oriental.

, dencia e o problema do melhor

P I. A evantual sftmií'!lil ..�a- (j. ' do pro",
de ?gosto. proximo, guando de-I Comanda' essa esquadra o a!-

aproveitamento do carvão na-, O Igamo � VitM1y vera terminar o transIto em que mirante Pini.

clonaI:

'I
." vai entrar, é que .?. nov? cO�lan-: Trinda unidades a compõenl.

blema de D.antzii�, conlO dante �a 5a. Reglao. del�ar? es- Os estados maiores e as trip:t
aS ta capital com deshno a Cidade lações formam um total de 1.50J

-

,- RIO, 13-Foi prêso,
-

em Por- pre'tende O RelllChlll na-n C!e' III
de Curitiba. _' 'oficiais e 15.000 homens.

,_

F 1 t
· to Alegre, Gentil Barbato, ma-

7
U �

-

orça e e. ri- �i��md;e�e!c�ia��a�:i���o��: ria suficiente nal4.a a.fastar Uma grao e' obra d.;�ca do peixe cidio em Catanduvas. I" �

"poraque" .. .' !
.

a ameaça da guerra
. brasilidadeT.�otelo elD

i .
ROMA, 13 - «A eventual solução do problema dei

RIO, ·13- Foi apurado que a Bar�elona I' Dantzig de acordo com o desejo da Alemanha não seria fufi-I
força das descargas eletricas do ....

,ciente �ara afa'star a ameaça d.a guerra que pesa sobre a Eur�- O L,·ra Ten-Is Cluke com' a cooperara"")peixe «f>oraques" atinge a qui- pa», afIrma o "Resto deI Carlmo» que precisa quaes as condl- .

ii , �
nhentos volts.

�

GIBRALTAR, 13 Informação ções de Paz �o Eixo. Escreve? orgão. f.asci:ta:
.

! d· (I b G
·

I· . d· ,

M.
..

t
de fonte particular, que ainda I »De�eJa:se �ma verdadelr� paclftcaçao? Para se ter uma {) U e ermanla, rea Iza gran IJSd

III;IS ro não pôde ser confirmada, diz' paz verdadetra.e .m�ster que s.e discuta sobre outro. terre�? �o- ". � " .

• .
que irrompeu tiroteio em Barce-I mo consequencl� d.lsso a ltaha deve n.ceber Tun.ls,. DJ!butt e SOiree no dIa 15 do corrente

Pien IPoten- lona, onde, segundo consta, foi: Suez. As terras Italianas c.omo Malta de'l.em s-er Italianas., As
.

.

. I hasteada a bandeira da Espanha t�rras espa�holas como.GIbraltar, .devem ser espanhol�s. 50 as-
....

• .

d Republicana. s.lm o Medlterra�io sera um mar .ltvr� e poderemos entao, garan- .

O escol SOCIal flonanopulttano aguarda, com a maior an-

ClarlO � a hr a passagem hvre nesse mar aos mglezes. cledade,. o grançl:! sarau dan ;lnte que o Lira T�nis Cluh �

"Pe�eguel. A Alemanha deve ter Dantzig, o Cl$ ejor e todas as colonias. e o Clube Germania levarão conjuntamenb a efeito no ProXill!O

Hungria .,,,
",

,já .que a politica de fo.rça franco-britanica obrig,oll. a Italia e o
I sabad�, 15 do corre�t�, ás 21 horas. na séd�' do si�patico Club!

tl-- "Relch a despender mUIto com oe armamcntüs, e Justo que as
I
da colma, em beneficIo da obra educativa da Cruzada Nacioml

roselD or j plut�cracias co.ntribuam financeiramente para. o reerguimento eco- de Educa�ão,. em Santa Cé\tarina.
'.

RIO, 13-Pelo «Conte Gran- I n?ml�o da Italla e da AI@manha em sua nova estrutura .de· paz. O VIVO Int�resse que tão simpalica iniciativa d'aqucles Clu-
de» ch.e�bu o sr

..Nicolas Hor- ! E mister que cesselp todas as provocações contra ú EIXO, to- bes vem despertando, faz-nos prever um ruidoso exito e será
thy, m.lmstro. ple�lpotenciario da I A receita bruta do festival' das as perseguições contra os italianos residentes na Africa. E' por issu, uma demonstração do quanto as grandes obr�s de as�
Iiungr�a n_0 BraSIl, tendo festiva i «Pecegueiros em f1ôr", em pról, mister finalmente re�olver de comum ãcordu o problema hebrai-I sistencia social vem merecendo por parte daquelas et1tidacles re
recepçao po�- parte da colonia: do Prev�.ntorio, atingiu a eleva- i co. estabelece�do os judeus em um país extra-europeu. que não i recreativas e do apoi? que a distinta sociedade de Florianopolis
hUlJgara. ".Sportman». completo, I d� quanha de 30:456$000 o que seja a Palestina. Talvez perguntem do lads de Ia dos Alpes i ha por bem prestar a obra J � r�novação nacional pela cultura
tendo pratIcado quasl� todos os. diZ com eloquencia do esforço qual a compensação de que o E\xo dará. Repondem03: O Duce d') alfabeto.
desportos; H�rthy declarou q�e; di�pendido pelas diversas co- quer, a paz dentro da justiça. Fazei justiç.a e nós v.os d�remos a I Restam ainda poucas mesas, que deverão ser procurétdassofreu tres aCIdentes graves, nao mlss�es e da exata correspon- paz. Mas não temos ilusão sobre. o de3ttn.o que terão �ossas, com .a Snra. Profa. Maura de S:na ferreira Lamote, Snta. alga
sabe.ndo qual �os. desport'Js ,dencla ao mes.mo po� parte do p_:opostas do .ou�r� Ii\do da b�rrtcada. ASSim, as plutocraclas te-; de LIma e Snr. Dr, Elieze� do-§. Santos Saraiva, Presidente da
continuará a praticar. ,do povo f1onanopohtano. I rao uma paz tnftmtamente maIs cara». CNE. O preço das mesas é de 10$000.

ORÇAMENTOS E
RMf<OST�S

GA
oi retor-Pr�prietario .JAIRO (;ALLADO

ANO
--------_._--------

V I Florianopolis, Sexfa·feira, 14 de Julho de 1939
-------------- -----_ ..._-_._----------
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Fina Conieç�)) em Lãs, PELES., Angorás, etc.
TAILL�uns -� ��SACOS -' �APAS

e

TUDO QUANTO AGASALHA DO FRIO

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Alguns pí�iÇOS tenladores de M OV E I S
.

D U B: A N T'Jt o

MES DE JUl.,HO

a

o MES DOS MOVEIS

M O O E L A R"
SAL�AS DE JANTAR
Salas de jantar de imbuia, lindo estt

.10 compostas:
bau ão, 1 cristaleira com vidros e

pratck iras de cristdl--I mesa e

lastica. 6 cade'ras estofadas com

QUAR1'OS DORMlll

SALAS DE VISITA
Grupos de pano coura:

1 sof i e 2 poltronas 290$000
\
\

Grupos para sala de vis.ta:

Com um 50f6\, 2 poltronas e 2 ban
quotas, estofados com fino gobe
lein

p:ILO couro

Salas de jantar de imbuia, estilo «bün
galcw», compostas.

J balcão, I etager, I. cristateira, 1
-u. sa elástica. 6 cade'ras estofa
�; is e 'J ,..,.,a��---
u,·

870'000

430$ÓOO

Grupos para sala de vlslta :

1 sofá, 2 poltronas e 2 banquetas,
estofadas com finíssimo veludo 330$000

..

DE
Quartos de dormir, compostos: .

GrarJa vestdos, I penteadeira com espelhos de cristal,
1 bid. t. I cama de (asai
Quartos de dormir' de imbuia, compostos de:

Guarda vestidos, com 3 corpos, desarmavel com esp lho
.

interno, I f.na e I nr'a penteadeira, 2 creados-rnudos, 1
cama de casal. 1 barqueta estofada com veludo 1:3

CTAPETES
1,85 x 2.75 95$000
2,30 x 2,75 11'1$000
2,75 x 2,75 120'000
2,75 x 3,20 172S000J
2 75 x 3,66 1888000

Pree08 espeeüais nas PASSADEntAS

Finissi
ft

120 x

140 x

160 x

2m x

Passa:

'baratos, f
A M q;

Estes e"traor'�-Ínarian1entepreços

dia 30 do corrente
A

mesAt� o

Rua Felipe'
Consultas das 10 á·

fLOR

EI-*'m C·url·ll·baUVEND.E-;.Ê O .l'tt
FE' E RES'flAU"
DANTE PALACIO.

INFORMAÇOES: á Rua Barão do Rio 5ranc0.;38.8 -:- CURITIBA.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A GAZETA
--------------.----- ----� -----.,__----��

FI.orianopolili, 1939

DURANTE ,O, MEZ' OE .JUL.MO
,

Gran·de e total liquidaçãQ de todo o stock da

C S ··CEOON
----- ---------

A CASA QUE MAIS BARATO VENDE 6 ;.- TRA',BANO
Novas instalações a Rua, Trajano, 8

liquidação 'exclusivamente a

BR'E V EM E N TE:

, .. Ir"
-��""",....,;o,.,����cl!õ.i·""''-l· HelCI�;O Francrsco de, Veusé,

mUn I"'I� R epartlções "MI -- P!'g�o·s� pd� verba ,n' 638.
. � P

,

bll
'

�I
Alld e Linardi - A Força.

� U icas f! PIJMbllca. F I"
1: W '.

assa .

<1 Ida li. te,tt &

�'a'''3 � �,#"r�.. "...:� '�Iél. Vise as contas o sr.

Peixe
�"_"".L'!!'" """...�""'.., "'N'"

O,legado de Pollc:a de·�;ãI)José,.
INTERVENTOR IA I e vc.ltc,

DO ESTADO Pedro Xavier & Ciél.-Pa.-
A população d'Õsta vila teve esta manhã a sua atenção f,u ,-se.

voltada para o RIO DO PEIXE, que, em consequencia da tor> João Cordeiro dos Santos e I

rencial chuva que caiu durante o dia e a noite passada, abandc« A' G d C Ih
I S

-

d •
ntorno Ji>SS e arvs ry

--

I' eeeno e ",rIlBOS e;
nou o seu leito normal para atingir em proporções assustadoras. SIm, nos termos do parecer do I Munieões Il' s plantações e habitações Iocalisades na sua margem, ludo dis- dr. pf')curador Fiscal. I
nuindo, tudo levando na sua marcha

...
vorás. Otacilio Caetano de Oliveira . Fploci;cn PaIo ,b,� Brito

N o semblante de todos quantos assistiram tão impressio- Couto .. Sim. ; ! "o, lt; concedido nos tt r.nos do
nante espetaculc se notava um «que» de apreensão. pel� fato de I :: § 3' do art. 47'.
desconhecer-se a sorte de muitos moradore que localisarem a�: SEt::RET:"RIá Dc'\. FA 'I 'O Cilr Muxftl ft -- Ào Fiscal
ruas vivendas. nas cestas do RIO 00 PdXE, nesmo porque, i,ZENDA. E 'AGKICULo·.'r�{'ral � ata informar..
de quando em vez, entre .a grande quantid��c de mad.eira� arra�-. TIJR&' ]:11 S',xú.>drlde· Cocperative
tadas pela correnteza se vislumbravam utensihos domest:cos e agn

: , Pr'!m� os Ltda. Idew:
colas, o que era uma prova insoli-rnavel de que na realidade as Co:npãnhia Bra�ilei;a Cal bo-

'

ha u m f\ ntonio Vaz

A�uas haviam atingido a� habi1tações mais proximas � desc,:�hf.- nitera de Araranguá - A' vista !J�m id rr-.

i:ta-5e as suas cOOStqU(�IlClas., Não nos consta ler havt�� Vitimas das informações, pagu =se ,a q""o" f. h l�r()o da Coua Armtes
pessoais, mas, bem verdade e que os preJUlz< s mstenars focam tia de 351 $600. sendo 286$000, - I Q( m,
evultadissimos.

. . .. pJr conta de verbas' orçarr.enta.. '

Na o�Jn11l1) dos mal' remotos h�bltdnt�s desta .região, foi
nas e 64$800 por verba

dCI]
DIRETOlllt\. DO IN-

esta. sem duvida nenhuma, uma das �als glgantescas enchentes Serviço do Fom�nto d;"t'rÓ�jH:TIl��IOR E

JUSTlfAjd·JS ultimes tempos, SÓill�O!e compara vp! 'l. �e.! � I_ 1.. , ção V ('geta I. -:
_ •.

.

As �gua3 que n. u�a �ran,i-; ..�:�,m�o. ��!n.�.H:rr: tll.m�e,? = Sociedade Usina Adelaide' t. '.
Ou'ce A'ves da SJ!va-SiiD,

linha telegrelica e [erroviaria, lotf'f,C.!"cL.dfi kgo as b:'nmt.'lr&o hr Sule devidamente, nos terrn-s �k, re acordo cc m as I ft);n ações.
ras da manhã as comunicaçõ '.' co n ;," 10u.,L"a;-I,� ,"ismh.as. e \,

art. 4' da lei n' 69, de 193�, I I la S .l.na G':ib r
- Sim, i

sua re�únstr�'ião, corno é. t��d pr- ":,: .. j.J , cedo ,dílra s�rv,ço pa-
.

Companhia Brasi::ira Cal�(j"'i ele' .oc,< rdo
<

cem as iil�ofm3çõ,s.1
r a muttos dias, com conside ra ve!� P' JU1Z0S pa.Pa a-"OS.lssa Estrllda rdu'l de Ararangua _;_Pagut-;·�.,t ,i'_ cl, La Bauer -, SIm. ,de a·1
àe .1,F..erro. ..�", .

) v,st, da� informaçÕes, 'a guari·.! .:orJo com 115 informaçõrs, I
Esta "vlla mUlto sofreu r('l� � , ,tr 'trofica c n,:héonL • .: rr,

n" dtC duzentos l" sessenl'i' � I F\·dlO X Ji,ier & Ca. _ I
rarÜ('�IJar as firmas. quatro mil rPls.

. j Pi'gu� SI"l á vista das idclma-j
Feóner Irmã. o '-" Carlos Hoepcke SIA-ldp-m.,'çõ,s. a '-ju,ntia de 981$700.1,
Árll!azem lpira Ltda ..

- D"po,Ho de merc. • m geral idem, de 181 $500. j- AsJrubl Guedes de S usa!.
Leopoldo Ko. Freitag- Empreza de Força e Luz .. Pn:t,) - S;m, dt acordo com I
O estabel�clment(1 comercial da primeira foi bastante atin- SECR.l-TARIA DA SE- Il_iflfvr:l l'çilCl. I

giôo pelas agu��. obrigando pocisso a remoção di: grande parte GURAN4;A PVBLI- Olga V d�e�lt d'Mcarrpofil - i
de seu consideravel stock de mercadorias. CA, Submela se 3 )f)Sp. ção de S'i ude. '

A s.e,gunda que possue dois de seus armazens localisadós ! Edmita C ncelcão Rosa --

no quadro da Esta.ção Ferroviaria proximo ao RIO, em �ujos fJO- Pedco X�vier - to 2' es' Subm<la-se á ins;eção d·: s'"de.1
r5es se encontravam '3000 sacos de SAL, teve. que igualmente Cf;turario, para informar. 1-------

.. -·-- ..------ [

remover esta mercadoria, da qual. uma bOIi parte ainda foi atio Maria de Sousa Vlcel.te
i Prefeital-a do Muni- tidão Cenifiqu·.-se o que

gída,pelas aguas.
'I. "

.. .,A' c.onsideração de s. êXW'I. o GR A TIS eiplo de Floriano- constar TeDdúro Bruggerna'o
. Entretan.to e. sem duvida a.gu da, a �&IS prqudlcada fOI

I H. dr. Iíltrrveotor FederaI. com o
i polis - Pede habite-se pa!'a o pred o

a terceira ?as citadas flrma�. que é pr,opnetana da EMPREZA'culJl}lTimento do SI'U despacho Quer receber bôa sUli-'resal n' 33 da rua Trajano -' Jl,,-
DE FORÇA E LUZ, 'CUJO estabelecl.mento esteve durante �?do supra. ,gu_e lbe& �iHà frliz e Ihe� seri\ de 1

Requerlmentes despacha b,tt-"e.

d,'a tomado ptlas aauas porém devido a falta de comuOlca- J - B' V! A grande ut.l,d3de, escreva 8' M.. ! dos Claf1 Moella,ann - Pt'dt!o "" (lao alista a ente o b d- C" P I 1476
ções com o, lado oposto do �.IO, onde e�tá a mefma I�calizada, 2' escriturario, para informar.

ian 80- alxa 05tl1 •
,

I parll. retelhar um predio-Côa o

'não se potlde precisar 05 pre)UIZOS causados. mas, acr�dlta-se te- Bene LiesenfelJ _ Idem. ; ,-R!O DE JANEIRO. (%10
I

DIA I; rtquer.

rem sido avultados a presumir-se a danificação dos modernos r.oa- p'}ra reposta). Juão Oto Avila - Pede cer- Vlrgulino Rica:rtu Goulart -

guinarios recentemente instalados. Pedindo para conshuir um mtJlI.

A apreensão dos moradores desta· vila e adjacencia� gircu I A EQUI T T I V'A -. Cúmo regu, ró

muito particularmente em torno de cuidados medicos, eventualmente
"

Gumercindo Medcirl)s - Pr-

necessarios, pois estando o Hospit91 situado no visinho distrito der d Iranbferencia dll gareg, !ris --

If.lira, onde tambem reside o respecti\'o Medico, não seria possi-; Soci�dade Brasileira de Seguros de Vidá raça.se a transfentia lé\jue.i ta
vel obter socorros, uma vez cortadas como estavam e estão a�: FUN I:) A.OA EM IBse

Affredó SJra - Pede feJI.i-:i

comunicaçõe3. não s.omente com Ipira e �im tambem cem as VI- .

-- Sim.

sinhaslocalidades. \ Sua produçao c�Jrnparada em 3 9t""lOS 1 __ . _

ARNO.-2816139. I Rs. 170.015:540$000) 1938 BICICLETA
Vende-se uma bicicleta

por preço de ocasião.
Ver e tratar nesta reda·

çãc.

VENDAS de

A ,Gazeta nos
cioios

Noticias do Hío do

Os nossos auxiliares estão segura
dos contra

Acidentes do Trabalho
NA

. ,

M E R I D 1·0 N A L
elA. DE SEG. DE ACIDENTES DO TRABALHO

Agente Geral no Estado:

Aldo Linhares
Rua Trajano, 11 soh.-salas 1 e 2. Telef. 1-1-7-2

.

ex. postal 29. "

FLORIANOPOLlS SANTA CATARINA

Rs. 86.304 :367$800
<1936

A Equitativê e� 1938
Consolidando os· rfsultados anteriores, alcançou formidavel aumento de A� t

.

dprodução. Sua carteira de contralo� em v:igor aumentou em dois anosc 50'1. ;� 1 ssa '/' Uer u ra e,�

porcentagem, raram':flte atingida em tãl) curto tempo, e a melhor demonstração II" Créd itos
'

do seu progresso.
•

Pagamentos-efetuados aos segurados '1-" P.. lo sr. Interventor Fedelal

até 31 de dezembro de 1938. \forairJ.assinados decretos abrin10
>...

I
bz creditÇ)s: 3e 300$000 supl-

Rs. 166.68i:305$6ItO I mer.tar 'á velba 666, do orç.-
Rs. 52.21t3:251$960 1 mr:nto vigEnle para funeral' à;

\ praça�; e de 1.5:000$000 para

--'I despesas 'dé instalaçãO e aqui,,:'"
ção de' lI,aterial comumo e ex-

l pediente do Departamento A _J.

Ulinistrativo do Estado.

Para outros seguros:
""

Equitativa Terrestres, Acidentes e Trans�ortes SIA.

Solicitem informações sem compromisso ao_s nossos fI gentes locais.

de

i
I
i

I
I
!
I

j

Rs. 131.i93:1t20$OOO
1937

,

I

I
I
I

RESERVAS:

IA
6

OINt-IEIR_O
I

....

';'-:::::::::::'::::::::';":"::::::;:;::?::::::::::::::",.::::
..

:
.

. � /�f.
X.//

í \ffv r

( \ � I \ )

/�! ,� )'\"'-"%' ./-�
��--:-
'/
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GAZE AIReconhecida oficialmente a1Prec�:::cais·/
DirP,to;l:r::::;::�;i;e :u�:::. l��LUDO!Companhia Petrolifera Copebal��!�:�:���:;�.I����;��E:;!

se praticam os abusos de dar um

purgativo, de praticar uma san

gria ou de aplicar um sinapiamo
a todo propósito, como se fazia
outrôra. Tanto o purgativo, a

sangria, como o sinapisrno, con

tinuam, por certo, preoconizados
pela medicina, mas nos casos de
indicação e não cerno panacêia.:
Muita gente sofreu e morreu por
se submeter ao velho preceito:
<primeiro purgar, depois sangrar»,
A medicina de hoje obedece a

preceitcs racionais. Não se pro
pina sangria "nem purgativo, se

não excepcionalmente. Em rela
ção ás perturções intestinais co

muns, por exemplo, a primeira
110'1Sa a fazer é o regime hidrico
durante algumas h, r is, Para com

bater as deiecões liquidas, cheias
de muco, obtêm-se rápidos resul
lados (. n os comr rirnídos de EI
doformio da Casa Bayer que, em
pouco tempo, regularizam comple
tamente as funções intestinais,
uormalizandc as dejeções.

A

----_---

Exuediente
�

REDATUR-CHEFE:

Martii1h� CaHadil .Jer,

�edator - Secção de assuntos
. mternacionais=-Dfê. GIL COSTA

Redatores -- J. OTAVIANO RA
MOS e JOAO DE fABRIS

Rédator-artistico- CLEMENTI
NO-DE BRITO.

GERENTE:
fLAVIO FERRARI

Chefe -de publicidade
NILO NOCETTI

I Junta Co .. I
I mer"ial !
I .

- �

I
---- -----,

Contratos'

De José Z�('(I, Pedro Grel z} I
e Antonio Kliemann, bra=ileiros.
estubelecidos P.1lI Itapirung», rnu

aicipio de Chapecô, con tru lando
uma sociedade comercial para a

=xploraçã • d» com-r cio de ma

deira s, com o capital ftf'.
15:JOO�OJO, em P;H tes j6uoi�.
per tempo indeterminado, sob fi

razão social de Zien, Gretzler &:
Cia.

lIedat:ão e OfieinaQ

R� Conselheiro Mafra, 51
florianópoli's -5. Catarina
Agentes-correspondéntes em to-

das as localidades do Estado.
I O E' H'

.

sr. 'rvlOo {,lner, SOClO da
. firma Walter a Cia Ltda, de Sãr

f O I a ""
o r � (' � o Bento, cede e I rs nslere a sua

,

.

. U lU � II! qUI ta do valor de 5:000$000, ao

socio dr. Pedro Raimundo Co
, conceito expresso çm artigo

de rolabora,..ão, mesmo solicitada,
não implica em responsabilidade
ou endôsso por parte da Reda
ção.

Assinator.sas

Ano
Sem�stre
Trim�§tre
Só para a

Mês

50$000
30$000
15$000

captial:
5$000

A corr�spondencia, bém corÍl.o .

d.e valores relatilros aOA anúncios PROGRAMAS' DE HOJE:
e assinatúras (levem ser enviados
8e Gerente FLAVIO FERRA.RI·jOdeoo, ó Jider dos

I GA Z EH L 11 AS I: A'S 7,3:1::::08
1 '

_
_ ':_'__11 Em última {x:b'çãi:

I
P.ooibirá O exereito i
da medieina espirita I com

RtpelctUlram largamente, n05 i Humphrey Bogart .-: Gale Pagf .

meios ·:spiritas e medicos cario.1 e um de[Jco Juveml
cas as declaraçõfs do professor Preço: 2$000.
NdsOD Hu!'gria, revelando que Geral: 1 $000
o novo Co�jgo Penal proibirá
(J exercicio da medicina espi,ita. CINES COROADOS
A esse respeito, o "Díariu da

Noit:» do Rio. recebeu uma

c ,ii ta de um est Ildio:>o do asson

i I, refutando as aleg'lções da
qllcle magistrado. Depois de Ja
z �i um paralelo, entre a dicien
Gii} da m�djcina e o valor do
(';piritismo e tecer ()utrds consi·
!! .:rações de ordem religiosa, o

If;is,ívísta salienta a injust;ça do
(i"!i->ositivo qu�> p õ bird'" a� 'PH.
duções "m.!diu,ucas» e crit:cou a

( d ação do mesmo.

Os flagelados explo
rando ollro e dia.

mantes
Desp�chos "de 5aJ.oas, em

Minas Gerais, informam que a

I ? recer am ros leitos Eecos dos
1:<., s Vacaria e Salinas, grandes
n "fichas de diamante e curo,
�erdo txplotados por centenas

-

dt' flagelados:
Os diômantes são considrrados

05 melhores do país. Ningaem
"e lamenta mais da sêca. Os volu
mes de negocios aumentaram
cc nsidel avelmente�

Outros afluenle� tambem se�

l i I f m, sendo . exploradas ricas
manchas deFliamante e ourv.

CARTAZES
DO DIA

No limiar do crime

Rex, às 7,30 hóras:

Aí vai meu ccração com Fre
der:c !V:arch e Virginia.

. Brllce.

Preço:-l $500

Imperial, 3S 7 e 8. 30 h0ra�:

A me"Jodia perdura com Jose
phine Hutcbinson e Wbttcr
Houston.

Preço-I $000.
"'':'4'�'''_ __��__...,....,.,_,.,.... ............

Lenha 'Delambert
Fone 1.100

Dr'. Mrgue'-'
Boabald

CLINJ.CA OERAL
VIAS URINARIAS

Esp. em molestias p!eura-pui
monares (Broo1uite, Asma,'

Tubercdose,ttc.)
Consultas 2 ás 4 hrs.- R
joão Pint�, 13-Fone.' 595
ResideDcif\: R. João PíntC',l
-Sobr,-Fone 1214

o Conselho Naeional de Petroleo tomou hnpfuetonte8 delibera�
t:ões em sua úl tima reunião - Confirma fIas por êsse o,rgão
da admiuistraeão pública os detalhes de uma reporta.

,
.

geo,'llI do O RADICAL

Sob a pre�idenc:a. do generallDICA� de ha
j
muito haviam re-já-l determi�ilç?e31('gai'3 �o Con

Horta Barbosa, reumu-se o Ce)ll- conhecido na Copeba uma orga-

I
sclbo Nacional de PetIol�o, e,

selho Nacional de Petroleo. Esse I nização que se estava processau- portanto, merecedora de eonfl�nça.
importante orgão da administra-] do com o mais ri�roBo reflpeito Do 1\ \DICAL, do RIO.

ção publica tornou importantes I -

deliberações, e dentre essas cum-

L
I'i. .' II

S . h ,d tpre-nos destac r a que se pren- ,

de ao reconhecimento oficial da !V; a r Ia c U
Companhia Petrcliféra Copeba
SI"-., empreza nacional que me'

receu ainda ha pouco de ORA-.
DICAL urna i eportagem't sobre
sua Iinalidude em face do impor- Il?nte problema do petroleo na-

I
cional. ,

O Couselho apreciou a farta i

locumcntnçâo apresentada pela
Copeha tendente a' provar sua

idoneidade morat e financeira,
cor.cluindo pela exatidão dos mes

mos q re e-ta vam de acôrdo com

as exigencias dU8 Decretos-Leis
ns. 66, de H!l2137 e 395, de
29:4138, motivo pelo qual póde a

referida empreza continuar exer

cendo a industriá do petrolec,
A deliberação agora tomada,

comquanto alviçareira, não pôde
surpreender (J'! que, cerno O RA

Livraria, Papelaria, Tipograf a, E-rcademação e Fà
bríca de carírnbcs de borracha

Itc:::a

Artigos para escritórlo-uvros em brancos +Art'«
zos escolares-Artigos para presentes+Br inquedoso

G;J;I
Aceitam-se encomendas de -cl.ché-, chancelas,
sinetes e carimbos de da tar, de metal, para inu-

ti-lizar estampilhas
Hua Fetlpe Schmidt, 27

CAIXA POSTAL. 169 Telefone 1.257
F�Orianopolís -- Sta, Catarina'

de H. O.

41

rnense.

-·0 dr. Artur Rurfigel', 80('\(' ,... ,..

quotista da indústria de Cal Ltria. I e ..-o !IIItI••••••••••••••••••••••••
de Blumenau, cede e transfere
sua quota de 5:000$000 ao socio
Eduardo Muler.

(

---

Programa dh1rno

De 6.15 ás 17.30 hOlas

Programa noturno

De 17.30 ãs 23.00 horas

Huno Raiana •

6ermaine Rogl?:r
Trigl?:mio5 Vacolistas
Orquestra (le Dansas
RaOamés e Ali Stara
EOuarào Patanê e sua Tipica fOl'rie.ltl!s
Romeu 6hipsman com a OrquiZ5tl'O àp

Concertos

.; f'l's noras certa�, 'or'nais falaôcs com n

tidas em primeíra mão, forneciàa'.
pela A HOITE, sob o patrocínio
ôo SAL DE fRUTA EHO E DA
EmULSO DE 5COTT.

A's 21.30 rAHCÃO no DIA _. Eacrita
e interpretada por Lamarfine Babo,
uma oferto 00 rasa ôe louças Uc

. DRAGÃO.

:A's 19.30 •• Romances Musicais •• Rs mais
linôas ml?:loOias, intl?:rpretadas pela
Orquestra i'e Cancertos; soo a regen
cio do mal!stra Rome'u 6hipsman,
atrauez a onôa das seguintes emis·
soros: Raôjo Tupy; Raõio Club, Vera
rruz e rruzeiro do 5ul do Rio e,
Tupy, Rerord e Difusora Oe 5. Paulo,
uma gentileza 00 Leite de Colonia.

A's 21,30 •• Divertimentos Lever .. O prp·
.

grama Oe maior moulmenlação ao
broaàcr'J3ting b�a�ileíro, em caôl"ia icom a PRA·9 Raàio mairinR Veiga,

�

. .

.' I
A's 22,00· TEATRO EM CASA .. apresem' i

ta a comédia frant:eza, A EXILADA,
em uma aOaptação railiofoníca ae!
Vitor rosto, na interpretaçãQ ae: '''1Ismemia dos 50ntos, relso' 6uimo·
rães, Zezé fonseca, floriano faissel
e QutrQ.s.

-

5pellRer ae studio: Celso 6uimarãe5

LIGOCKI

P.

�IISSA

t
Joaquim de Oliveira, e Ca:'
milia convidam os paren
tes e amigos para R"�istis'
'rem á missa de 30' dias
que mandam rezar ás

6112 horas de dia 14 do corrente
por alma de d. Tomasia -de Oli
veira, na Capela do Asilo de
Orfãos.

I Miuuscolo avião de

I
,200 quilos

RIO, 12-Procedente de Sãc
Paulo chegou um minusculo
avião de duzentos quilos, CvIT,

um motor de sessenta cavalos.
cue desenvolve a velocidade dr
250 _ quilómetros horarios. (
aparelho foi construido com ma.
terial nacional por Horton Ho- .

.�-------------.-�-------�

Bom Negocio
Ven.íe-sc U;1) pequeno ne

rocio de s 'co e molha h�,
esta c.d ...d ...-. Vende-se taru
bem junto ou separado, unia
carreta nóva eom um cavare
! pertences.
a proprietarlo vende, per

�r que :msentar se de::.ta
'idade.
Infdrmaõ.:s nesta Redação.
Frutas nacionais e es

',tr lnjelras
Salão Comercial

I
ver, que se iniciou em avião ne

BrasiL
Um tenente de aviação decla·

rou que é algo assombrosa a

velocidade desenvolvida pele
pequenissimo avião.

Mercado Público n. 9

...--_ •._------

UMA ASSINATURA MENSAl
DE «A GAZETA» CUSTA

APENAS 5$000
(tI'.

Q�e�••••o.e J e �

Lira Tenis FlorianopolrS
e Clube Gern1ania

CONVITE

Convidamos os Srs. Socios· dos Clubes acima e
'-xm-ls. Familias para assistirem á GRANDIOSA SOIRE'E
,�m beneficio da ..CRUZADA NAClONAL DE EDUCA·
çÃO pE SANTA CATARINA», que se realizará em a
noite de SABADO, 15 DO CORRENTE, ás 21 horas, tiOS
:. ões do "LIRA TEMIS CLUBE».

Traje de passeio
AS DIRETORIA')

Florianopolis, julho de' 193,9.

FEIR',E AFTO
TRATAMENTO GARANTIBO

CON\

AFTOS
Produto do Departamento dé

Veterinária
dos

Laboratorios Raul LeiteSIA
Amanbã: I

Orlando Silva, Almirante, Guiomar Santos,:
.... miI1nha Borba, Ma1J,IO de Oliveira, ,.Rose Lee, Celeste Aida

--,------ ����--�--..--��--------�--�--------.. !

A venda nos Depósitos e Representantes df>S
LABORATO'RIOS RAUL LEITE S{A., ou á Pré:\ça
15 de Novembro, 42.-1' A.-'RIO.

_ tO.-, ...

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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A

Laguna •• SI•• , C.tarin.

'Prop'rietario :

J'o a o K u h m
E' o MELHC,' r� E NÃO E' o MAIS'

L ;,

BANHOS QUE�TES E Fl<IOS A QUALQUER
HORA.' "

!

LUZ E AGUA CORREr-.rTE EM TODOS t

-

OS QUARTOS.

T-r.t�rnento fid�'g(:) -

. Asseio" prnr·�tidão
,.{___

ilt1l 2$iu1ne;;utt'" t,!URl'T-"'II:;:r'-':�1;)_Jjt,tg iX'iliílti1\i:

l .. Dr. Joaquim Madeira Neves
1.

1 MEDICO·"OCULISTA

:jl F�'r'ma"'o pela Faculdade de 'Medicina da Univ$r
sidade de do Riocde JaneiJo

Trata�ento clinicole cirurgico de' todas as meles-
. tias do: olhos

"

'Curso de aperfeiçoamento 08 especialidade, com O dr. Pau
, It.oFilho, no Servlç.o do Prnf David .s1;p�'on. no Hospital

,,' da Fundaçãn Gafhé-F·C,ú.nle ',' RHl d� Jam�iro' ,,!

ampleta aparelhagem para a sua especialidade

j.
'Eletrecidade Médica, Clinlca "eral
'tonsultas diariamente das t 5 ás 18

-. CéNSULTORIO Rua J'J?O Pinto 7 oh.' r i�C';fF' 1456

��:_:�a �:-"',n�.,�j::';_'_:��::1I1
I

,_" _ ' .

I ', l�it
< ""..:.,

':.._:;Jt� .� ....

-,�larDo G. G..I�.lt"
Ad\fogadó

lUlA FELIPE SCRMIDT, 9
(Sobrado)

Tel.-1488.
r$

lConsult�rl(t: .

Rua
r:"
":., Meirélêí 2,6

J�e'�fiénéfa:' Rua V<: '

��tae ,Oüro Plf'.t! ,

-

4i.·
,", Fonê: Consultorio, 140,

,

Fane: Resid@ncia. I �55

Banco, do, Brasil

..

, "Oapltal 116.000:011$001
Fultita �.r...rva 2".748:1'.080"

nié1TA �

TOlDAS AS 'OPERAçeES 8ANCARIAS
("

Am"'AI ,,·Ci.lOI\J\E8PONDENTES ,EM T••• e PAU�

Ae$NOIA L.�ÁL .' RUA, TRAJANe, No 13
,

Abona, �m conta corrente, os segúintes jures:
.�/�Dep. com Jut9s (COHIE'RC1AL 'SaI, LIMITE'

'

... 2% ala
: 'oe1'. li.tados (l�mite de 50:0�O$)

, "_ . 3%, ala
De • popUlares (Idem de 10:000$), . --

'. 4% ala

De�, de ,àviSo pré!io (de ,qualsqucl' quantias, "com "tiradas tam-
"

i bem de qUaisquer lmpor.tanç��). _

·

'-'--,.,com a;ViSO, pré,ViO de 30 dia.s
. 3,5�, ,ala

· :�i(leJn 6c .,60 dtas 4f1 ala
·

':idt»>.! de 90 dias:, 4,5% ala
,

»EPOSIT�S APRAZ'-FI:XO:
'P' 6 mba
por 12 Ql�C:'
Com renda mensa,l

if; ..
'

,

"_�À� A PR�I'1
�,,;"'c ,por 'm�ses -

" d,-, "

mêses"
"

'''':' .

Sujeitl> ao sêlo, proporcional.
, ,.(. :" ' ,

EXp,s'dierite: dás 10 ás 12 e elas 14 ãs 15 horas'
Aos .abados: das ',0 á.s " ..30 horas

Endereço telesraflC;:o: iATELLITE

TELEFONE- ,.
-:

114 l

4% a. a,

'% c

, =Ó,

INDICA
• • = .114#4

Curso de Maquinas e 'Pi,lotall�-----------------

PREPARAM.SE ALUNOS PAR \ EXAMES' A SG. MA
QUINISTAS, PRATICANTES DE MAQUINAS, MeT.... I',

RISTAS Ei A TUDO MA ts 'QUE SE l\BFEI\E A' ".

MECAN.ICA ]\jA,RITIMA.

mensal

,
. "'�- ..

"

"A Gazeta" 111�à assinatura
"

de A GAZETA, custa

:" � L. • �8ADOS DEVERÃO DIRIGIR-iE AO '1\.
;;ULAMPIO DOS REIS VALE
LARG6) 13 DE MAIO, ,41
FLORIANOPOLIS,Ir «A Gazela»

á venda no
grasso»

ene !)nwa-se
«Salão Pra- -

I .

_tI as: Tosses,
Bronchites,

_

Catharros
Pulmonare "

�lDar nas costas 1
• no peito :j .

TEM EM DEPOSITO UM GRANDE E V:�R.rh\DO STOCK PARA SATI�j:
Não c�nfundir ...... '

Peç'8.ID só

f.1 FAZER TODO E QUALQUER PEDIDO DE VE�D,"\VINHO CRr:.OSOTADO '"'
-

..
.

:' i O OJeo Crú para o fogareiro "BEl" custa .800 rs. o litro e produz 'ama chnn:
, �•••. 'j de gez azul e de calor elevadissimo, durante il O horas.
I '- ,. i O SEU CONSU \10' I, portanto, ap{l)�as de -80 réis ,�or h�fa�
I'Sociid,sdeCooperativa I 1 Dvers .s tipos e ta.manhes- Com forno adaptável- -E fá com uma grande veni de Res,. Limitada I I da' ua praça.- Peçam demonstrações e catalagos, ao unico vendedor na pl'aç�r'•

e
.

E�ElT'R'O' e' B' 'I
M.

I d C d"t' P ., ,; "'�sa ',�., -
.

"

.,

'
.a - í -- '

'.
I

. anco e r� I o 0-: 11" "�� ,
"

,. �'

.. , ,. _ ,�/
.::

. .

.
"

.

2
' ��:_, )..� P••'." 14 ·

pular 8 Agrlcola de: < !l. ,LA4p-;: ' t�·, -M5d,-""
"�_

__
p' .'

' -- .. L· -"" '__
p ssn: ,. !.' .

'

. s�nla Catarina, '·1':1. V'I aç,a O Ur u s·sa n g "é.':',Primeir . Bane!') F�Hdado li'
i

. SEGURANÇA -_ RAPID,EZ' - COMODIDADE '.

• '

em Santa Catarina "
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•
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•

JOSlD� M .XIMO-. , 1�lg O ,pe O SOCIO o .ta,

Fundado em 26 de Maio ·;'1 1 TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E. CARGAS

, ."

.de i927 :'1,,11,11' :L, •...

� ENTr�E ARARANGUA' E FLORIANOPOLlS

,1 Falando por For'luilhinha, Mãi LUÚá; Creseiume,« Coea}; '" ". ,,"'::;' ... é
.

> EMPRESTIMOS DES- Urusse nga, Orleans, s. Ludgero,Braço do Noüe e C�pivllrí
.
CONTe. C08l\ANCAíI' � DUAS

,

VIAGENS SEMAN A.IS em combinaçãe com 8'1'
I f

.

linhas de ombus Arara&(!,uá-'Por}o ÃIegre· ,

B..POSITftS: , i S'AroAS de Florianopclíe ás., terças-feiras e -,sabados
, 'I, 1 ás 5 horas da manhã

â vista, aviso previo, liQli-1 d.,· SAI�DAS de Araranguâ ás quintas-feiras e d�miDaos.

II tada, prazo fixo "

•

l-ás 5 horas. da manhã '

t�" ?;����!� ,.�:�L ':! t .

Rua TrBja..o� 16::; :u��t��,?e�r::rt� A�:��edo;he�a ;:::te A���ng(Jtor�:
, I Edificio proprio - Alegre aos domingos e quartas-feiras <

)gad@'1
-,

AGENTES-Alaraoguá: Bernardino Maximo- F!lrqu;�:, ,.
-

',�••••••••••••••�e�.�e...:< , lhinba: Gabriel Harns- Cresciuma; Ado' Faraco Filho'-
flR 10, p'.4 sobraJo . i. C___..ocai: Zeferino BUligo & lrmãos-c-Uruseangas RosaDo;

I eíepnone n· 1548 I' '1-.' D" r. ,camará
.. ;,. Dômiani <& Cia::-,Odeans; lrróãos Pizzolatti-....:Braç. d,

Nor(e: Alexandre Sndrini
. ,Martins � .

AGENTE EM FLORIANQPOUS-

Joã-o Neves

·FttACH -[ ANiMICQlBI
�M1!M:

UI,HBI
.

tRflSOIAD O'
D. Joio de Silve SIIveir.

.'

O MEUIOR TONICO J

ô'

Clinlce em
'

" &....... 1

� Meditu} ispecialish. em'

Moltltias do E!tgma�o,
Intutin., Figado e

, Recto
eUIA ltADleAL DAi
IlIMOlUUIOIDA.8 :. VA·
1\11:11 IBM OP:B!ltA<;Io.

II SEM DOR
CONSULTAS:

A' Rua Tralano n. 1
.,

Diariamente «ali 17� &8 19 hs_
.

Dr. Pedro de Moura,Ferro
Advogado

Rua Trajano I. (sob.)

apenas 5$000

Vantagens do Fogareiro de Seguranç� f

mE I, a Gaz de -O,leo, Crú (Di'eselR�pido-Ecón.ondco- Comodo- Pratico-Hiuienico -Seguro-Alselad,---;"..a
--------_......._-�------........_--'-.';-

As efarnedes la:n-'pads6' mÇ!troa
.

TORINO, .

A
"

CASA ••A ELE�'T'R'ICA'" . REC�BEU 'UM
GRANDE E. -VARIADO SORT-,IMENJO DAS 'AF'ÁMADAS LAMPADAS"

� MARCA -rOP'INO
MAIS ECONO\1ICA, MAIS BARAT�A'E DE MAL<)� DURABILIDADE

DESDE 6 ATE' 220 VOLTS-".- TOPOS ,OS WATTS
fOM EXCLUSIVIDA,DE,'NESTA PRAÇA.

.
'

Run Felipe Sehmidt, 38-Fo••, 1•••
'

BOTtiLDOS VIAJANTES--çrocurempara §e hospedarem
, Pr _rietariQ-JOSE!l, MAXIIIO 4.rar...

Cenfl_.te, ..
Bem

.eIIZI.�listinçã,· 8
-----------------------��-

Eoonomia
nes Trabalhos doSó

-'Consultorio Téc'nico de,
IVO A •. CAUD'U.RO PICCOLI: I-

"

'

Eng,--•• ,heiro tQ'i.i,I' ,,' '.
. ,3

fi' r tO fiss 10na; Si h =- b i li t 3 :I � :$ p Sã r:"a
'

. to cdQ

"

os rarnos' cite ,enge,nhari-',e ,',
�

Administração. construção e :reform8,.:idel
'

-

.

pagamentQ:s 'em prestações
'

fiDrC9Jét0S em ger'al
Escriterio central: .'

.

Rua 7 d� Seternbro', ·47 .

.

I. o r t o �;� a�f�:� ,i "'0 "

!
'
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Casa
- � ,

,� 1/

;

I Casa e terreno â �
I .

- venda �
Vende-se uma easa sita á 'ruÍ

l!iaI. Bite.cI)art, o' 16' tem �tt
rene onele se erato.trl81 m.i!! 3

� easaa 4e ma4eira, () qllal fu fOI�

A- E I :,e- 't'r)4 C a
t des Mm a Av. Hereílie Ltli�

- Tratar , Av. Bereili. .Lv. J.
174.

'

';.

PARA INSTALAÇOES DE LUZ, FêRÇA E AN· 'J ---------."-_,,
TEN,AS DE RADIO, CONSE-RTOS E AUMEN· II,'10S PRCCUREM

J

A e:L_E,T�JCA ;

TEM SEMPRE EVI STOCK E A' VENDA" Pfi'« : I
PREÇOS SEM COMPETIDORES NA PRAÇA. I
MATERLAIS ELETRICOS, LU"TRES E ABAT� I

JOURS ELEGANTES E MODER'NOS
.

I
NOVIDADES! VISITEM A Ele'trilt.a" ,I

. Rua Joio Pinte n. '14· �
i

.

"ACABA-DE RI!C�.BER UM FINISSIMO SORTl�
,.:" : MENTO DE CHUVEIROS ELE'TRIC0S, NOYI"

DADE NO RAMO-AR rIGO �ARANTI"O

..

O...... ITA ..IO. EM-eTA .. OATAR'NA
H ,0 It P C"K E S A.-r

FLORIANOf'OLIS

- .;;._

alumenau, Cruzeiro d. Sul,
Jainvile, Lall••, L_.una, &�.
Fran.iac. ela ,Sul

, .

Companhia Nacional de Navega ..

çav Costeira
MClVítnento Maritimo ...Porto Flari.nopella
·S.er:viços de Passageiros e !je Carga�

c • P�qwete .lTAQU�TIA' s1irá a 15 do O Paquete ITABERA' �airà_ a 14 do
c rrente p�Ha: c i.ve i.: para:

Paranaguà, Antonina.
Santos, Rio de Janeiro,
Vitéría, .' Baía, Maceió,

Recife e Cabeãelo
Carias e ,assageiros para os demais por- �.

tos �.jeit'i a baldeação no Rio, de [anelrc. .

I nbituba
,

Rio Grande f
.

Pelotas e ; :

Porto Alegre
'

- I

- .

Av'lso Recebe-se cargas e encomendas ?tê a vespc ra das saídas des paquetes
t emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesrnes, á vista cio a i

testatl. ti, vacina. selado com R�. 1$200 Federais. A bagagem de porão deverá ser]
entr.olu" nes Armazene da Compan hía, na véspera das saldas ate as 16 heras.'
'2ft ••r cenduztda, gratultarncnte para bordu em embarcações especíats.
ESlftlrIRIS-PRAÇA 1 i

'

DE Nf)vEMBRO, 22 SOB. (rUNl': 1250)
ARMAD"S-CAIS 8ADARÓ N: -s --(FONE'1666) -E��D'. TELEG. C )STE!RA

Para mals tnforrnacões com o Agente
,J. SANTOS CARDOS()

fIt NTANT.. It

O A pt 1...'08
1Il' '.

M'
·

- U 31,n _ 8 atriz
'BOS'eH

�
. ..., • ,._•• � ..,.;'t.t '.

__..h.t ..& .

•� - "••••••••••••It .....
........ ,••• OOfll..... �.ts..'. (I;' -.IiI.)

Filiais em:

A

••IHIIII _ ••I1__ .....

UI".:a ... __•••

.,"0.

MOSTRUARIO E.M:
Tubarão

DA
INDUSTRIA AGRICOLA-

DE '

QTrO 5CHAEFER
BRUSQUE s� CATHARINA

B"RASIL
I.

Aderbar
da Siiva"
Advogado

Rua Felipe Schmidt, 34
Fone 1631

_.,,'
.

A merce da melhor fécula de milho
que se fabrica éctuolmenle no pstz.

.Dellcrose sobremesa,
EIButal IltmentiltiO Mm UlantiJS 8 dalllfll,

:A. VENDA xesrA "PRAÇA.

,

1
1 .

,

,

Venda e instalàçã. de contador de luz e torça, por
preçes morjices s6 na Casa A ELE'TRICA

•

';>t .

�!;i' �;.�f.:�'�
I'

.%....

. "�,,,,� .'".... .

�
'_'.• ','. ,1,,'- ,

• :�. ;.�;>-
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A GAZETA
..........._.._ ..........__ ............-==...........

_ � ---,.-
Florianopolis, 14-7 ..1939

-

A Q A Z.I-.a•., TA• DESPORTIVA
---_

..
'

� ..

Goal·keeper que s9be p�s :05 �eis it�n� dos Estadas
ser a seus forwar'ds - .. Ne-I Unidas i
oessidade de bem atirar I '[1com bola parada e 'WASHINGION. r3.--Ar.quesã:: '- I'

b �� te-p r r')nto' Comissao de Relações Exterio· I -- Interdiçã} aos 'na vis de I
-res do Senado resolveu a diar a p ndl ar ern nas 20na5 de com-

RIO. (Via aérea) -- E' necessario . que haja en.endim. nto drscussã» da Lei de Neutrelida- h �I ;
entre o guarde-;êde e seus zagu-iroe. O passe do ba.k ao gOIlI- dr: pera a proxnna sessão do' 2 - Restri�ões ás viagens

Ikeeper à frequentemente medida de sadia e segura politica. C,ngrt;�so. 1,1 's cidadaos americanos nas

Quem está em melhor situação para verificar quando este NuVA YORK, 13 -- E' z na, d, combate ;

passe -represenra real vantagem é o proprio guard�ão. e um d�IO' o ,set;;uinte o texto. de ti c1aração: 3.- To 113,r as me.lidas uc-I
curto e opottun�, com? por exemplo \t]andt;! -avisará o ,zagueno feita pelo secretano de E�tpd0,: t : sr a lilS rara que as expo.tações i
do que o arqueuo esta pronto para colher o passe para trás, AfiD' sr, Corde]] Hull, sobre a Lei de' ,J . rnerca Íorias destinadas a I

de aumentar fi margem de segurança, sobretudo quando os atacantes Neutralidade: [i) I gl r <lIlt<'S s-jarn precedidas pela I

c?ntrarios andam perto, o iul-ba.k nunca AfOve dirigir este passe; «Eu penso, .com� pensei serr -
I
"ansf r t-o iii do t,lulo de pro· A' ., .' i ,

'
, ,

dlrtt&rne!l!� s?br� o geai, mas um r-ouco (lP '''I o lado de um dos pre no curso de ?Irt!r:.-otps flls,;;o
i
jJ It"dd,de p .ra u '(I comprador .

entidade Cl� Carlos MOrJt� I c.sla eleborando m!�ucIOSo m�,�o-
postes veru-ars. oond, n � ,.,! ,�ol()('.r do exam- da legislação sobre a i, �t a I lf. ; que. se vem d�sLcando nos seus

I rial, sobre as pes�lmlJs condições
se na po ição d, v,d� 1",,1 • z.; e !'t:utralid3.d pendente 4 - M -nutencâo da I,gis"

se rvrços em prol do nosso futrboll da .nos�a praça de ��porle.!, que
O estebelecirnenn I" cu 'a�' dI! atual s ssão do I çã« a ual relativa á

.

concessão F"' igu e i ren s .: x i :era fe,vajo li aprecraçãc do :[)-

keepsr e sua zag», ah vra rI ,,,r
",",""'.' �Uo o int-resse dai:1..� enreurnos e credites a be-, Atlético l,er,vl.ntor d-. Nereu Ramos, que

tusções apertadas. e dá ao gu,.' !á h r" ,z c da s,'gu-ançi\ dos E'ldos; "gerantis; I I
alem de c�lad!s�a se (em rnosh .. do

e nos companheiros du triangulo fi,)d. Un.dos. requeieM que contnu-- I 5 - Regulamen!:-ção das I f _ di d d' I
altamen�e Interessado em resolv-r

Cl! d
'

," 1 " '"',
fi ormaço,s Igna� e cre 1[0, 'I,J .'

,:,'guc-Sl', ai. qu'" qn!-l qu-
" f ti 'Y ile,n� .en» qu .. mos a recomendar a adoção d" ub-o i Õ 5 e c IOflla' o e-strna- "I l·t-"d n"'!l

'

0lo_e.
aco precano em que se en-

,
•

�.

I "_" ", ,eH am a e.'co n"," e .v atreco'
"

.

se desenvolver é! coníi.mça d, gu.\: d" e le em ,1 mesma, vaL pt,r prir.cilóio& constontes do nosso' \115 (I 8na'::lf'ar fu,ldos í)úra be b' _ d '

d
contra o esporte em no:sa capil I.

"
.

t> t pala a ar· Itragcm o embate e. H _L ., L F Fesplendida e �ensãta onentação. ,. programa
,.: > 5"'1'5 I"t >!1S» I .....' rnle •

d" f� t'
-. I UfI an," P(t1s a • • •

... �

.

"

v:. ! .', '. _
. omiOgo pro.xlmo. e IZ 101 fi

.0 mesmo entre .0s (J.oa��k p"'ro d: g'.!.n,�e clils'e p0U"tl� O t d C'
t d d I 6 �h -

d I I I
'

F. "_
• secr,. ano o r:.s a o, e-

I
- -

l\lpl!:utençao o cor�,ro e esco ha d:ts dileções técnicas dOll,
sào áqufles que sabem devul"er és b;,Ii1 ao', ;:,.,'t:p'!nn '�iOS nas COI! pOIS d? L:ltura desta declaraçãO,: sobre � cxportaçã."c de munções cor.tendnres, pois [fata-s� de um I
dições deseJ·adaf. Si a devoluçà:> é ft>lt3 a .chut�, u gc que a traje f . J • d f pez ma�s uma vez a f�pOS Ç1.)

I
e .) s s E'tn3

.

e !cer:ç'ls Ma ti esportista conhecedor e cril�rioso,1 ", ,

{üria da esL:'ra nã-} seja demasiado elevada e slgi\ direção bastante desses seis pçntos contdo. nu "x pOl t, çã,.., e Importaçãb de ar- já tão nosso <:onhecido. Fehz H�Je as 17 h ra�" ter� 1- g 1.r

precisa para dar a estrema ou i!Bider de seu hando bua opJr!uni. programa proposto pelo g0vprno. "'ii'».
,sm

exito é o que almejamos' ao ilm,he n� s.ede desta eotidaue A11:i!:I uma

� dade de se apoderar do como e seguir para li frente com pI,.. o t'il-'I;'llMdiljF!, ...• ; G5,�1fiF'1'% ....- [�
�,b;' reumão Eemallal, onde será pI,.ta

urna devolução em tiro longo, e bem dIrigido, p0d,� '"--�)�O X'II r-� i r1 iC ia
o. ,Iro.

.

,.'

I em. aprovação
a pli'rtida Avai x

propiciar a seu:; atacantes excel>nt'" ,"\"T�<>"" ova iniciar UTla v,'. � , .._.,. • 10 ensaIo de-Ilfls.siva de frutuosas c:ms:"qut>n�
,

; precisa saber
eS°.&O t- 'I cisivo do "as-I A t

.. -

atirar bem d·.:: b1l::-pfO,jh�, TJ c&noca, ndrop- OS seus . I � I
-

_,.q... uadrso" <?e I'A CG ,aç�D.k,ekingn dos inglefof;5, qi.l� (&íU.).(l1 '-' �h':llf.volleyiogn, o -

.
' d I

"h'ilf-voil",y" �",mbem compr·�endf' o �hnte de �.e;t!.i e pé ap!',:.udo ÇOS pa r6 con _
,-,ezar' S·eara I a °pe eJa

na bola. que o k<::cper de,H calf pU.ln,,�.t"J:tMeflt<'; d,s mãos, p::ua. ,

elllendllr de chu�eira. Esfe tirO, corre!!lme,·" ,=xecUtl �o, p0d· man .. SegU I � U n� 8 So _

Ontem à tarde !JO gramado da Botafogo X FlamengO'
dar a esfera mUito longe. ,I I (_.., rua .Bocaiuva teve' logu o ultimo

I � f
I ensaio do ne�quadrão de aço"pdra RiO, i 3-,L\· <:otãçõ's: FIa

T.abalha.-se para a realização; lução paCi Ica oembatcJedol1:Jingo.Ap,aú;al'mengo-Valtt:r9_Ó0míng(�7I que durou cerca de 2 horas ttr- -O"valdo 7 . focdino 8 - v'..

de um campeonato b"a�ilei_ro!c f "
'.

min0u rema vitoriadosti'ulart'�.IBnte6-NataI8_Sa 7-V,j'

O
�emi n i no .de basket ba II

_
I O�í!����!a:ec��tar�ousm:e :U�������a�d�

I �rf:�lt:�:!��·n:!�rfó:oas,trohav;��: �i:ba� -'i.Naon 5 -Carlj'nhos"5 a

Interessante certa",e,")i ' completo enlend!menfo em toda- BotafogO-Aimoté 8-�·T�.

te ... ia po r ce n iS 1"- io o g I n iS s jo
' CIDADE DO VATICANO. I mCe a opinião dos funcionorias "s sua� linhls. ham Bci! 9 -.Nariz 7 -,zezé [

do A,-...."" ar'ioe F. C., do RiG� 113-0 ponrifice [ein�ciou O� do Vatican0. visto a.lgreja !US- EUflco ÕO go,,J dem�nstro,u es 7-Zezé. II 7-Canali 8,-AI-

RIO 12''':'_ Noticia o «Correio da Noite»: Final-peus esforços em favor da pal, leotar t'mbem a teOria de que tar voltanro a sua antiga forma, VarLl 6-C. L�jte 7-Pós:oal (1

mente será' dado ao basket ball feminino o acolhimet1to: com renovado vigor, segundo in· 0$ problemas da Eurcpa 'podem teve intervenções seguras e em· ,- Peracio 7 e Pascoal 9,

merecÍdo. Em setembro proximo, assistiremos ao 1'; formam os circulos bem info�' ser resclvj�(,j; pacificamente : q�e I
polgantes.

.

. A maior Serraria de Lenha
Cdmpeonato brasileiro do seXl fragil, com a participa- mados do Vaticano, os. qum nenhuma. dlf,culdlldo pede JuslI- A z�ga �I& a dia '·e.TI me iiI r).

Fone 1.100
ção de teams de São Paulo, Distrito Federa), Minas Ge- acres�enta� qlJe o calo.r Inten�o ftcar a guerra.

.

fando, e a hn?a me�ia �0fl_l B (k
.

raes, Estado do Rio � de outros que, por certo, ainda Se não ImpedIU S�a .San�ldade de O Papa dedica c n�i�eravel no ,centro apoIOu e ?lst'l.bu!U cem M O r rs·u . em
í�screvcrão. Será locé!Al desse monumentai certamen a receber os secretallos oe qu�tro parte do seu tempo fX<lmmand, mUlte acerto. Os dJantelfos mos- ,

q"uadra e ginasio do America F. C., gremio que está tra- nunciaturas apos!olicas: na Espa-: os relatori.d.s diulios que r.ecebe, trar�m-se rápidos .e opor.tun�E, COnseq uenc ia
balhando em sua 0rganização. E' quasi desnect!ssariQ fa- nnaJ na Rumama, n.a Grã-Br�- i sobre a Htuação, dos. dlv.mso') alvepndo com mUlta eficler.cllJ,'

d· 'f" ,:- 'f
.

zer.se qualquer comentaria quan!o a<? s_eu possivel suo tan�a e na
.

Iugoslll'IJla, p�ra dls-, ft'pre�en!anles. d,�Jcma.tl';_Os do i\par cendo Ivo coo:o. gohadO'. .

e es o rç_os e t •

cesso. O publico carioca, que �e
.. �ntu.siasrrioU .com as

.. cutu.
os _ultlmos �conteclmentos ,. ext�rIor, o� ) lIGaIS dJIUIOS de

.

Os fan� q�e a�SIS'Ira'll o er;salo toS-· num a, p::t r-
primeirâS exhibições das jovensl baskeJballers, ha

.

muito' da SItlJaça� eu�opela. . I

valias parles do m�ndo e e���ta smam satisfeitos e convitos da
_

'.

esperava uma outra opo.rtunidade, a. qual surge agora de I Os funclOnarIos
.

do Vatl�an� I,t�mbe.m, as trans�Dlssões .

no!,clo, vitoria. I tida,
1?ro�o.rçõ�s elevadas,: pOIS veremos em confronto �uadros l dec!araram que monse�h�r Clcog·1 �a5 feitas, .ppr radl�te,ltf��la.. 't' 'O f.a '1')osn ve.
femmmos de diversos Estados, Os teams do Instituto Su·, Dam, delegado apoJtohc) em

I"
,-�

"

I
." �

perior�� Prepar-átorios, no Rio, Ma�kenzíe e Esperia, em i Washington, serà recebIdo em:
.

BICHEIDAS
; te �a no e rge n-

São P�ut,O, que já assistimos atuar, possivelmente repre_jbreve p�lo Papa.
. .

..' tl,?,O Pra.tt:o T

sentarao os seüs Estados neste campeonato». I. Conslder�.set1l�n��evlst�como·
"

_. BUEN(�S A,�ES, 13-.\1'
. ,.. .

.�...
loe grande ImportdoCII\, pOIS per-. C R E S '0. S' hmbdo por um!! sm�')pe cardlaca.

H t I R t t I mitirá Gue Pio XII faça uma I rewltante do grande esforço fe.to

O e· es .•uran e idea excelente acerca dos pontos 'I O d
.. .

t d' em. Uq}. J':go de futt:óol, ent e

pro uto n,aIS atIVO, m:lIs .concen ra o e maIS econo·

"Strenzel" ;de vista do presjde�le, Rooseo'l mico para cura rapidissima das bicheiras. selecionados C(\nstituido.� per jog-:-·
I velt sobre a atual situarão eu- ,dores veterano�, denotI)madosll" c'

:t CRESOS é um produto do Departamento de Veteri· 'n "Píropeia.: i

nária dos LABORATORIOS l:1AUL LEITE SIA. Pilai e �ovincia", faltceuo flr,-

1 .As. vi.si.tas diploml'ticas de'\ LABO.

.

tig,o fute.bolista., Juan Pr�tto., élJ��
h f P A venda nos Depósitos é< Representantes dos f f b d --I d
laJe slgm Icam q�e o apa SP.

RATORIOS HAUL LEITE SIA., 42.-1' A. RIO, :
ama OI o ti � nas h eiras ?

Proprietario: José Strenzel propõe a prosegUlr nos seus re.! i Huracan e mais tarde refCiu,aJa
líiiiiiii_�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiii"'iiiiiiiiii"iiiii'iiiii'iiiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�iiiiiiiiill centes esforços paci�istas., CODfor-' ---

w"Ô'tfr .. " no GenOV1, clube itahano.

ENTE�DiMENTO'!,i-E-'I�D-i--�·��E�Ü�TR�A�L�I.:�L�OT�E�;�I-A�F�E�D�ER�A�L�J� ,

Iimprescindível entre a D D E QUA RTAS e SABADOS l
guardião e seus backs Adqvira o seu bilhete no r

Salão Progresso I'O Unico!
RUA FELIPE SCHMIDT N. 5 FlorianopolllJ I

"5 }ir.
,�, 1

Enquanto "dcir=
F. C. D.

peleja
'( �:

::F I G U

"MarréCo"
"Sensação"

foi
Direção de João D'Artagnan

designado
Azevedo

para a

NSE x AT L E T-I C O

r- """'e
' ,

ri

a L. F. F. toma
d'ell�ias

a

J ,

. Itajai-Rua Pedro Ferreira, 6-:'7Cozinha d� la.
a qualquer hora - Gar.age -Sala de amostras.
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Florianopolis,....,1939
�����������

S'

1_casemlras 'e as para costumes acaba
.

,O - Ina�s varlado sortimento
receber a

de

Realiza Sé' mais !1!i1 SORTEiO na Cre
dito- Mutuo Predial com um pre-

I n.io em mercadorias nc valor de Rs,
6:000$000 e muitos outros rnelíorcs.

_

Ir I

Passagetrcs $ Cor; elo - Encomendas
f'l:Jdernissímos aviões JU 52 ligam com a máxima

segurança e pontualidade:
nllASIL--URUGUAI-ARGENTINA--CHILE-- }3uLIVIA--PERU

Syndicato Condor· l...,tIl8.
Agentes: Carlos Hoepcke SIA.

JULHO.
5.

quarta-Feh·a

FGi entregue ao prestamista ]UVf NCIÓ
JOAQUIM ALVES, Rs. G:(JOO$OOO, que I

coube a caderneta n. 12414, no sr rteio Irea1iz;:;do no dia .4 de Julho.
---

I

JULHO
Ia

Ter.:a-Feira

1...�]'-.·.�-
i

o Ivn 44,

Dr. Luiz de Souza
$4.DVOGADO

-

Escrirorio - - Avenida Getullo Vargas
Rcsidencta, HOTEL BECKER

J A R A G U Á' Será o próximo livro de
Osvalejo f�. Cabral

a aparecer em julho. próximo II
em todas as livrarias

-IUIiJ livro COI11 a h .storia dos ba ndeirantes que fun
daram Laguna e (011(_ uistart.m o RIO Grande

I,;;;�m;;;;;;;;;;__;;s;;;;;;o;..,�:;;;;Di;;.;;;;;;;;:;;r;;--_&i��".,.",;;;;.....,;;;,;;;m;==;;;;;;;;;;;;;gíiiiiiiiiiii:______ ').

MOENNICImI

Estação PERDOZlE5 _, \lUa V�f{)ria - Estado ,

de Santa Catarina

Edifício Amelia Netto
SOBRADO. SALA N. 1

����������'�---=�

II SANATORIO "SANTA. CATARINA�i-i
.

--- II Dr. André Kiralyhegy I

Ciin�c��-ciruígia e prothese ds bocca

J

Apparr.lhamento recente.r.ente adquirido, com todos os

aperretçoamentos da techníca moderna.

DI..1,ri-i�:_R(\tilA - ALTA FREQL'ENCIA
TH.ATAMEi\:TO SEM DORI

I

-II
I Pontes de Ouro, ou de Platan, SEM COROAS, para imitar os

dentes naturals. Dentaduras Anatomicas, systema alemão que

,- rermítte obter a imitação absoluta da. dentadura natural, - Den

l/- . tadura. SENI Abobada Palatina. - Dentaduras parciais, á base
I de A çc-Krupp inoxídavel. -, Extracção INDOLOR do nervo, sem

I
descoloraçào da côr do dente. - Branqueamento dos dentes. -

: (Descoloração secundária). -- Electo Coagulação, - Reseccões de
raiz. - Reimplantação e Implantação. - Therapia da
,

Paradentose (Pyorrhéa). - Cirurgia radical segundo.
o Prof. Neumann, Berlim.

E s p'e e i II! I i .. a d e 1-

DIRETOR pnOPRtIE1.'t\RIO

o melhor estabelecimer, r 0, perfeitamente aparelhado
para o tratsmeut o conservativo e cirúrgico de doenças pul
monares (pr1'eumotorax, Irenicc torma, toracotomia). Eete Sa
natorio encontra se localisado na Estação Perdizes - Vila
Vitoria, na Estrada de Ferro :'\. Paulo - Rio Crande, 800
metros sobr-e nível, possuindo luz eletrica, agua encanada e

estradas de autorn ovel, com clima saluberrimo.
O Sanatorio encontra-se instalado com -aparelhos mo

dernos de Raio X Heliodor, Ondas Curtas e Lahoratorio
para exames de escarro, fezes, s angue, etç. .

Seção separada para convalescentes de doença i graves,
estado postoperativo, impaludismo cronico (malária), esgota.
mente, etc.

Consultas: das 9 ás II e das 3 ás 6 hs,
As terças e sextas-ferres, consultas nocturnas das 8 ás 9,30

Aos �abbados de' ta � de não há consultas
HORAS M \RCAD.\S.

...... ,....liSLJ!diWWAi? t _d$SP�T'9"
'(\'g�_ M"

....rumNd4\fU*d me PJbiW ;ri •
UJJ&QCS2Z"
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A GA
Diretor-Proprietario

VI

Notas ca
tettcas

de

ATOS OFI�
CIAISanimação.

�la§sifioaeão
fUmes

ETA
Clube ,12 de Nossa

algosta
Vida

o- vet�rano e !simpaticç clube
ta I ua João' Pinto está em seus

irandes preparativos para come

notar condignamente a!passagem
lo 67' aniversario de fundação.
Segundo conseguimos apurar, Oi

é ristocraticos salõ. s dessa tão

Flarianopolis, Sexta-feira 14 de Julho de 1939 I NUMERO 1490 querida sociedade, serão, nesse
-----------

r'ia, erti.tic mente ornamentados,
, .

VIDNDIV SIV O .., Al trabalho este que está a ca-go

111.'';1
númroa: 1- querdizprfcon- Em Curlolloba

� m- n

.__,utt
..

r'as dirt ntas damas da
I
víent a tau merne aux entant s FE� E RESTA ..

nussa

/o(;n acompae nê . de leurs parentes. . RANTE PAI.. t\f:U). mais alt" li cied ide que organi-
I . I a -- significa - convi nt sp.: ç- R B 388 CURIT'::J A zar arn u'tin arcente a Festa d05

I
cialmente nux enf'ant s. 2 -po,.!'

INFORMA OES: á Rua Barão do io ranco - llJ,' P FI. eCt'gue:r0s em ôr, que tão

::: s�1:1ges pa;.���r��:�� �3:liPl�!;� II�----J-::- d A- : Olhos, Ouvidos, g atas e imorredouras recordações
• ---- ----

(Milieux Don averti-) 3 b',

-1'1, Ur. oao e raUJ()-"Nariz, Garganta gpnvl.u, [l� coração, de to�m.
Festividades relidio.1 �our le� adultes

,

�e .,Inwnt 4 - rltil uomtngo pox mo está d-

A

l!!!t filrn qui, m .lgré ues ,I rnent s
,

" I nuoc iada uma f'S! ltndldl de-
sas em L1Rgoa mauvais, laissant uno in r essi- n I' Especialista)lo. Centro �e Saude ••

, Aflslste.nte do prof. Sanson.
demais

'1 t'
.

f 'f Consultas manas das 4 as 61[2-R.VItúr Meireles.âd+-Tel. 1447 I rmngueira que como as "

m e e. esr a peu pre s 100 �H1S1". "11\ fadada a alcançar plenoNO" aprazivel distrito de Lagôa I
4 bi« - filrn oú IC3 elements

,
..k,,,......._..=-_

-- --- _ ------- ---- I
- ;

realizam-se domingo as festivida- I mau vais l'ernport nt et dong -'<-f"%.���:;;���,�X'�P=;;;;;U::l;';;:;t;.:;;s;;;.;fii;a'.. sucesso.

des do Divino Espírito Santo e i RI f ictement res r lé, 5 - fli m á

�
r Essas domingueiras, alias, . já

Sagrado Coração de Je3u<. I preseire aba .lument 6 fí!m atta- A (ompílnhl·a Paulista de Seguros ! conquistaram a simpatia da el.té
Sabemos que um grupo de I',�' quant Ia religoi et les

bone""1
UI li Ihrian polirana, e quando uma

tólicos fretou um onibus para
I
11)(', nr s. (continua)

iI
avisa aus �('I]� a.nigos e clientes que mudou as nuas insta-I'd s as d m ngue.ras é anunciada

conduzir áquela localidade os fiéis lações do « EDIFICIO AMELU NETO � á rua Felipe Schmidt,
r s c-rrn �I:

' a

que desejarem assistir" as soleni- � IM 46A d t' d I anteve-se rnetcmalrcarnente o su
U ,;.:...l, ,_J �-:;; I O pua o numero a. a mesma rua, erreo, on

.

e espera me- I
dades. , � recer 8 pref'erencía de sempre. "cesso que alcançam.
Os interessados poderão enten- �:;) O tO lo . fi M· tivou tal resoluçãe I) interesse em melhor servir � _

der-se com.o sr. dPedLro E,'ar-s;sto MEDiCO . __ OPEAACOR i

�.
aos seus favur'cedores, I I U:\1A AS -::'INATORA MENSAL

Dias. presidente a iga de ão
--PA RTEI RO I i ./ f DE A "GAZETA" CUSTA

Pedro, em sua resideocia á rua .. Fto ianopol�s, 11 de Julho de 193J) �

Alvaro de Carvalho. R:\'US X li
•

APENAS 5$000
Restauração da Cruz No � .

..� .. _.c_ ..__ ....__ ..

morro do AnUía, na paesflgp.m do Clínica àe Tuberculo9? I ��"'''''''''---:-''�·W''#*ii''�'"It'·��
século foi erigida simbólica Cruz, Pulmona..

Ique domi'na nossa, Capital PCP' Diatermia em ondas curtas.

sentemente o significativo t.este- Raios Ultra Vi:.:leta e Inlra'

munho de nossa' fé acha·se em i

Vermelho

m6u estado de conservação, fa- 'I Infrazon-· Terapia - Ci8tus-
zendo necessária sua sub�tituição. copia - (J retro--S�opià
Um grupo de ardorosos moç03 tle.
noasa Paróquia tomaram a peito / Cunsultoria-Rlla Deodo

promover IJLlla cam;/[lnlJa :rm pról II ro � Esquioa Rua Felipe
da restauraçãc- da Cruz do mor' I

Schmidt. Das 9 ás 12 e das

ru, tendo concertado medidas, I 14 ás 17 hs. Teldotle-1475,

neste sentido, com s. excia. reve'l Residencia - Rua Nerêu
rendissima o sr. Arcebispo Me- Ramos 26 - Télefone 1450,
tropolitano t' s. excia. o sr. dr.
rnt.erventor Federal, á� quais au·

t.oridades, em visita demorada,
cxpuzeram seu plano. reeebendll
os melhores votos de felicidade e

(;ALLADO

Dr. Arminio Tavares _OIlV;:::�:::iZ,
CIRURGIÃO-ESPECIALIST,\ Assistent.e do prof. Sanson

i Consultas das 10 áe 12 e das 16 ás 18-João Pinto.7sob-Tel, 1456 I
---

Remo�ões

Furam removidas as professo
,rdg M!\ria Olga Nichele Rocha e

Olga Donadel�

/
•

SI QUIZ'ER bôlos e doces saborosos
e bem feitos, use "Buda-Nacional", a
farinha de tritjo que milhares de
donas de casa vêm empregando há

...Is_- 50 annos com os melhores resultados.

Nacionalll

\NH' ERSARIOS

DAURA COSTA VAZ
.�.-:-';:! ..

ilA efeméride de hoje regista o

aniversario natalício da gentilissi
ma senhorinha Daura da Costa
Vaz, graciosa e encantadora figu
ra da nossa <leunêsse-dorêe s e

aplicada aluna de Colegio Cora
ção de Jesus.

ALVARO BOAVENTURA
OLIVEIRA

DE

Transcorre, hoje, a data nata
lícia do sr. Alvaro Boaventura
de Oliveira, do alto comerein
desta praça, e 'pessôa que desíru
ta de merecido conceito nos nos
sos meios sociais pelas destacadas
virtudes de seu coração.
Aos cumprimentos de aeus iUII

meros �migos, juntamos 09 nos
sos.

O dia de boje, rl'gista ('ani·
versario nalalicio da exma. srf).
I. Corina Motta Mafra, espo�a
rio !Ir. Alv!lro Mafra,

Faz anos hoje, o nesso conter"
r lneo pr. Luiz Beirão, acatado
comerciante nesta capital. orule
conta com inul:lfras amizades.

Dcorre, hoje, o aniversario na.

talicio do sr. Laffayete Bo�ca,
habil alfaiate.

Deflue, na data de hoje, o seu

aniversario natalício a exrna. sra,
d. Guilhermina Ta vares, esposa
do nosso conterraneo sr, capitão
Jacó Tavares, capitalista residen
te em Tijucas.

Faz pnos a gentil senhorinha
Maria haura Paim, diléta filha
do sr, Francisco Inácio Paim
maritimo. -

'

Passa hoje o seu anh er,ariol
natalicio a gentil senhorinha Ju
lia Ramos.

A!lsina'a o dia de hoje, a PS;"
sagem do seu natalioio a ex:-nu.
sra. d. Bastilha Bosco 1\1, ndoz8,
esposa <'o fr, Noé Memloza,
funcionaria da Penitenciaria da
Pedra Grande.

Transcorre, hoje, o seu ani'
versa rio natalicio o sr: Alvelro
Soares de Oliveira, do.) comefl io'
10üal.

Vê p9SSal' hoje� o seu anível·

I
sacio o. i?teli�ente menino Gu�"
t,ava, dIleto fIlho do nosso di;,
tinto confrade Gustavo Neves
Diretor da SecretarLt do Interior
e Justiça.

(.llJst.av0� ofp.recerá h0je, aos
ietn an..iguinho 1 e colegas uma

lauta mê�a de dÔced.

"A SCIMENTOS
Fui regi3trado, no Cartorio ria

�idade, oj:nascimento de Valde
mar. filho de Anaeletu A(:o!inar i'l
da Silva.

VIAJANTES

DR. OSVALDO DE OLIVEIIU

Está em Florianopolis o nos!! ..

distinto conterraneo sr. dr. 0:1-
valdo de Oliveira, médico em

Canoinhal.

FALECIMENTOS
OLAVO SCHMIDT

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


