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EXPOSIÇAO P"
- t FElR. DE

CATA'RINA
SANTA

o "Lira Teuis Clube FlorianOp!fis" está organisando uma Impor
-tante Exposição,..sFe_ra de Santa "Cata����a, que se realizará na prlmelra
quinzena de Dezembro �d� corrente ano��\i sob a distinta presldenc ia de honra
dó sr. Interventor Federal e a 'honr()s�l presidencia do sr, Prefe,i.to desta
capital. Tratando-se de uma grandios��J�iniciativa do prestigioso Clube da
colina, temos plena confiança qu� o:"�t<soberbo certame seja coroado' de
extraordinario extto e . apoiado pelas �Iasses conservadoras e sociais do
nO$50 Estado. ',l .

---- ��\ -_._---

Acordo comerei-aI Ii

com a' lIalia
AZETA

Está em estudos um novo acordo comercial a ser

firmado entre o Brasil e a Itália, e em condições que .
sa

. tísíaçam a ambos .os paises .

. Este fato é auspicioso para a nossa ecopomia,' por
qeanfo a Italia sempre foi um dos nossos bons mercados,
notadamente para o café. Basta dizer que dos 380 mil Not.-C'.-as e ,'quintais da preciosa rubiacea consumidos pelo povo ita-

I

llano, mais da metade são supridos pela produção brasi- I
leira. eesumc IDeve..se notar que os peninsulares são fervorosos a-:

predadores dessa bebida, não a dispensando nem em ca- I
sa e nem na rua. Por isso o consumo é realmente gran- RIO, 18 (A. N.)- O bimotor nor- i'
de;· traduzindo-se num mercado certo e constante 'para o "Iteamericano, que alçou vôo para;

,

nosso produto. No�a York, caiu ao mar perto'
"

"

E' bem verdade que a Italia se carateriza pela po- 'da Ilh.a �as Cobras, em conse-I - ...
-

tltlca do, 'auto-abastecimento, Por mais que seja rigorosa, 1 qFul�ncla de uma pane .no motor, f } N.t\ .,'A MOOE &1 A'R.'"entretanto. na 'ex�cução de ta. I programa, �ão chegaria nun- e izrnente os passageiros foram

j .

' _
ca a. excll'ir-!1�s de suas. rel,�,çõ�s e�onoml<�as, dentro .5ie I

todo� salvos.
A m.iin( Serraria d� Lenha

H p.
.

XII:em

lctert�5f(.'ada
vez mars trrm;e e mars intenso. .

�..... _,-o . ...... -

Dmenagem a J8
.'

Ambo. �. países sempre mantiveram uma aproxima- �'; �IO". 18.�:,t-....,..1: _;:, C!Je�oll I fone 1.100 i .'.;

ção' expre ; tanto social, como economicamente. I hOJe
a esta capital, o e.s_cntor I , _'.

'

_.
'

- ,,_ .'. �-: -" '-. <

>,��.,:, '

_� A :eot'<),nia jttfl4ana no Brasil, é das �ais, volu.mo��s e
. ��I.I��? Oscar Azocar, brilhante I -; .�- - ,-� ---� ..�,...,..__: I RI�. 18-Rea.lizou-se;'"' nó, H-a:- 'por numeroso grupo de. senho-

.

s�. d�, jli:nia oela -sp� 0-.n�0'S4.(r.l_�e· l!H'Mahge:néi� çômo. _ ,'J'Of,,:-a:I�f�i!� �E( . M�r- .-, , ,

II.'"
.

,
" mararí, a homenagem p�esjad..a tas da nos§o _ ��oc�.�dlld� ao Papa

pela: 5 'la fadl. e espontanea assimilação, tornando cad,a cunoj , ',�·T,�llt.or ..,,-dlano, d� .

'San-. Au.
�Orida,des j.' ''_,

'. -

.

. '. ! Pio xU.· ._-
� dia:,mai:l{ ,:solidos os laços, de amizªq� (J e upem o� dp� h.agO" •.T�rtm:nª,O��Q... sua.s tmp��n: .... .,_,_ �., ,

�.
,

:._, '.'
< '�E�"" _

..
. I _

A se�são,' q�e es�e�e' muito
'o' povoo.' ;

"

.

.

. ...,. � ,
. sões a lI?yre-nsa" �obre a. Clda- � 'd' I IIIpreza� I concorrida, fo.I presidida pelo,

c: .

No ,momeilto atual, que é, por certo, de transfor'ma- ' de ,MaravIII�osa, disse �u� po-, f�qU�,- po em .' : Núncio apostolico, d, Bento

·çõ�s·.e�apl'eensões. tudo aconselha que as nações. olhem dena.parodlar a conhe�.da frase'

'd-'" . " ..

d Construtora Aloisio Masella.

para o' íutaro com"pJudencia e espirito de cordialidade, no r napolitana: ,«Ver o Brasil e de-
.' Isnor e I Iniciando a solenidade, a, ban-

sentido .d.e (fomentar 5�mpre mais! a estimá e o
'

respeito pOIS morrer!"
- I ii _r-" ,

'

• Un -IV.:rsa I : da ?�. musica d.o Batalhão: de

reciprocos no culto SIncero aos Interesses mutuos. ajudantes de -
-

I
Fuzlfeiros Navais, executou o

v E' ,o'qüe'.(Juerem: realizar Italía e Brasil, mediante RIO, 18 - �um gesto tres: , L·'.t d' IHlJo Nacional
.. ouv!do de pé,

o novo acordo' comercial. _ '.
.

loucado, �m, pai tend_o nos bra

'd :a, por toda a asslstencia.

, A boa vontade e os sentimentos afetivos que foram ços um filhinho, aÍlrou-se d.e or ens '

I A seguir ° professor Amoros)
. � até hoje, a razão '

. .de ser da intensidade das nossas re-Ia- um barranco de dez�nas deme-, "

. , .

Lima pronunciou UtM discurso

11 ções, hão de e.ncontrar
uma .�ol�ç.ãO satisfatoria para, a e-

. tros" ,�� altura, morrendo ambos,
,_

�

.

',_ ��gundo �avlamo� noticiado" n? qual �pre�iou a ação dos

""1 1C0nomiá das duas patrias, permlhndo que o comereto se t I espaofados. , RI�:>" 18
.

O preslpente d_a Re I realfzou-se as �6 lior�s de on-I PIOS na hlstona dos Papas, ter-
, desenvolva sem afetat\os legitimos interesses da nOi;sa I I

,

publica assl�ou decreto-I�l so-1 tem! a solene I,nstalaçao.. 'nes�a I
minando por traçar o perfil fi-

't.''lépoitaÇãO e nem os pçstulados autárquicos. d4 pet1ins�la., RIO, 18 - Tod?s as ag.�nc.las I b�e as autor!dades que p�dem c,apltal, nt�, Felipe Schmldt, ed,l- sico e moral do Paoa Pio XII.
.

'"

Br.asil e Italia darão,. assim, ,ao nervosismo mundial, dO. Banco d? .B�asll fotam

a�-I
dispor de aJudante. de o�(L,ns � flclo Amelia Ne!o, da InspetOria Em nome do Gjlrdeal teg�r�,

u �mpl0 admiravel",de como todos os problemas inter-
!
tonsadas a Inlcla� os e�lprestt- dan.do out,r�s r:rovlden,cla, Esta local da conce!tuada Empreza d. Atico Eusebio da Rocha, ai'-

! m. e>. ....... pódem encontrar anda,mento eficaz na discussão ;
mos em letras hlpotE!can�s, de assim r.ed.lgldo esse ato dú go- Cons!rutora Umver.sal L.td�, cebispo de Curitiba. agradece'u

I
nac!�nal:' '�ordial dos mutuoS'4.1ltereSsE!s. ,que tratam os decretos ,leis 60 verno.

. . 'I Alem do respehvo Inspetor, a homenagem,

'.
pacifIca e. �

�. .

.

I govêrno fcderal, para pagamen- «Art. 1,-0 ministro da Ouer- sr. joel .sotter Matoso,
.

e seus I Discursou ainda o professor
.,
__ --_�_��._� _ __:.;;_...�-.--

�, to, ,nessa especie de dividasd05 ra, .os generais, c�efe �o Estado: auxiliares, estiveram presentes o jonatas Serrano,' saudando @
-�. ,'" - .- '0"

I h"
agncultores contraidas até 31 de Malar do Exerclt?, Ins��tores representante do SK Intervent:>r episcopado brasileim.

B k t �D 'mae ung
dezembro de 1937. Os interes- de-Orupos �e RegIões Mllttares Federal, o dr. Ivo d' Aquino, I -

e a ..-�·",: ',sado� deverão -dirigir-sé ás a- e os comanda�tes da�, 1., 2., .3.,: Secretario do Interio! e jUstiça, I
�����������Ili.;' .

". genclas locais do Banco do j 4a., e 5a., Regiões MIlitares, dls�' representantes da imprensa, co_I

IDer de t h ....�aats.:'�gehoerige Emi. Herr-· Brasil.
. P?rã.o cada um, de. dois .oficiais ,I merciantes e muitas .dutras pes-I D. r.,Artur.·Pere·lrau se.e �

'\,� ."t. 59 Jahre alt und ajudantes de ordens; dIsporão soas de destaque sPclal. I
. man,n, wohnhaft 1ft. Ann .. ,,�Po.. lIo. ""ia Nieder�aEer RIO, 18 - Uma estatistica, de um, os·' mini,stros mil�t�res I .

Dando inaugurada a Inspeto-'
di. éteutsehe Staatsangehob ..,lg8 Ma. '., -' recentemente, publicada, regista do Supremo Tribunal MIlitar" na, o sr. joel Sotter Matoso I e Oliveira �

wohnhaft in Ann5tapolis, 48 ',J.ahre ah.,
�

......
beabsiehtl-

um total de 66.032.526, sacas quando generais. da ativ�, bem i pronunciou expressivo discurso,
jen, vor. dem unterzeiehnet\.'n Beamte.� �ie Ehe de. café inutilizadas até maio c�mo os de�als generais da salientando o fato de a soleni-.

� einzu,ehen.
.

.

,ultimo. ativa �m servlç? _..

dade contar com o representan-: _

.

" :- Par.agrafo UntGO-Terao dlrel- te do sr. dr. Nereu Ramos, go-;FlorianopolIs, dan'18. Jull 1939 to, tamIJem, a um,' ajudante de vernador do Estado, e .0 sr. dr.1 I

..VI·nte e O·lto h.0-'
lordens os generais Ch.efes de Ivo d' Aquino, cuja presença i II CONS.: Vitor Meireles, 22

Der Dlutsche Konsul
_

Missõe-s Militares. traduzia a compreinsão que as Fone 1248;

'Dr. Stel·m.er. I
A,rt. 2.-0 coronel que estiver altas autoridacies administrati-I". ( Doenças internas de crianças' .

.-;:,_

'-'\mens mortos na no exercicio de função de co- vas tinham da organisação

'lio-I e de adulto".'

O
'-

d
'a.:��" mando relativo ao) posto de ge- delar da Construtora Universal. ..

",.

Intin
-

O'
.

,."

d
. neral, disporá de um adju-nto A seguir foi servida aos pre- Doenças do sistema nervoS0

"

"

.' expio ..........'�o.,
. e em vez de ajudante de ordens.

sen.tes,
uma taça, de champagne,',

'><' � �. Art. 3.·-0s ajudantes de or- e finos doces. Laboratório de análhes

p
.

,�� .', '�a mina dens do ministro da Guerra, do Todos cumprimentaram ° sr. . �I�nicas .

•
'

< í,"

t'
Uh. chefe do Estado Maior do Exér- joel Sotter Matoso pelo auspi-I Diariamente das 10 ás 12 8

.. elD ."evls a -
-

cito, -'mlni�t�os do.Supremo Tri- cioso aco�tecimento. 'das 16 ás 18 horal.
.

&;\"
.

PROVIDENCE ESl,",dos V,ni- bunal Mlhtar, .�nspeto�e,s de Na reah�ade a Empreza Cons-
;';";;"-�-��iliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiliiiiiiiiiii�

i j d 18 _ O in�petor �o De- Grupos de, �eglOes �Ilitares, trutora Umyersal, pela solidês Io, r.."
os, .' "', Es- chefe do G�blnete Mllttar do do seu capital, pela honestidade -,

_,
. \ .NOV-A YORQUI, 18- (A(.N.)�Clenhstas amencanos! traba- partament.o das MÜasTd� \velJ, president.�:�ã Republica, chefes da sua atuação, , p�la seriedade,OS CEG'OSt lhan,cl'o :.lsoladamente 'em quatro. \ gru�os, acabam. de .anunclar, ao tados .Unldos, sr. . . o,

·t� . de Missõés' Militares, coman- absoluta de seus lanos, vem I. mesmo 'tempo, terem descobertOl: a .smtese da· vItamina como ca� a�unclou a �.�OO parentes e

d" I dantes de Região e secretario vencendo galhai-dam�nte impon- t

paz ;de fuer parar as he
•

.

intern° s
.

mlgos das vItimas congrega as
- ,.,dO'

c' ,.
mo.rragJlas Q..

,
• '\ _. os entrada da mina carbonifera g�ral do Mlntsteno a uerra, do-se como uma das mais __po-: ROMA, 18-0s cegos serão

. ��VA 10RQ!1I, 18 (A.N.�-O gal. OOIS Monteiro regres
Ouvin ue foram encontrados serãC'·de qualquer arma; os c!.e- dero_sa organizações do'genero, I empregados na ltalia nos Servi-

; �!r� ao �?KrÔ ��X(I��, )s_:_�a-:fel�a.. rl H' h't á e-I
mais ;lo�e cadaveres, ascenden- mais af'ldantes de ord�ns pro- e .justamente preferida pelo pu-: ços de defesa aerea. Ficou pro-

,

"

;'. <.,. lmpern: or. Iro I o. p�ssar em, r. do
-

a' 28 o total de mortos em -virão da gr-tna do serviço cor- bltco que tem o senso da eco- Nado com efeito que os cegos
�.�tà.a arm ada japoneza, a bQ,rdo ,rll<.l tCilpltanea Nagato, no dia

.

d t" tás respondente á natureza do co- nomia
- I tem maior sensibilidade na uti�; do c 'te

.

'. consequencla a recen e ca -

'. _ .' 1. _
"

-

.
'.

orr �11 •

, ,; _ '.
' ,

t f '

mando ou dlreçao a que servI� A Gazeta congra.tula-se com 01 hzaçao dos aparelhos de loca.·
.

','
'

.

NO ,VA IORQUI, - 18-iVa? ,ser dlsp�nsados 75 mil em- roHe�vià 38 homens
-'

na ,mina rem. '.. povo pelo fat?,' augurando á, Iização dos aviPes pelo som. Os
Pl���dos'e � trabalhos de co,nstruçÇies fed�rals. ,

'. \
_ úando se deu a explosão. �ete Arti. 4,:-"'OS ajudantes de or- Empreza Construtora Uni��rsal, I (..cg?S serão, portantl), segundo

'. old I
VA, ��SOVIAi 18 Cregou ba .test� clda�e �t gal. SIr E: �ue trabalhavam nas proximida- dens serao d? posto de 1. te- farta messe de reslfltad�� em! projeto que será apresentado á

{:-." ron ,Ide, che e. das, orças ri anlcas e u ramar, sen, o

des da saida foram trazidos á nente ou capItão.. .
,

nosso Estado� ?nde, aHits, é' Camara dos, F,ascios e das �or-ilnahosLarr( teNnlJteRrEeSceblldS°:._ R
'

,

! O
.'

t I f t 11 superfície e 0_4tros tres fQram A.ri. 5.-Revogam�se as dls-l gra�de o numefO de seu's pres-l porações! uhl.lzados nos servl�os
, • .' .

ema calma no nene, re a IvameJll e "

á, d' t'a pOSlções em( contranolt• tam1stas. .' «aerofonrcos». .

pendenci i� anglo-mpontca.."", . salvos pouca .1S anCI •
.

'
'

,

Di retor-Pr�prietarl� JAIRO '�ALLADO

A_N_O v_I·__---F-IQ-ri-a-n_o_po�l_is_,_Q_u._a_r_ta_-feir__·a,--'_19_d_e_J_U_lh_,o_�....e_l_9_39_' I_N-(J-M-E-B-O I--'�"'-9.:--..4

PARA o INVE RN ..O:
,Fina Confeção em Lãs, PELES, Angorás; etc.

TAILLEUBS--�ASA�OS -c. �.tlPAS
e

TUDO QUANTO AGASALHA DO FRIO

RESIDENeIA: Rua. Vi�c()n
de Ouro Preto, 57 .;o

Fone 1524.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



,!jdai�grêlt:l@çimento e Missa Çonsijdera- ".
_

.
_.. , .

Siiiiiiii�_��-:R-:iiiiiiiiii;iiiiiiii;Eiiiiiiiiiii;��.�!�IGíiiiiiiliIO�D-E j x- " : f' ',', é. :.-: "Jf.,c����ii.:::::id��i'l ':M,."A�S�C����v�O IRODoriDa s ,de Sá Ferreira,' d
.

A efeméride de hoje rerista, 8
_ ,res a paz ----. _

_'---

�ata natalicia da, Jraciosa, i.nte- Alfredo de Sá Ferreira (líôs�nte), Hipéiid.es·':de lá' Féirelrl,; Realizar-se-á no proxlmo saba-
ligente e P!entJada sr nhorinha Judite de Sâ Ferreira Debes Maria Luiza de' Sá Ferreira Cletilde LONDRES, 17-08 primeiros I

QO. 22, uma Boireé, dançante no' PÁRIS, 17-A imprensa fran-
Hedy Remigio di Oliv�ir�, fillla • de Sá Ferreira Davino da Costa Arantes e Senhora Jo"" da Cos- censoritoa da Inglaterra em tem- I Club 15. de

'. outubr?, para a ceza, que anfes da chegada do
d� �balizad�, c!inico sr. dr

..Re-: ta Furtado, S�nh(1ra e Filhos (ausentes), Roldão d;' Fonseca P6- p8 de paz, os cfilhos da gúerrs s
I
qual a Diretoria .ccmvida as seus Conde Ciano á Espanha trazia

migto d� Oliveira, A senhorinha
I voas (ausente). e Jcsê Dobes; esp so, filhos, irmãos, cunhados, flue hoje se tornaram soldados,. numerosos associados. ,amplas reportagens sobre as

Hedy, fll�O orname�to do n08�o' genro e 18brinhos, abalados pelo inesperado golpe, com o faleei- sãs oou-l íerados, por toda a u-,
,- - - - - - _.- --- ------------. conversações que o estadis1a

<set» secial, q�e alia á sua apr�-: mento de Honorina Fôveas de Sá Ferreira, vêm de pública exter- ção, como �s garantidores da' -Frutas nacionais e es- italiano celebraria com as au-
morada edueação 08 dotei sUbh.·' nar os agradecimentos aos distintos clínicos, Dr. Anaelo Lacemb,

'

I toridades governamentais hes-
e de I ri d t

� paz. , tranjeirasm s eoraçao e )�n a e, ca .1-
I pela prontidão eom que âtendeu o chamado e o esfôrço fi dedica- O «Times» de Lendres, orgu] I

.

_
panholas;: resolveu agora pôr

va e enc�llta a todes os q�e dela! çã9 eom que se houve para salvar a sempre pranteada morta, bem lhcsamente, Fie refere á maneira 'I Salao COlDerelal de lado as mesmas, tendo lia
se '8pr�Xlmam. Aluna _ltrIlhante � assim, externa "1 acradecimeotos ao médico assistente Dr. Nelson <unanime s pela qual o serviço de I

tarde de hoje publicado apenasdo �nstltuto de Edueaça. delta; Guerra, e os serviços prestados pelo distinto amigo Eduar40 ROia, treino militar obrigatório foi re- I Mercado .Público n. 9 uma .pequena noticia dos atos
Capital, onde se tlest,aca pela sua I

e a todos que acorreram no ato do desenlace' os que' eaviaram cehide e observa que cada dia que são levados a' efeito em ho-
splicaeão e seriedade,' estima.. : corôas, palmas, ílôres, telegramas, .artões e acompanharam .8t� ,.8 qU.e paSla, estando os jovens in- T f'�em O r de menagem ao hospede pelas au-da 1)e}Q8 semi professores e que- última morada, Outrositn, aproveitam a oportunidade para convi� glezes IlOS eampes de treino 'mi- .

te r' ra 'I
toridades hespanholas.vriria pelas suas eolegas, A jovem dar 08 parentes e amigos para assistirem a',missa que n:ia.ã..'ni';te�' litar; maior' e -mais forte ,6 a ga A maioria dos jornais repr 0-

,

aniversariahte que conta com um zar no próx:njo dia 21, ás 7,80 horas da manhã, na Igteja"de,N...aMia- do' J)âz. LlSBOA-' VIOlento tremor duzem tambem O comunicado

g�and)e tircul') lIle .amizaàdelll" não S. do Parto. '.
' ",.: �' .

' ,
,

. . de terra, sem àano5 pessoais ou oficial da entrevista de Ciano
w pe 8S lIuas manenas e icadas Antecipam os agradecimentos aos que ali comparecerem- � atqiais. alarmou a populaçãO e Franco, sem entretanto apre-
e corretas, senão tambem pelas nesse áto de religio�idade.

.

L R I· d·d
' sentar nenhum' comentario.

suaI! acrisoláda. virtudes, será Florianópolis. 17 de julho de 1939. <; ',r'ti '." ie oglo . per I o e Evova.
amplamente felicitada pelo festi-

tvo dia de hoje.
' -

.

.

Foi perdido. sabado, no trajeto I

D J,.., dA· Olhos i'Oavldô8 ç_ompreendid� e-v�-Rua Felipe I Dr. Ar_mio'lO- Ta.vare's _OUV!ad..O::a'DDtaarl,Z�SENHORINH� EDI1.CE B. r. oao e raUJO-"Nariz'fiGé"dtíut' "Schmidt .at� a Av: Hercili. Luz, I 8 P.t ,

GALVÃO �
, e a

I?m re.loglo ma�ca EKA--;-c.remadu. CIRURGIAO-ESPECIALISTA Assistente do prof. SilDson
lDcluslve pulseIra. GratifIca-se a I Consultas das 10 áe ] 2 e das 16 ás 18-João Pinto.7sob-Tel, 1456

I que. o !eltituir ao seu dono, nes, I
,

" ,

,

t.;i���. Aurelio ·IE�'�miiiiiiiiiiiiiii�C�uiiliiiiiiir�iiiiiiiiiitiiiiiiil·b�aiiiiiiiiiíii!!!��:!!ii!!�i!.iiD�:!.iiiiii_siiiõiiii,:i!!iiiiE�:iiiiiiiTAiiiiii��"':'::
Rotolo

' IINFORMAÇOES: á Rua Barão do.Ri�:a���r����::Ã

'A reserva

guardada
pela impren
sa franceza

Alguns pioeços tentadores de M OV E I S
D U R A.N T E o

MES DE.JULHO

'da

- I

o MES DOS MOVEIS

MOO E L A R"
. '

SALAS DE JANtAR
Salas de jantar de imbuia, ltrtdo estIo

. lo, compostas:
ba cão, 1 cristaleira com \I�tós, e

prateleiras de crtstar->t tfiesü e·

lastica, 6 cadeiras estofadas cem

"A
SALAS VISITADE •

Grupos de pano couro.:

I sofá e 2 poltronas

Grupos para sala c;le vis�ta:
Com um soíá, 2 poltronas e 2 ban

quetas, estofados com fino gobe
lein

290'000

870'000'

430'000
pano couro

Salas de jantar de imbuia, estilo -bun
.

galow-, compostas. .
-

, t balcão, I etager, 1 cristatelra, t
mesa elasttca. 6 cade'ras estofa
das e 2 poltronas 1:300'880

Grupos para sala de visita :

1 sofá, 2' poltronas e 2 banquetas,
estofadas com ftníss'mo veludo 530'000 .......

� I ........

QUARTOS '��DE' 'DORMIR
Quartos de dormir, compostos:' .

Guarda, vestidos, 1 penteadeira com espelhos de cristal,
1 bid t. I cama de casal

�, .� .s-:
,

.

Quartos de dormir de imbuia,' compostos de:
Guarda vestidos, com d corpos, .desarmave 'com espelho

interno, 1- fina e linda penteadeira, .2' creadós-rnudos, t
cama' de' casal.

,
J: )anqll�ta estóf4dH com veludo - '

-: .

=: .'.�' ;. -'..

',,>� :�.�-.#1?"t__ .;�. .
. .

:510'000'

�

,,1:350$000

CONGOLEUNS
Finissimos tapetes, desenhos pe rsas e

'. fi turistas:
.

120 x 1 :80
140 x 2m
160 x 230
2m x �'m
Passadeiras finissimas, me-tro'

'112'000
140'000
195'000
3J2,009
6,30�.

TAPETES
1,85 x 2,75- -

2,30 x 2,75 (

2,75 x 2.75
2,75 x 3,20
2 75 x 3,66

Pre�os especiais nas PASSADEIRAS,

','

# )�

95'000
,

<,'

-11'7'000 �: .l.
'

,

129'000
';'<'

172'000
188'000 _,

�.
.. ':.

.: "

,." .

.

.

� "

,

"

.;.

Estes preços extraor€linarlaanente baratos
.'

'.
. , APENAS

At� o dia 30 d() corrente mês
•

A -"-M, O O E LA R
,

.}

., . 7'-', ,�:t:- -t. �

\
.

Nossa'

Especialista do Centro de ·Saude •• Aflsistente do prot._Jlanson I
Consultas diariaA da� 4 á'3 61l2-R.Vítor Meiretes,2�-TeL 1447 I
Ora. JOSfflNA fLAKS SCHWflDSON

M E D�'I C'A'
Ex assistente do serviço de ginecqlogia dos hospitais da Gam
bôa, Fundação ,Gaffré-Guinle e'S. ;Francisco 'de Assis do Rio
de -.Janeiro. Ex-i��rna do .sf>'r�.(Co 'de 'Pediatria àa Puliclínica
de Botafogo. .

_

.".,
_

Esp�eiallstà e_ df)e:õ�,a8 d.e! :,Senhoras
e creau-eas

Tratamento moderDo das afecções do aparelho genilo-�rinario.

,da mülher.-Disturbios da esfera sexual femiuiua.-Tratamento
positivo nas infecções gonococicas. -Parametrites-Anexite� -

Clínica Pediatriea e Higiene Inf'lntil. _:_ Regimen� aliment,ares.
Diatermia - Raios Ultra-Vio'leta e .Íil-

Ira-Vermelhos LABORATORIOS RAUL LEITE SIA
, A venda nos Depodtos e Hepresentantes dos
L L\BO\�ATOR:OS RAUL LEITE SI�"j,\,;()U à Praça
t 5 de Novembro, 42.- l' A.- RIO.'

,', .

Tranlcorre, boie" o aniverRario
natali,io da menilila EdiJce Ba
tista G81vão,. I:entil filha dà, i1us
tl'O sr. dr. Claribalte Gaivão, ex

Secretario da Se,uraD98. Publica:

Não chega-,
·ram tropas
alemães á

Italia
ROMA, 17-0 c6iorlillde d'Ita

I' a' publica um artigó -de�inentin
c: o' uma informação divulgadll no

, f'�tr8ge'jro, segundo a qual tinham
'cbe�ado Jorças alemães no nor"
te da Italia. O vespertino oficio'

So acentua que «não ha nenhum
-É-úldaào alerplo na Italia:., açep_- ',;'>',."
tUIlDdo que não se prepara agora·
nenbuma partida. de tropas ale'!'mâes para a Lybla. ..

MEDICO -OPERADOR
-PARTEIRO

RAros x Carrapaticid� "Gavião"
I;

o mais' conc�ntrado e e( o::lOmico do mundo.
-

Dilu'ção de I x 800 Its. dágua
�

E ficácia abSOlUta '

PRODUTO DO DEPARTAMENTO DE
,v_ETERINARIA

DOS

rlinil:a ae TuberculoslZ

l"ul'i0nar
Diatermia em ondas curtas •

Raios. Ultra Violeta e infra'
Vermelho

Infrazon�Terapia - Cistos
,

eopia-Uretro-Scopia
Consultorio-Rua Deodo

ró � Esquina Rua Felipe
Schmidt. Das 9 ás 12 e das
14ás 17hs. Telefone-1475.

., Residencia - Rua Nerêu
.� .

'Ramos 26 -'Telefone 1450.

''''

, : .CONSULTORIO
""

.

Rua
. ,F�lIpe, SchlDldt, 39 Sob.

ConSUltas das 10 ás 12 e das l'(ás 17' horas
FLORIANOFOLIS

.'-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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A GAZETA

•

Florianopoli8" 19j9
I •

-

bURANTE O MEZ ;OE JUL.I-IO
Grande � e total liquidação de ,todo o stock da

CA'SA M CEDO
tA CASA' QUE MAIS BARATO VENDE

BR E V'EM E N T E: Novas ins,talações a Rua Trajano,
V:E N DAS de

6 ,__ TRA�ANO- � 6
8

I:) I N 1-1 -E I,R O
"

d
, .��"�"��"",,,,,�,��,,--,,�,,,,,,,,��,,,,,,,,���,,,,,,��,,,,,,�,,�,,,,,,,,,,,,,, � �

L��â!li�-,"'-�����'��i bolde Treoh.-pphi r U,jsséa e j cnvão, para a de Brusque, com,Caçad. T\

I� R-épartlçôes I, Cia. ! as funções de Coletcr. o 3. es -j
f'

,

I _'

,. II: Abelardo da Costa Arantes,
I

criturario Ruj Brandão; da Co.; humaina
�'-

-

Pu b J Icas li, Rupercht Loelller, Evaldo Vogt, letoria de Urussanga para a de:
,�.' 7.� Gustuo Thum. Rodolfo Knop, ·Orleans, o 2. escriturario Vidal ROll./lA 1'8 A'� ri' . ,V!., - Imprensa

, r�"iII r.r - "T'&"� Henrique Kemmelk�, 'A,'endelin Pereira Alves e desta para aque- fascistas descreve a situação dos I.... ,�"'"
.. ."."..."",...., ,..., ...

Enhardt e Leopoldo Sell-Snn_ la e 4, escriturario Alberto An- '

I'ua ianos residentes na França
INTERVENTORIA Generoso Ribriro- .ndeteride. drade, ambo .. cem as funções de

corno muito pecaria. , IDO ESTADO 'Coletor; da Coletoria de Tijucas O ariarnente, a imnr ensa ccn-

TESOURO DO ES- para a de ltajaí, com as fUOÇ0t!S ) d I F
'

• ,

iro a a pe o ascro nan a 0S '

,( Maria Kletenberg Couto ,_ TADO de escrivão, o 4. escriturário fofrilTlfntos dLS italiancs que vi-
Sim, no�' termos das informações. Benjamin Jorge, e

. design�do o
�i-,� s: 6 a jurisdiçâo das leis

0('0,cleciano Nunes da SIlva Josino da Cost_�, e Silva, 4. escriturario Osmar Dutra I d d-acceza=, e screv: n ()�CS como

. -Indeferido, de acordo com I:) Brusqu.!f,:-Como 'requer. 1
para as funções de escrivão da

_

vitimas de, urna <caçada humana» ii
parecer do Procurador Fiscat', EiY'j�l'"· Fuck rl'Dbó-Ketifi-, Coletoria de Tijucas. (' ,drtoco Sl.b urr. reinado ele,

-
'

.

que-sê O:'a área para> ,67 .800m2 t Il,nimtiças e alron. as intolera vcisn. i
SECRETARIil DA F:.." pelo valor venal de 1 :000$000. ! DIA I) f:xitttm cer c a de 900.000
ZENDA E AGHICUL- Fum�_flo Pacheco dos Santos j

_ italianos residentes na Ftlln�a e!TtJRÁ Lima, T,ês Barras- Dou provi-] Maria Kletenberg Uouto-Pe em suas colonias. Uma psrte
'

'mento ao recurso para reduzir o! de a pensão do' MQD1ep:o-Si,n �ãO"lefUgif\dos' pohticos
c

anti-las-
I

Rede de Viação Paracá-San valor venal para i 67 :000$000.1 nos termos das' lDf'oiillaçôF,s. cistes.
la êatarina - ·Selé devidamente Maria da Conceição Pacheco I f

'

nos termos do art. 4. dd lei i.. dos Santos Lrma, Três Barras: Expediente tia Seere· Doz e c a5a!li
69,_ de 1936. -- Nego provimento ao recurso.j taria da Fazenda ',-

"

d ;a
'

,
'

I e Agrie.nltura i por ,

Secretaria de Estado: I

d.,s Ne.oeios do ln.' DIA 13 R:O, 18 ., JJma est atistica
tei"io.- e Justi�a � l, \ a rrt ,i! la I,da S« ào de c ntr o-

r [pitanga SIA - Indef riJo_, 1<:: ela P, e'eitura demonstra que I
João C8scai�-'Pague-se, a Pela resolu; o nr. 6584, de MaJtendo a requerente! um de- a media das construções drarias.

importancia de 655$200. i ontem datada. roi designado, posi'o de seus produtos, em

Je_jno
Distrito, ftderal, ":OrI'piCeil-

Vital Corr��. ,�e 'AnlIJrirri- �,UlZ Osvald� >Fe�eira de lytelo, "invile, co�o. declara, é de, _lxi, _(�endo os seis OIime';�s mêses

�, 'Pf>gul-se, a"_-'TmFort'rclil, de drr-tor da extmta. Secretaria da gt;·se ,ocllll.i'wsto de vendas � ;i.-õSt� 3'\0 sóbe a rr.ars de 12 Q72:960$0(10 -v-mbléra I gl<!a!IVa do E�ta-' t:.,,�:gnãçÕ�,� �êrn' _:Eiée'· -',fã -'qu't���� l �'�\f;ll;' pois -fõr�iIf:J:'v:ãó'> j;I;

-'1 Germano H�'{i-ké) � .v. "iH co, ad. do ao ,vbn epio dos Fun- dispõe ,�.��I,�jgO ,,,unica,- «1!''':;''FI-'':!?J��a5'/2:l�PQ - c.obsill 'Çõ'\'�, p,'lfa-: ' _
Carneiro Rrb-uo - a ,IUljJOiIlHh.18 cionanos Pubhcm, para prestar NE>, do CI�crêto-.',ú fedérál n.: �;r;�p 3"�6:G pav'm n�os Mma'

� __,.__• _

de 5:267$300, seus servIços 00 Departamento 1.06 J, de 20 de Janeu� do
I a.Je,éfl 110va ,de 398.(6)' ,metros CO'ln tl-nta' A polioia surpreendeu varios

Carlos Hoepcke S.A.- Pá- Admilli&trativo de Santa- Cata.ri- corrente ano. ,

i (j'Õafi:lndos:<,
'< individuai! no momento' em que

guê-se a importancia de • na..
, I �m igU11,', ,época (lo; 'Ienes ve'rlDelha·

os mesmos pintavam li referi la

7:094$600. I DIA 15 I pas$ados I raln -1,.898 as c.,ns'
estatua com tinta vermelha.

I d f 'd I P
.

249 d d I Os homens ,conseguiram., no

João Artur Brito- n e en. o." or portaria n.
.'

ata a' -", . (, Irilções em 363 812 m t '0<, entantQ. fugir.
Valter Cardoso - Indeferido. de 15 do corrente, fOI alterada. !\1adelrdra RIO Sul-Por 10- [J!,mt tdal d..: 2-7 O pav:m 0'05. PARIS, 17 - A estatua da ----"

LUIZ Lunaldi-.A residencia a N':i:ll? de f rias dfl Depar!a-; tefpo�t(i fora do pr"zo legal,,'
" Republica, situalila na praça das UMA' ASSINATURA MENSAL

d S ' P b'
I

d' d h' d ..
'

-�� - Nações, nesta cªpital, foi na noi- DE «A GAZETA.» CUSTA
de Cruzeiro paaue ao rr'queH'ntc Ui"Gto e, al,lrfe u llo', quanto

r'C
eixo e tornar COIl eClmento o 1-7,,,M_._-

-----�-

�.
-� ---'

" te de (ntem, obielo' de -atl?ntado. APENAS 5$000 ,
.

a, importanciâ de 32:516$900. ao gt:'z" r�as H·r/S' ,�5 p�lo At-, presente recurso. "
> _•••••••••••••••••e••IÍ"••••••�,

sislt:n!��T::<CDlC'}, (;;r. Joaquim! -'I ��IFIiil� � :.�. ISECRI-TARIADASE- Madeira l'Je1Jtlí: pdn o mel. del BICICLETA I t1\\ CRIADOFcES
GURANÇA PVBLI- Iset.:mbro vmdçuro. Vende-se uma bicicleta 'W lllJ�tiM� fl(lIIfS@i. I'

CA
.

I
Por> portaria n. 25.0: datada; por preço de, ocasião. _, " (i_Al.I :

Como curar. e evitar 'a verminose
IDeooleciano Nune� da Sllva�, de 15 do cerrente, 101 alterada ; _Ver e tratar nesta reda

I »
i' _c li, Cf.

dos a n imais
•

A' ct>Dsideração do ,,:Imo., SI. : a escala de ferJ8s di, Depatta- I �ao. I'
,,�TI "UM iU : :

dt. In,terventor, Federal. , > I mf!nto de Saude PublIca, quant.o I' CAR·TAZES
: O maior flagflo no campo é, sem dúvída, ,a vermi· I

Matilde K. FrieJrich-S;m., ao gozo d 1$ mesmas pela Den- : nose. Ela ataca os animais matando os It'ntamente; é causa I
Sofia Guckeisen-Idem. I lista. Era. Maria P. 'Yi1d;, parai DO DIA 'ITribunal de I:. ún:C.l de90·!. das ·doe'nças em' ger�l; ela predispõe o orga- II. o mez cde setembro vmdouro. I caIlntas ni�mo a rectber todas b.S infe..:çõc5, interc�pta' o poder de-

Delegaeia da Ordem I I I'" i..
fensiyo, de tal forma, Que nenhum animal atingido p10duzirá

PeUtlea e Soeia. Por portal ia datada de _15 t PROGRAMAS DE HOJE: e resultadJ satiôfatótio:

"
" do corrente, sob n. 251, foram

I
Comprova�õ.s: (,OS bovinos adu't,,� terão engorda lenta»

Peler, Julius ..
qofferjé-Sim. concedidos a� dr. �,aulo Saul Odeoo, O lider dos : «Os bezerros so{re.ão peri�Jil.('s padecimentos»

Clara Ramlour, Kurt Ram- R:mos) Med,co-AuxIliar do De- eineliÍas Foram julgild�s legiies as se· «Os porcos ap.'fS.�n!a>ã) a falsa bjtedeira» '

,tour Franz Xavier Klôble, ear- parti!mento de Saude Publica,! guintes cC)mprovaçôe,: «Os cavalos e burro5 Strà'l magros e p.nfraquecidoll
los 'ZI'inmer-A� co�issario �n-125 dias de .licença, e. a contar ,I A's 5, 7 e 8,45 horas:

'

Responsaveis - João Salva- e padecerão \ ar ias dotnças"
carregado do f1�hano para m- de 26 de Junho p. fmdo.,. vadoc dos Santos, Rod-)Ifo M. «I\s ovelhas e cabra r lo naa -ce caqtletica�1 !l, lã

f"
, .

J Edw. Robmson e Joan Blondell Vieira. José Rodrigues Corrêl e e as p-Ies desvalorizam-se»
amar. ._

Processo ;ní que são acusa- Pela resolução n. 6585, de 1 em, João Mareiano Feneí a.

,dos Alberto da LUI Costa! Caro 15 do .corrente, foram tornadas I Balas ou Votos
Do, Cardoso e Emesto RIggen- sem efcuto as, de nr. 6513 e I

, b8Ch�O Escriváo, remeta-o 89 6563, recpectivamente de 8 e Preçó: 1 $000.
,
exmo, ..sr. dr..' Juiz, - de D�reito· 13 deste mez, referentes á no- Galeria-$600.
çda 2. _ Vará Criminal,' desta Ca.. meação de João Quiot Junior
pitaI. -", '

/ para o cargo de Contador do CINES COROADOS
Pr�cessG sohre o aê'idénte- 00- Juiz de Direito da comarca de Foi julgada em credito com a

trabalh9 softido por Lucio Ma- São -Benfo.
.

Rex, �s 7,30 horas: Faz�nda Naci�nal, a tomada de

noel Joaquím-O Escrivão in' i'; I
,

>

, ;Jardim de Allah '_ produção ,'contas de LUIZ P�checo dos

>

me as te�temunhas arroladas oos .l:xpedie';;'te.dad'IDte.r-,' colorida com,eh.afles Soyer Rf'is e. Celso Or1latd,oo Lopc�, I
t t V-BtorIa e era M I D h rtspechva!llente co e or - e escn- •

,presen.e mquen o. ou,' e ar ene letrac.
; vão de Coletoria Fedfral de I

Pela resoluçio n. 622, de i Preços-2$500 e 2$000. campo Alegre, no periodo de.
14 du corr::,nte, foram reraovi-I primeiro de janeiro a 31 de: Laboratorios Raul Leite SIA
'dos, da Cole.taria de Brusque: Imperial. às 7 e 8,30 húra�: dezembro de 1938. i I A venda 110S DepósitGs e Representantes d.)s LL\BS. RAUL

:So�jed�de Cooperativii d€_ Pal- para, a de Lages, com as. fun-!Camondongo azul com Henry .. _ 'I LEITE SIA., ou á Praça 15 de Novembro, 42.-

ta,:S'��:��rCM:��i�;,aJ:st�!:I�!e·J.�.::-lf.I�;
o�. C:�:t�:i 0.,., e Je•••• Aubetl. Tt�I;��inT.l�;"t.�eli�·ç.i� j�: ! lo, A-RiO,

.

.

I:JobaD. > Hugo, Bernhacd, Rein-, de ltlijaí. onde serve como es-, Preço- J $000. ',lho de 1939.
"

I �••••••••••••••, ' �

!/

liquidação
I

exclusivamente a

SECR,ETARIA DA
VIAÇAO � ORAS.

PUBLIC"tS

Contas

con!as, dosFor'!lm 'pagas 6 I

divertios rninisterios.

�e�eão de Armas e

Muni9ões

.

IA

DISP051WO AO
LEVAtlTAR·-SE

Erguer,se do [eíto alegre e disposto poro
o trabalho é evidente sinal de boa soude.
Esse estado euforico depende em grçmde
�arte de um perfeito funcionamento dos
rins e do aparelho urinaria.
Poro consegui-lo urge fiscalizar, atenta.
mente, o opcrelho renal, evitando o for
mação de depositas que aos poucos se
transformam em calculas, tão incomodos •
dolorosos.
O u�o do HELMI�Ol �e Bayer é provi.dencr,_d para os rins; limpa-os e desinfe.
ta-c

, ass,egufando o bem estar presente
e garantindo uma velhice sadia e sem

achaques - uma velhice que se esquecedo numero dos anos.
Oiro
SI OS RINS VÃO REM
ASAUDEÉBÔA

(j. ..,,�ELMITOL

TRATAMENTO CURATIVO:
-

Vermífog.,) para o gado bovino, OVIDO e caprino
_.

em pó cu ém pastilhas. >

TRATAMENTO PREVENTIVO:
A riencia &v.;oa com convicção:

KRATOS
.

Adicionado ao sal, aplicação facil e d.., valer
incor.testável.

'

PrtdutJs do Departamento de Veterillaria d(lS'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



GAZETA A· niargem::dos-ta�os� nãoT e us. olh,o s.', -o aparecimenterdo :cinema: não .data. de .tãoJ..longp._que. '...;.._.__:. -::--' .

tenhamos ainda bem nitídas n� memona episodlos ínteressantes

e, '�i'-:"��ilustrativos, relacionados com ele.
... _ •

:��Dirp,tor - Proprietario dAIBU (; ...<\LLADU E tão antiquissima não é essa gemallDvenç�o.luevlvo.se
Fiorianopolis, 19 de Julho de 193� encontra, em uma pequena cidade francesa, I�m dos rrmaos Lumiê-

re, o que mais contribuiu para 8 seu des�obr!me.nto.· . '.
Quem já não existe mais é um velho italiano, h�mem lD�el!

gente, honesto e empreendedor, que durante .anos lil('g�IIdQ!I residio
numa localidade do interior d'este Estado, disposto sempre a rece

ber com entusiasmo e a vulgarisar todas 'às, hcas novidades que
.

apareciam na ,época, sem' preiuiso de outros misteres a que se de

clicava.
Naquele tempo raros eram os divertiment.os saudaveis

..
D4!

longe em longe anunciava se a v.nda de um CIrco. de cav�lmhos
ou de uma companhia' 'dramatica de reneme. Ú mais eram serena

tas e bailes íar. iliares. De modo que o cinem-a pegou de galho,
como vulgarmente se diz e fez a sua entrada triunfal em toda a

E:e:::3&!EE!�-d-.
- - _Ism!!! :2__�� _.

'-� ._a. M�� parte'E tanto pegou que o nosso bom italiano trato? logo de ad
:x:pe l._ente· quirir- um aparelho de projeções em segunda ou terceira mao e uma

Notas Ca- meia duzia de fitas e saio pelo interior a exibi-Ias aos olhos mara-

vilhados de nossos patricios sertanejos,
_ •

tol.-�as Com I isso abria-lhes um parentesis em suas preocupaçoes dia-
... rias tirando para si ao mesmo tempo e bem merecidamente, aI-

, ,
, '

gum proveito.
Nunca enriqueceu, coitado, porque a coisa não dava para

tanto. Morreu pobre. �ão tanto comei Job, mas morreu pobre.•
Ora, como o cinema daquela época era mudo, o em!'lresan�,

,

/
- que era ao mesmo tempo bilhetiro, operador e speaker, 1101 e�phSeria tolice querer negar as cando ao publico, num português italianisado, o assunto das fitas.

�Mavi!hbs da arte cinematr g�a-I Estas porém, de Ião passadas e repassadaa não escoravam

nca. E sempre um prazer aS519. repuxo e, no melhor do gosto arrebentavam, deixando a sala em

j.ir á passagem na tela de trecho:'! profunda escuridão. O homem não se apertava. Todas as vesea que.

da natureza, 'da vida 'real, ou tal sucedia, a sua voz resoava mais forte: Grande confusone,
mesmo dessas cri�tçõ�s estupen- COI fusone! Como se a confusone Iieesse parte do programa .•das da imagiuaçãJ dêsses artistas E' bem verdade que um ou outro sujeito embirrante recalei
de novo género, - 09 desenhos trava resmugando um protesto, IDlS a maioria achava graça no

animados. caso, rindo a vontade. E ninguem brigava no escuro.

Entretanto, ainda ha rnuit» Si mal comparamos, entrevemorj entretanto, uma certa pare�-
que aperfeiçoar no cinema, tecni- ça entre o confusone de simpático pioneiro da cinematografia

OficinaQ camente. O homem é insaciável ambulante (J a atual situação �uropea.
e

-

a bel.aa é infinita. A Alemanha e a ltalia, de mãos dadas nos assomos feitos
Moralmente. o cinêma é uma ás democracias, dizem se unidas do' pedra e cal. Nada obstante os

arma terrivel, mflis eiiciente que hori!'ontes não se mostram muito claros p:lra a9 bandas do Tir61
o romance, o jurnaHsmo e o rá- onde teutós e italianos q!1erem se ver lon"e UDS do:!" outros.
dio. O cinerud é vivo, ativo, A Russia sovletica, que se arroga a protenção de protetora
põe-no", em atitu -le pas&iva, pa- dos povo� siavos tJ dos paises vis:nhos, entretem entendimento llom
ra deitar sobre n6l as influência!! a Alemanha, segundo se diz, para o foraerimento a esta de alguns
de suas m:navilhas, deinndo·nos milhões de galões de pretoleo.
marcados bem no fundo da seno Entretanto, a Alemanha, de sua parte. iulga que os povos
Bibilidad�, com as im ressões que que ,fi Russia pretente proteger Ih 1 devem 9hediencia. '

I c�ceito expresso em artigo jlransmite. .

O Japão por sua vez faz ameaças tremendas á Inglaterra,
de rolaboração, mesmo solicitada, Se aprove�tado para. o bem, bloquea lhe uma Cunces&ão e manda maltratar suditos britanicos

Qão implica em responsabilidade ne��l�m.. meIO de ensma,me?to residentes na China.
611 elldôsso por parte da R_eda- mal:,; efIC�enr� se en�ontrara.. -. Dias depois Rede de&culpas a essa mesma' adversaria porque

. !\fas, .,lnfelIzmente, e por se- uma bomba japonésa ia caindo, por descuido, no convéz
.

de uma
rem mais faceis e atraentes, o belonave de S. M, Britar!Íca.
mfll, o' imoral, o frivolo, toma- Comi) se vê, tudo no escuro como nas pitorescas sessões do

I,ram
conta ,do cjnema.· italiano. Mas, graças a Deus, nmgllem se atreve a brigar.

/ E o .iudai8mo (no !lentidó eco- J. R.
. nómipo)-' e:x:pl'orador- dos vicios e

das . .tor,pezas, explor!! o mal no
. ci?e�â. para mu-itipliCllr os seus ImIlhoes de «dollar:'l ». .'

.

,
_'

. M_as; a reação vai se fazendo, IA .c()rr�àpondehcia, ..bem como

de valores relati vos aol'! auúncios
e iá chegou a partir d.a propria
terro do cinema, com 'I f 'mosae assinatUl'as (levem ser enviados

ae Gerente FLAVIO 'FERRARI. «boicotagem .. do� máu8 filmes.
Entre 06:;, 31em ele outras ioi:

E 1 d ciativas diversas, uma ·bem se

SCo a e distingue, a dos nossos colegll8
, .: €Ia «União», onde o professor

COl1lerC10: Jonatas Se�r�no, incontestavel_
'.

"

'- I mente um tellISO no assunto faz
De conformtdade com ... 0., de-I sempre_a I)preciação ténico.mo

ereto .n· 20.158, de 30 de Junho
I
ral dos filmes.

de 1931 e Portaria n' 169, de
r (O Clamor, D. 42)29 de Mttlio do corrente ano, I .

reiniciaram, ontem, as aulas dos I Lenha Delambert
diferentes cursos (,ia Escola de i FODe I 100

'l";;;ade ;antM�alh�1 D�>�':��id'
I (Consulto�i� de 'J

.

CLlN'CA OERAL-

II_�_'Mlle. Z)_.=.. II VIAS IJ ,INARIAS
. . Esp. (m moi :,lia.3 p!euro.pul-

mone' es (Br 'fi luire Asma'
. , . ,

Tubercdme,etc.)
Consf/ltas 2 ás 4 hrs.-R
;oão pjnt�, 13-Fone, I 595
'Residencil\: R. João Pio!C', I
-Sobr.-Fone 1214

A

, ••�QLqTljMÔj: .������i;;����\���fI,
·····Tôn i'co_Jlll.tân:tif
�:';_ . _'

-

-

_

'-_ "',',: :;.�·�:'�t:-·�i<'.��� t":��',I,�:'!�?<:r
\(JI(I?,.fcrro,.tólr�éo. g�arani;e'!�ilmlriàs
'.-:: MedicallítlDto ��bO%�liO -�-.'
'LABOR:A.T.Óa!os RAUL LEITE

.

. ',. -, .. -, �
" ,,'

REDATOR-CHEFE:

�tlartinho Ca.llado Jor.·

.Redator - Secção de assuntos
mtemaclonaís=Dk. GIL COSTA

Redatores-j: OTAVIANO RA
MOS e JOÃO DE FABRIS

Redator-arttstico=- CLEMENTI
Na DE BRITO.

GERENTE:

fLAVIO FERRARi

Chefe '-de pUblicidade
NI,LO NOCETTI

Redaeão e

R. Cflnselheiro -Mafra, 51
Florianópolis -5. Catarina
Agentes-correspondentes em to

das as localidades do Estado.

folaboraçã·o

<;ão.
Assloatur:as

Ano '-." 50$000
Sem!j.stre, 30$000,
Trim 1stre 15$000
Só para u captial:
�ês 5�OOO

•Vaidade 00•••

.raqueza
Uma dama de sociedade ililo

deverá jactar-se de jàmais ha
'ler entrado em uma r.o!;inha. E'
uma. vaidade imperdoavel. ou
uma fraqueza que'... , ás veZes,
se perdôs.

Póde uma senhora 11DISCUlf-se

entre ali cozinheiras, sem que
fique esmarrótadil a SUl linha
de distinção sem que 'se man

che li sêda de seu v�slido.
A6 contrario, a sua linha de

distinção "mais' .realçá' ? 'seu' ves- Jtido de sêda hca roaIS ofU3can�
te, quando bai da cosinh 1 d!
seu lar � ara" receber' aqueles 1
que, indo a seu encontro, vão I

dai a pouco provar um prato
cujo sabar, atravessandg o pala
dar, vai agradar a muco.sa do
estomago de queml o sente, fa
zendo viblar de cO,otentamento
as fibras de coração desse mes�_
mo corpo que saboreiã o prato:

Como se destaca e como se

espeita uma, .. dama 8S&lm I
'.

I

CINEMi\

.(,

(Dedicada à minha espo'sa,
seu aniversario natalício)

DO dia ·dO:
,"

Luzes que têm a magia das Roras tristeB e evocativas dó
crepúsculo, das noites sílentee e enluaradas.

Quando os contemplo, em noites de luar, a ouvir o rítmo
dolente de Ullla canção d.e amôr, êles têm para mim a doçura de
urna ilusão, a suavidade ie uma flôr, o cintilar de uma estrela ....

Como numa fonte inexaurível a jorrar, aos' borbotões, cris
latinos caudais de agua e brancas espumas que, a um sôpro dê
vento, se desfazem; como numa cascata que serpenteia, murreuran
do onde à sombra do arvoredo, o viajor, sedento, sacia a sêdé
qu�, ao �l caustico, Q atormenta: vagueando, l'{ual' astro érradio!,
busquei. um dia, na luz d�s �eus ol�os! profundos e sODha,d�r?iI.,
saciar a sêde dos meus lâbios e exteríorízar tudo que, em relicário,
guardava no mais recôndito de minha alma, envôlta, sempr�,.�uma "

auréola de sonho e de ilusão,' desse sonhar que tanto sensibíliza o,
ceração e a alma. " i

Neles contemple toda a volúpia sublimada tia vida e ex-,
tasio-me à sua luz, brilhante e acariciadora, que ilumina e aponta
a estrada, marchetada de flôres e de es,peranças, pela qual eu.. trilho:,<� .

na plenitude de uma existêneia. feliz .e ril!on�a: •

Quando neles uma· Iâgrima silento dIVISO, pequemaa e tí
mija, que se desprende e rola, cristalina qual uma, .,ôta tle .orva- !'.110 nas pétalas de uma f1ôr, eu me debruço, contrito, à beira do
soaho, que é o manancial da nOS5a vida. e; em silênclo a ansôrvo,
raurmurando IIi lábios meus uma prcmeesa e uma prece,

Mulher, se um tlia Aquele a quem, de jgelhlf:s, �endem98,
com ferver as nossas preces e. por quem, em laofecausto, daremos,
si preciso, �s OO�S8S vidas,' te arrebatar de m_im para os I?áramóit
cesletes, para junto de "Si e longe das adversIdades. de3t!' VIda ter

rena, eu, querida, sem- uma luz e sem um olhar, viverei da sau

íade da luz dos olhos teus.

EneUdell1 Fero.ude8

.�
,

Anõré filho
Almirante
murilo Calõaa
Lolita França
releste AlOa

,

1uõith Oe Alm�lõa
Huno HolanO .

O rqueslra õe DansQs J' ,

Regional Õ-,: Dmte 5antora
RaOamé:3 e Ali '5t<l'� 1 -

EOuarOG--.l?atan! II: sua Tipica l'orrle.1h!9
Romeu 6hip'sman com a OrqulZ!stra �.IZ

Concertos ,

. . ,"

--

1 Programa dhirnCt ..

I De 6.15 6& 17.30,hor88
'�

I Programa noturno

De 17.30 6s 23.00 horàs

.� ,.

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

Fatos Inte-
-

r�5santes Notas policiais

FI's 2J.30 CFlHÇ�O no PIA - - Escrita
-'e Interpretacla par ,.Lamartlne Sabtl,
uma ofczrta 00 c:;dsa OI!! louças "o
DRAGA0. / -"

A femea do badejo põe. •

9.000.000 de ovos por ano.

. �
Dan Eciwards, de M0rvillt',

Texas, oficial do exercito

norte-,amE>ricano,
.

primriro tenente·co
ron'}l e depois 'brigadeiro-general, Seguiu para São Joaquim, e

recebeu 83 medalhas. Teve .55 fe-I ex-praça do 3�. B. C, João Ma'
rimentos c pet'deu um braço e ria Pereira dos Anjos, excluido
,uma perna. per inlilapacidade física.
O celebre aviador france� Guy-

.

nemer, �arece ter sido' quem Foi furtado
maior numero de medalhai! rece-

beu durante a Grande Guerra,
sendo apenas um simples tenen
te.

R'a ZJ,3!:;i ó: cai;a' de Perguntai GoodJar •

RI 'hlrantcz,e sua Inexgotavczl cEllxa O-f
. perguntps '

__
-SpczCJRer .�2< atuOlo: fRIso 6ulmaraR�.

Por incapacidade
física n's naras certa5, 'ornais falaOas C.!lf!l'iÍ 1.

ticlas ·em primczlra mão, fornczelO':f":
. pela A HOlTE, sob Q '- p!2troclIlJ.,;
Oa SFll:. DE PRUTR EHO e n J
EmUL50 DE soor_r:

. Queixou-se Augusto Corrêa,-
q'Je enquando trabalhava -ne pre
dio da Assistencia Municipal. â
rua Felipe Sc:Bmidt, -lhe furtaram
um fecho, um. canivete é umi!'
aliança de ouro. Iiirbor Dias, Lia Ooutlnho, J:rnanl de

Barros; Darbele, ltOse Lee" Irmios ,

Tapajós, &mUinha B8rba. Zezé, :ronseea, ,

, . 'Orlando Silva
'
,'" . I

. Em Baltimore existe um mo

i numento á memoria de Adão,

I homenagem prestada ao primeiro

I.
homem por John P. Brlldy, que

i (I fez erigir (Ilh 19?9.
I

/ AlDanhã:

Exportados

I
Foram eX[Jortado8 para Para- Á

liIaguá, para omle ile,luiram pelo ....

. vapor Itaquati�, os 'o; viga'r!illJs'
Ant(il:aio Ferreira' e Jos6 GQI.Dês
da lilva.

/

R's ZJ,35 - Vida MusicaI e Pitoresca dos
Oómpositol'es Em coOela com a

PR6-z, RaOia Tupy Oe São Paulo,
Lomortine Babo, passaró em rczvlsta
mais um produtor Ocz ritmos popula
res, sob.o f'lQ�rocinio Oe EUCRLO·L._

Liv� aria Schuld't
de H� O. LIGOCKI

...Livraría, Papelaria, Tipograf;.�, Encadernação e Fà-
.

bric'l de c:arimb'is ·de b"'rracha
�

ArtigQS para escritório - Livros em . brancos -Art'-
60S esco)ares---Artigos par <3 p,�'S 'lites-Brinci'�edos

� ".

Aceitam· se er,comendas de «l:l ché,), chahp�Jas,
sinetes e carimbos de. (i:Jtar, ·de 'metal, para":':inu-

tilizar
_ (stampilhas

,�;"
,

"

Bua Felipe' SéhnlicJt, 27 ,

CAIxA POSTAL. !69 Telefone 1�237
·Florianopo·lls

.

-

�-.-

-

S'ta. -Catarina
,

<
-
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germano ..niponico

P.

•

.J " •.

BERLIM, 18-'-A assinatura do

I tratádo de comercio germano-ni-'
. pónico està iminente.. As nego

"1 ciações
que perduram ha mais

dé
-

um ano ineontr�ram serias
obstaculos. Acredifa-,s.e que �s'
exportações japonezas para a

, Alemanha' serão . sensivelmente
. aumentadas.

O acordo deverá ser _ minuta
do em 'Berlim ,dent.ro de poucos
dias.

'

I' i, "";J.

- . -

r' "

'Dr.' 'Arminio·.,tavare-s �·o���:::.:::IZ,
CIR!U.t\GIÃO�E8PECIALISTA - .As$istente do prof�. Sanson
Consultas das '10 á8'-]2 e das l6 ãs-18·JÔão Pint{).7sob�Tel, l4.S6

�

1 r ;,.." "'.
.

�i .

'·1

( ",",' ..
' 1

1.-.",,\

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



1 J

S;-"W' - -

...........se o

" I
SociedadeCooperativa i

I
de Resp. Limitada i

I _. I
• Banco de Credito Po-:

� ·1 pular e Agricola de Z
r. Santa Catarina :

,

I, Primeir " Banco' Fundado li'em Santa Catarina '

, I
o_' " ��_.o _'-,

-

iiiim72EiiiU'''''oF' , T?W?5EW3F • 1
, --' -

.

Fundado em 26 de Maio I I

f!it;;<'Augu�to ' (:��r��·:�;�aU:�i de 1927 II!o_',ds Paula Ad ogado EMPRll:ITIMOS DES' : !

RUA FELIPE SCHMIDT. D
eONTe$ COBRANCA� I I. ',M EDICO (Sobrado) II I I

)'

,- '�, DOENÇAS DE SENHO,
,,_

Tel. -1468. ,: I.
.

DEPOSITeS:
I IRAS:-P,6,RTOS 11 . II

á vista, aviso prévio, limi�: lO'peraçÕe$ .

, ,- , I tada, prazo fixo I'
lCon$ult�ri@: Rua Vi(Of I Dr, Pedrl de Waura 'erro,

\

Roa T..ajaoo� 16:
-

'

'Meireles 26
, I, ! f I EdifiC§o proprio

J!'s }(),3tl-e das, 2 as 4 h�. I ". dvngado III
'

I ':'�,

".

.'" I ,

®o..

!.
"'R�si{!encla: RlJa Visr onrÍf'

'.

� '0

'"" 'r... P 42
"" aiano. n 1 sobrafo]

'I' :.2. R
..

i" ii 'lU UM. Mi, �. ,

Fo::: C�:5�lt:�r�:', 1405 ·1 i.t,it:pn,i,oLe n,'_ 1::8 ,I J, Dr. Cam,,'ará I�
Fone" R�6iâencia, 1;55 ;-=-

. Martins

i �

'.�

Fjoria.oopoli5-19�9===
....

. � .. ;.'
.

;&
;� Q ,A Z E T -A

,
,

INDICA
G Ri A' N D E H O T E L

MODERNO
..Laguna •• SI.'. Catarina

Proprietario :

, J O A'o K u 'h m
1.' o MELHOR DA PRAÇA i .Ar ,:'

CARO. ,

�ANHOS QUE'lTES E Fl<IOS Qt.
'

Q-'...- : R
HORA. '

LUZ E ,AGUA CORREf\'TE EM TODuS
OS QUARTOS.

Tratamento fidalgo'-
.' A&uaeio '. pronticão

Dr. Joaquim Madeira Neves
I

•:,1l Forma�o pela Faculdade de 'Medicina da Univer
sidade de do Rio de Janeiro

MEDICO--OCULISTA

Tratamento clinlcoje cirúrgico de todas as moles-
,

tias dai olhos
,
," Cut�o' de apsrleiçoamento na especialidade, com o dr. Pau-

l�oFi'lbo, no Serviço do Prol. Davíd Sanson, no Hç,spital
:j da Fundação Gaffrée·Gu nle (lo Rio de Janeiro
�., Cmpl�ta aps.relhagel!' �ara �,� s,"!� especialidade

. Eletrecldade Medica, Cumca Gera�
, Consultas diariamente das 15 ás 18
CGNSULTOR.JO Rua !,}ao Pinto 7 WD. rdetone 1456
RIiSID!NCIA: Rua Tenente Si!veira 57 Telef. 1621

100.000:01"$101
269.746:100$010

Capital
'Fuado dalre.erva
IIICUTA TO.AS AS OPERAÇOES 8ANCARIAS

A�IIA. ILCO:RRESPONDENTES EM T•••• PAIZ
. A<:mIN0IA LOCAL RUA TRAJAN., �o 13

Ab.ona.�em conta corrente. os segúintes j�r.a:
Dep,. com ]Uf9S (C@hf'lE'RCIAL SEM LIMITE) ,

- 2$1> ala

tipo limttados (limite de ,50:000$) !� ala

Dep. pOpulare-s (1dem de 10:000$)
.

% ala

Dep. de aviSo prévio (dt i{.uaisquer quantiasr com rdltadas tam·
. bem de quaisquer ímportanctas).
"P""com aviso prévio de 30 dias

iidem de 60 dias
'

;lidem de 90 dias

DEPÓSITOS A�R!ZO-FIXO:
1'0 6 mêses
por 12 mises
,Com ren4a mensn

LETRAS A PREMIOS
por 6 mlscs

. por 12 mêses '

Sujeito ao
.

s�lo proporcional.

Expediente: das '10 ás 12 e das 14 ás 15 horas

A.ÓS sabados: das 10 ás 11.30 horas

Endereço telegrafico:
,

SATELLITE

, TELEFONE 114 1

4% a. a.

5% c

PREPARAM.S,� ALUNOR PAR \ EXAMES A 31'1. 'MA�
QtJI,NISTAS. PRATICANTES, OE MAQUINAS. MtlT8-

RISTAR E} A TUDO MATe QUE SE REFERE A'
MECANICA r-.;:�RITIMA •

Curso de Maquina�. e Pilotag!!!!

"A. Gazeta"! l."ma assinatura mensal I r..

I I de A GAZETA, .eusta If «A Gazeta» �nc0Jttra-se
I

. á venda no «8alao Pre- apenas 5$000 iiiiiiiiiiiiiilíiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiii_iiii�iiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;iiiiiiiiiiiiiiii1i iiiliiiiiiiiii_"
gresso»" .

AIS

i

I i UlUlO rRfOSOJAD O
I I '

De Jolio da Silva Silveira-
I

J {) MiLHaR TONICO J

�-�"======���==��_
".��. """'-r�

F tAC&S E ANMICOO'I
TOMEM:

6�l!i!tate as: Tosses,
B:r&ndlitu,
CaHrnrros

Pulmonare "

DÔ'r nas sestas
e no peito

Não couíuudír - peram só

ViNHO CREÔ$OtADO
, ,

Clinice em

ge I""a I

Medilt@ especialista em

Moleetlas de Eshilm3go,
Intestlne, Figado e

Recto
"ltA RADIIAL DA�
IntllOlU\KOIDAi )l YA-
lU'" IBM OPlIl\Açl0

• IBM DOR
GONSULTAS:

A' Rua Trajano n. 1
Diariamente das 17 6.8 V� hs.

Dra Pedro de Moura Ferro
Advogado

Rua Trajano 1. (s9b.)

:{,.'� �" .. �SADOS DEVERÃO DIRIGIR-SE AO SR.
'\ULAMPIO DOS REIS VALE
LARGO 13 DE MAIO, 41
FLORIANOPOLIS

Vantagens do Fogareiro de Segurança
ptE I;) a Gaz de Oleo Crú (Dleseí. '! Rapida-Economico-"Como�o- Pratico-Higienico -Seguro�Asseiad8-ilr a.

- ... '.' -,

As efaina.das, lampad�s m.aroa

j TORINO
.� A CASA "A ELE'TR.OA" RECEBEU UM

I',· GRANDE E VARIADO SORTIMENTO DAS AFAN1ADAS LAMPI'\DAS
MARCA TOI=lINO

MAIS ECONO:Y1ICA, MAIS BARATA E DE MAIO� DURABILIDADE! DESDE 6 ATE' 220 VOLTS - TODOS OS WATTS
f9M EXCLUSIVIDADE NESTA PRAÇA

TEM EM DEPOSITO UM GRANDE E VARIADO STOCK PARA SATIS·
FAZER TODO E qUALQUER PEDIDO DE VENDi\

---------

O Oleo Cru para o fogareiro "REI" custa 800 rs. o litro e produz uma ch�ma
de . gaz azul e de calor elevadiseimo, durante 10 horas.

O SEU CONSU :\.10 é, portante, apenas de 80 réis por hora.

Dvr rs .s tipos e tamanhc s= Comforno adaptavel=-E já com urna-grande ven

j da na praça+-Prçam demonstrações e catalagos, ao ynico vendedor ni praça.

j .'. Ç�sa tELETRJ r-OA ':.�:t.!1;
··_fi.:/jlfti_.;.-.... ; _". ,J"._.,,,,_,,:,, _.it1 .� .... T.,__ _

",r_·
.' " • , �_ • "í-.,!:"o!!!.��.�,,�,�,o�,!!!'!'!II 1l!!!!!

Vi açã O . Urussang a
SEGURANÇA -_ RAPIDEZ - CQ,MODIDt\DE '

Dírigido pelo s,�eio JOSE' �IAXIM�
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS oE -CÀRGAS

ENTRE ARARANGUA' E FLORIANOPoLls,
Falando por Forquilhioha, Mãi L uzia, Cresciuma. Cocal.
Uruss- n�a, Orleans, S. Ludgero.Braço do Norte e Capivarí
DUAS VIAGENS SEMAN L\IS em combinaçãs com a�

linhas de ombus Araran{;uá-Porto Alegre
Sl\.'DAS de FlorianQPolis ás terças-feiras e saba-ics

ás 5 horas da manhã
•

S ...t\!'DAS de Araranguá ás quintas-Íeiras e domingos,
ás 5 horas da manhã

lJ. linha de Porto Alegre chega em Araranguá ás
quartas-feiras e sabados e • parte para P.orto

Alegre aos domingos e- quartas-feiras
r\GENTES-Araranguá: Bernardino Maximo- Forqui
ihinb: Gabriel Harns- Cresciuma: Ado Faraco Filha-
Cocal: Zeferino Buril50 & lrmãos-e-Urussangai rosana;
Ddmiani & Cia.--Qdeans; lrmãos Pizzclatti-c-Braça de

NOIte: Alexandre' Sndrini
AGENTE EM FLORIANOPOUS

João Neves
Boft Felipe Sebmidt, 38�FoD., 18".

UUTtiL DOS VIAJANTES--çrocurem para se hospedarem
'7�>:!; Twr;;'· ''7W' @áJ!g&r:�etftT�io-,\OS�!) �!I,IHO &.raraVMã

.. ,

- ,

-' -

Cenfertl, listinçãl e .lelezl
-------------------------�----------------------�---

8am Econornia
nos Trabalhos doSó

Consultoria Técnico de
IVO A. CAU·DURO PICCOLI

Enge�,h.írD �Ci"il \
fi:» ('o fls s :

Q) t"l ai s h 9 'o 11; t· SI :t � 3 P ai r-a todO'"
os rarnos de engenharia

Administração. construção e reforma de]
pagamentos em prestações

PrC)Jétu� em geral
Escriterio central: Rua. 7 'de

�PO rto Un,i
,·�:�-��._;tj

Seterflbro, 47
aO
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� -,J1horas e crranças, maior e

na Casa "A CAPa-TAL"
8

"

de��Jnve�rno para ��Olne"S,
,\riado serthnente;

I

�.
i�
*

� .�---

55":J%�� aw Adi '3V1 2. i itif+ljJiiN

r-
....·..--"---III--·

I' Serraria 'São João' Iii
I' --,----- '-' -- i l'!
: no distrito do Estre' C1 II! Entrega-se á domicilio, lenha serrada. e.n ; I.. metros. Bem sêca e de otirna qualidade. fit I; iiI . DISQUE PARA O N. 3 ESTREITO IICP 'I
H••8 a8.&.e.�N��l!)ee"eH"••lItCl.g��;D�1-----

I
:"00.::::'.::-'-'_-- .: ��:-.: '_"__"';-::

- ..... -.-".:
.. •. "_ .. -- .. - ...

-.-:__.-__--._.--,.... _::::__.,__':=;:::.;;::::::=====

PARA lNSTALAÇOES DE LUZ. FêRÇA E AN·
TEN;:\S DE

° RADIO, CQ:-fSERTOS E AUMEN·

I lOS PR( CUREM

lo ,1:\ EL_ET�ICA
: TEM ,SEMPRE EVi STO( K E A' VE:NDA_ p@�

A•. .
Recebe-se carga" e encomendas ?t{ a vespr ra das saídas dos paquetes I 1

PREÇOS SErvi COMFE'; iDORES NA PRAÇA,
,

VISG e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesmos, á vista 'do 8·!·, MATERIAIS ELETRICOS, LU"TRES E ABAT.testai. l!Ie vacina. selado com Rs. 1$.200 Federais, A b3gâge� de pc.ão deverá ser I JOU�S ELEGANTES E MODERNOS
fU;-1tr6&Ue, nes Armazene da Compan hia, na véspera .das saldas ate as I ti horas. i NOVIDADES.' VISiTEM A Ele'tr.-"a .-p�rl ser csnduzida. \�ratuitam':nte para bordo em embarcações especiais. !

:1 Rua João Pudo n. 14 ..,
ESMIT&Rlfl-PR}·,ÇA l°i DE WlVEMBRO, 22 SOB. (FUNE 1250) 1 ACABA DE' RECt.BER· UM

.
FINISSIMO SORTI.ARMAZENS_!_CAl5 BAD:iRÓ N.'3--{FONE·1666) -E:'-lD. TECE0. CJ3'TE!Rl\ I MENTO DE CHUVEIROS ELE'TRIC0S, NOVIPara majs inforrnacões com () fgente I DADE NO RAMO-AR rico GARANTIE>O

_J. 53 l'J... NTOS CA R L)OSO I V�mda e índs.talaçã� de !?ontador dEeLEI�TzRe,cfQArça. por .

Ii
.

preços mo ICOS se na l"asa A

Bi�i1i'len"U', Cruzeiro du Sul,
joinvil�, Lages, Laguna, Sã.
Franchsco da Sul

MOSTRUARIO EM:

, ,
!B IR

Quer receber bôa sur

presa que lhe fará feliz e

lhe será de grande utilidade
escreva a' M. Bran
dão.

.

Caixa Postal, 1476
Rio de Janeiro.

Sêlo p�ffl re posta.

, Serviços cie

I
. ,-

_..�eilllilliiiiftEtili_MMmlA : .s;;:::;;;;;lIImitb,�.; ................w ..-·f1i· ........·, .....w.:;;..�·.���.$il)ii'·""'t1tl ._

do I
.

O Paquete lTAPURA sairàa 21

Para. {} No�to

c íj p-.quct� ITAQUERA alrá a
( rrente. par3:

?aranagllà, Antonina
Santos, Rí9 de Janeiro,
Vitéria, Baía, Maceió,

Recife- e Cabe.íelo
Cargas e passageiroá para os dernais por
tos sujc.tes a baldeação no Rio de [aneiro. I

corre.i:e para:

Imbltuba
Rio Grande

Pelotas e

Porto A!e�:re
..

,�) lia. " � �Ii)i. �.mnCltS!l, pOl!"61fÍi •
• iP.Jh8ihfJlY �� IIlIllluulo

-- f.rla - tio I!!!I!1IlI .12118' ill Q�G'��a mOMLI �:gl5l!llbIIIDIMi!GI!J
fi.... IIJUil!ll _fig ....1f,"$ ..m� �iPlt\'lll"íll {�.e SMGIl.}

1"''I.m'''�!li.m !:11i11$' ... flrl�hll%lat$

do ,,'

i
I

I
!
i

•

mais va-

n.1
t Ui e,a .................�..�� �..

Bomn�gDci�I
I

I,

V d tVlagnifica chaen e-se: cara 80 lado
da Estação Agronomica, com
otima, ccnfortavel e grande casa
de residencia, belo pom ..r jai-
di b

I
ins e murneras eníeiterias. Dí1:-

põe de grande extensão de ter
ra, para fins a�T1C018!! ou dlvi.
são em lotes.

Tr.tar na
i_':RUJ.TRAjJ\NO N. 15

Aderbal ��k
da Silvai
I\dvogado

Rua Felipe Schrnídt, 34
Fone 1631

1-;
I

�-
DA

INDUSTRiA ACRlCOLA
DE

..."

OTlO �CHAEFEQ
BRUSQUE -- S� (ATHARINA

BRASil

Casa e terreno á:
venda

A marca eie melhor [écule de milho
que se [ebrtcs adLjlmenle no peíz.

Deliciosa sc.orernese.
Espo(I�1 illlmgnta(aO D�El (rganiQi � d�Qnt@s,

A VENDA NE�TÂ PRAÇA.
Vonde-se uma easa sita á rua

relal. Biteacnrt, n' 169 com �r.
rene fln4e se eaeoatram

. maIl'! 3
r casas de madeira, fl) 4'fBal faz Inn
f dos Mm a Av. Hereilie l'bllZ.

Tratar á Av. 1!lereili& LuZ; n,
I74.

i
� 1-----------------
; I

� I
1

I
\

..

llS

_"

"

c
,

,"10: ",

-_::;::;;:;;:4.=:tW+J .. "tlma Muft�l" t

:,
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'A�GAZETA ,Florianopolis, ,19--7--1939
, Família �-z-u-I-x-T-a-m-a-n-d-a-ré e: Bo,ca,iuva x
Icío'n,9' os' encontros de hoje á riolt.e no gina-
d

'

'

"L" a'"io " 0-'" ,Ir
'

·

Beck e

&I·'egre.�
___,.----,. --..,-_� _

A AZET

Sabino embarcaram Por�

Liga de!�rnado-ICompetiçãij de' atletls
,

s deQllFutebol mo de estreantes 'e
nov,i,ss'imos

:;'ontinuer'Y"\ abertes as 'OI·VI'd' írvcío O sa' 1_-inscrições
Confor... já tivémos oca '." de le'" B. conhecimento de IIdO dO'Campeo �

nOS$05 leitores, a LIga Atlética Catar;liéose realizará no próximo

b"
'

dom�ngo, no stadium da �urça .Públ.ca a sensacional compeliçã� nato -

raS IIe I ro "atlética, reservada aos efi':lollldqs d:; esporte -base, pertencentes II
'�classe de estreantes e de ,no:;issim:;� .. ;;

.. O M.du�el!llra· ganhou 20Diversas medalhas foram rn- tHuda� pára os que atrngu em ,

•-,
"

os recordes de classe de acordo com U" d laheh, qu: jJ iivémos réis mais do q�e "d'oisocasião de publicar em ediçõ S anteriores. •

As inscrições continuam �b :ta a'é s. x'u-leira, quand., dar- outras cDube's
se-á o seu encerramento impreterivel. I

Dado o grande interesse despertado no, meios
_ e-p-ntivos I A Liga de Futeból do Rio de Janeiro' recebeu a quotaIlocais e dis!? � prova o desusado movimento dt'!. treinos ,0.0 stadium que lhe cabe por t�r disputado o Campeonato Brasileiro de Futébnl. '

hO�ilS da Força PU?hca, é de se es�er � que nossa 1.lga Atletl::� venha Oma q�ola,' ?e�uz,.das as des�esa� ficou o saldo de 16:7-09$900,
a colher mais um louro da vrt r '\ pelo f xito, que é [acil de se que 1'1 Liga .distribuiu pelos c1ub -SI em quotas correspondentes aos
prever para tão importante quão inter' ssante certame 10 desporto- jogadores. Foram mobilizados 2� j("g�d( res .e por isao . a Liga drvibase. diu o saldo em 22 quotas de 759$543, cabcn-Ío 80lS c1ube�, a4

C8'StO
seguintes quantias: Flamengo, 6 -quotas -4:557.$200; Botafogo, ,

5 ·-3:797$700; Fluminense e S. Cristovão, 3-2:278$620 "

ca1a; America, 2-1:519$080; Vasco. aJallgu' e Madurei-
ra, uma quota cada-759$540.Logo á noite DO aristocretco gnasio do nLtraB teremos en- ,Na divisão acima sebraram 20 réis. .que foram adjudicadossejo de assistir dois empolgantes j,gos de bola ao cesto. Pr ... li TI;- ao Madureira, que recebeu mais um vibtem do que o Vasco ehoras narmente enccntrar-se-ão as noveis turmas do Bocalu fi e Alcione 'B TI'

'

o angu.formados por elementos de di,versos r lubes A partida rie fundo lerá
_

�:::ci��é�;�dore8 Familia '�lul e Tamonaaré qu(: prom'te :ler Bom Negocio I Outro que
� Vende-se um pequen0 ne- vem �enta'r aBeck e ,Sabi-no embarca-Igocio de secmo e molhados, vld a

" nesta cid ..de. Vende-se tam-I "I�am bem jU'1to ou separado uma BUEr-.JOS ÁIRÉS, 117
carreta nóva com um c'avãlo I Partiu para; o f�io de J�neirt; t)

e pertences. " li�g3dor Gar�o, half <to Uymna
O' proprietario vende, por sla y Esgrima, de' Ia Plata.

,

t�r que ausentar,se desta!O rY"l e I h'o íCidade. "

I' .

-dO 't
'. Informaões:nesta Redação.' rY1e I �,'!". rre I ,',A"

"

'

- Ida Bal� para

,A, E Q,. U," I TAT IVA I" Reqlfe
,

REeIFE, 17 -:- .Cone � bc d�'Sooiedade B,r3�ileira de Seguros de Vida nas roda.s esportivas desta tap,(,l
'que o �allta Cruz esti prol.:t:·FUNCAOA EM, IS9& dendo as negociações para adqu.

�ua' produção C,OnJparada em 3 anos rir o passe do jogador HmrigJ�
,

I

que (. lido (;"I!r.o 'o melb�r au Ia
R,s. 170.013:940'000 "direita da Haía.

1938
'

ConÍclrme havíamos noti_:,iado, s�glJil am hoje, por viél ter-
NovembrO'. 5-Segurança x Saude -ás 8 horas H ttre, com destino á Porto Alegre, eS5es vabto�os pl.iy�rs n Jvi.

0,,', Telefonica x Cretumutuo-áa 9.30 horal nesros". \lma grande h�una vem de sec abi!rtn no es lUl·Jrà) de
12';;_Capi!al x Meyer-ás 8 horas Cezar Seara. onJe figuravam cc m giande bu.IhantisnJO.

, -:, hnl}renSi x Postal Telegrafico-á. 9.30 hs ..
19-0bras Publi,:as x Imprensa'-ás 8 hilras

Hoepcke x A Gazeta--áll 9,30 horas
26-,Meyer x Cretumut,uo-ás a horas, '.

, "Penitenciaria x Imprensa-á, 9,30 horas

13-Penitenciaria x Postal Telegrafico --ás 8 hs.
. Cretumutuo x Chevrnlet-ás 9,30 hora,
lO-Campeão funcionalismo x Campeão. C0- I

,

,merciarios Da primeira da welhor das tres. I
C�I.�.9Iã.: dos c-Iubee da I

L. F. F.

abala da-I; Jogos para o

ca..peanaía, dI) 19,39
turno e duas' series
16-Tesouro x postal Telegrafiêo-às 8 horas

Hoepcke x Cretumutuo-i-u. 9;30- horas
2J-C�pital x Cretumutuo .; às 8 heras

Obras Pub'icas li: Segur ça_;_üs 9,3u 1;;Jjí\S

30-Segurança x .Perntenciana -às, 8 horas
Capital x Ch VI {!et à, 9,30 horas-.

Agôsto 6_Hoe,pcke x Telelonica-c-à- 8 horas"
Saude x Imprensa-às 9.3J horas

13·-1e'souro x Imprensa-às 8 horas
Meyer x Chevl'olet--,à, 9.30 horas .

20- -A Gazeta x A Ca�.ital-às 8 horas
_, Tesouro x Saude-· à$ 9,30 horas

27 -Obras Public-s x Postal t elegrafico
às 8 horas

.
,

Telefonica x A Capital--às 9,30 horas

r
"

:ltembro 3-A Gazeta x Meyer=-êe 8 horas
,

Tesouro x Obras Puhlicas -às 9,30
_ IO--Segurança x Imprensa-às 8 horas

,

Hoepcke x A Cap tal- às 9;30 horas
17-A Gaz ta x (retumutuo-às 8 horas

Saúde x PetJitenciaria-às 9,30 ho-ras
24-Saude x Obras Publicas-às 8 hoies

A Gazeta x Chevrolet-ás 9,30 horas

.�, -

l-Hoepéke x Meyer- ás 8 horas
�' Tesouro' x Penitenclarla-ees 9,30
8-Tesourô x seguranÇl-ás 8 horas

Telefonica x Meyer-i-ss 9,30 hOlas
"" 1.$.-'Hoepcke x Chevrolet ·-ás 8 horen

'

,

�,. .J ""�. Segurança x Postal Telegrafico-ás 9,30 hs.
22-Postal Telegrafico x Saude--ás 8 horas

A Gazeta .x TeJefonica-ás 9,30 horas
29-Telefonica x Chevrolet-ás 8 horas

Penitenciaria x Obras Publicas":"ás 9, �O bs.

c;Outubro

:[
.

•

'O
3
3
4
'8

\ JOIOS I Gàn.1 Emp�-I Perd.1 P.P.I'Coi. :

,J '':3, ,o O•.

-3 I': 1 I
,> 4

'

, 2 I 1

" 4 1 2 1.
_4 -; O O 4

---------

4ó<erdóu-se ;"� a
/ - > ;, "

"'"
'

"·F.�.D.

Alle/leo.,
'

..:< ',

Tam4ndate!b:: - ,

.JIval �
,
:;, '.

Fz"gufii'en�e""""�, ,"

Iris
'

-': �>

'j
",

J

,

o;, Com Crande satísfaçlio lacabamos' de receber 2 notas ofir,iais
espedidâs ptl. 'Matrona", as quais public4�emos Das p'roxima� .edi�
$6e.. Deaejamoa que os dirigentes da entidade maxima, continuem a
d o 'ar �e sua ar.açl1, que. já oio é ,e,m tempo.

".
�.�. _,

,,: :. '1,' I'

D:ireção de Escotto Melo

FEDERALLOTERIA

Lig.
' At·'ét·ica

tar'ín,�;nse
c.-

RUA RTAS e SABADOS i,

�dquira o seu bilhete no

Salão Progresso
O Untco l

I, RUA FELIPE SCHMIDT N. 5 Florlanopou:J
d.

Bola' ao

•

Rs. 131.193:1t20$000
1937

------------�--�-�

Frutas nacionais e es'"

I tranJei��� �

,

:

'

,

Saia.,' Có._ereial !.,.-'

Mercado Público n.9

'Faculdad:é' .

'.�

d:e Direito
. ..:

Rs. 86�304 :367$800_ '

,

1936

A Eq�ltativa ,e�1:jit 1938 .�

� -',Consolidando os n sultados an�riores,' alcançou formidavel aumento de
produção. Sua carteira de contratos em vigor a,umentoti em dois anos 50'1. .

- Essa
porcentagem, raramf.!rJte atingida em 'tãLl curto tempo, e "a melhor demonstraçãodo seu progresso. /

, ,

C -. -,

_

"

'"
."

.

"/ t!,) ........ j ��.i

PagamejJl.O$�fe\�:arctgéS'. aos segurados"
até 31 ·ae.,--deze,mbro de 1938.

,Rs. 166.6Sr:305$6ItO'
Rs.' 52�,21t3:251$960

,
.

- J:

A copgregação da:Fatuldade
de Direito de Santa Catarina-;
em sua 'ultima reunião, �esolve�
nomea� o dr. CarÍos' J�sé de
Mota de Azevedo Corrêa� [sara
reger a câdeira de medicina Le
gal, enquanto durar o impedi
mento do respetivo catedralico.

RESERVAS:
Para outros segutOS:r�"

�

Equitativa Terrestres, Acidentes e Transportes SIA.
,

Solicitem informàçÕes sem compromisso aos nossos /1 gentes Iocais:j,

•

,.i:.:

�'
..

i-·
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A GAZETA

o mals varâado §ortime��G'to t1e easemtras e lãs para
receber a

costumes acaba de

M idcmlssímos aviões JU 52 ligam co:n a rnaxima
-, segurfança � pontualidade:

-

BRASIL--URUGUA1_;_ARGENTIN'A--CHILE-- B0L!VIA--PERU

S"ndicat:o- COn[!@r' -l:tda�,
Agentes: . Carlos H08Qcke S.aALf �

I
HORAS j'v;ARCAD.\S.

RUA CO:;')ELHEIRO MAFRA, 34 Flo:L:nopolis�._....;;."". "h'" =..........:::-,....-.....__• '_'''_''
,

TELEFONE N 1 e500 I I
_ _

_

,

�q.a�_!m�j�_m��m.��aaMB���·�I•••••••••• I.�•••••••��•••••••••@••O.�

JU�O
i.

. :11
.

IR FRANCE i�:
Quart!a-FeiI"B I � fi

I ��
,-e",-;::7 •

I�, Correio aêree' �Ji �r��) América do Sul-frança e
II FECHA�\/iENTOS DAS MALAS; :
Ia, -
� ,

� Para; EU:il0PA, AFRIC!, ASIA. OCEANIA. cada �-
� U l1li Sá JJ�do, ás 11 horas nos Correios. ..
� .

,: Paras '�_:d�Gi!;!����!�Aãs �,I��ra�O���I�o��':�: :.' �!� •

: Brasil!> Europa em 2 diáis =_j, �)

"�l -- Ai!.
� �

: • AGENTES: •
• •

I Ernesto Fn�genbach & Cia. Ltda, :
frt RUA CONSELHEIRO l\IAFR.�, 35 •
I TELEFONE: 1626 FLORIANOPOLIS.""*

.

=======����.��::'�=�':;�d;:������,����������_ft'�'!Ji2�$��.��"�••••••••�í���t�)iG������ ���������V���V�It���V � W
sv aMMM� ..AI!IlalIIIIB!IBiIiI_-�-__� IIIIiI IIIÍII_""-

Agosto

Realizase mais �!;�� SORTEIO na Cre;..·
dito Muten Predbd com 11111 pre-

Il1iiO em mercadorias 110 valor de Rs. ;;

6:000$000 e muitos outros rner;ores.

�
.

,'----sortimento de sedas, jogos de k
armarinhos, bijouterias, brinquedos
li A CONSEl EIR MAfRA Na 10

u

f I,

Passageiros - Correio � Encomendas

Foi entregue ai) prestamista JUVENCIO
JOAQUIM ALVl;S, Rs. 6:üOO$OOO, que I

coube a caderneta n. 12414, no S� rteio Irealizado no dia '4 de Julbo.
------------

S
�icol· .

:� -

Jersey,

44
i
1��������·�---�:��-�41�M��ffiM�,��������1
,

i!,
�
'4
l
�
j

J,. Escritorio - - Avenida Getulio Vargas Itajaí-Rua- Pe'dro erreira. 6-Cozinha de la.

��_;:;���RA G U A']! 1:_?;�P:�:�t�;!o�ar,�;�:a�t::�::�tr.s,
r�,·,·�·�;��� Dentish'. MOENNICH I

i

m Curitiba ::�B:.SI�I!:T��:
j i vj DANTE PALA{;.n.�'
• FLOR!ANOPOLlS Edifício Amélia Netto I, INFORMAÇOES: á Rua Barão do Rio Branco 388 - CURITIBA >
I Rua Frlippe Sclnuidt

.;. SOBRADO. SALA N. 1

I
I
I'

Espeeisalidade:
Pentes de Ouro. ou de PL1Ú�1. SHI CGROAS, pua imitar os

,.
dentes naturais. Dentaduras .Anatcmícas. systema alemão que
! errnílte r bter a imitado absoluta da dentadura natural. -_:__ Den-

i.' taduu, SEi\� Abobada ·Palatma. - Dentaduras parciais, á base
ii de Acc-K"HU!) inoxidavel. -- Ei.'racção INDOLOR do nervo, sem

I descnío ado'da côr do dente. '- Branqueamento dos dentes. -

(Descoloração secondária). -- L:cto Coagclação, - Resecções de
raíz. - Retmplantação e Implantação. - Therapia da
Paradentose (Pvorrhéa), - Cirurgia radical segundo

o Prof. Net.mann, Berlim.

r.. Luiz de Souza
$�f,_OVOGADO

����������������� -x' ,

1��Hotel.Rest.urante I"St ·nzel", I
.

C .nc.r-cirurgta e prothese dEi) bocca

-SANATORIO "SANTA CATARINA"
IApparclharnento recente ,,",,ente adquirido, com todos es

aperfeiçoamentos da techníca moderna,
,

D!/\ I d[i�iVllA - I\LTA FREQL'ENCIA
TRATAMEI'\TO SEM DOR

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

André Kiralyhegy
DIRETOR PIIOPRIETAOIO

l:stação PERDIZES -- Vila Vitoria - Estado
de Santa Catarina

o melhor estabelecimen to, perfeitamente aparelhado
para o tratamento conservativo e cirurgico de doença'! pul
monares (pneurnotorax, Irenicc torma, toracotomia). Eete Sa
natorio encontra se localisado na Estação Perdizes - Vila
Vitoria, na Estrada 'de Ferro S. Paulo - Rio Crande, 800

, metros sobre nível, possuindo luz eletrica, agua encanada 8

estradas de automovel, com cima salubérrimo. '

,

O Sanatorio encontra-se instalado com aparelhos mo.
demos de Raio X Heliodor, Ondas Curtas e Laboratorio
para exames ue escarro, fezes, sangue, etc.

Seção separada para con valescentes de doenças graves
estado postoperativo, impaludismo cronico (malária), esgota.'
mento, etc.

,_, .

Consultas: das 9 ás II e das 3 ás 6,h5.
..

'>.,

Ao; terças c sextasteíras, cont nltas nocturnas das 8 ás 9,3Ó
• ,n �

A os � a bbados de té, rde não há consultas

ID DE

[Mercado Publico]
/ ,
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SellDorita exija que seu ntivo Agradecimento
use elilap�u

.

flAMENZONI .,.Pr,,�edeRte d8 ':nio, pelo avião Iii
,

da Palilair, chegou a esta eidade, ....".
o sr. Yitor MáDc!jni.

"

-f.19 lIlel!lme avião palillaram'
por aqui, 10m ,êestino a Porto
Alf!gri, 08 eril. FraneiilGo Garcia' Alfredo de Sá Ferreira (susente), Hipéri�es de 'lá Ferreira,
Ile &aulia, Marina Chaves Gar. Judit,e de S? ff'wlir.8 D.bes, Mar;a Luiza de Sá rem�ira, Clotilde
Li� Daniel Morais Sarmento Ar- de �a Firrelfa, Davmu da Cl;)sta Arantes e Senhoril, JOAé da Cos
I li: C. Ferres Maria A:aújCil ta, Furt"d@, Senhora e Filhos (ausentes), Roldão da . Fonseca PÓ
I't'erros, Paultl �a Cunha Silva, nas, (au�ente), e José [}9bes; f'SpOSO, filhos, irmãos, cunhados,
�çelipe Pertiubo, Argentina G. ,ellro e �obrIDho�, aba}ad.s pelo inesper�do �olpe, co�? faleQi· WASHINGTON, 18 -:- No
PortÍllhe e Poly H-Srp. '

ment. de Honerma fovoail de Sá Ferreira, vem de pubhciI ext�r- Departamento de Marinha se
.

nar os agradeeimentos aos distintos clínicos, Dr. Angelo Lao.mb, informa carecer de qualquer in-
pela prontidão com que atendeu o chamado e o esfÔrço e dedica- formação relativa ás noticias de
çb eOIill que se .ouve para !lalvar a serr,preJlrnt8ada morta, beoi Bogotá, segundo as quais os

VVA. EMILIA WENDHAU�EN assim, e:x;terna lJl agradecimentos ao médic@ aSilistente Dr. Nelaon Estados Upidos projitariam C0ns-1
,

Guerra, II QiI serv-iç.s prestados paI!} distinto amigil 1Sduar41i,Rosa, truir bases aéreas em Urraao,
Ocorreu nesta �idarle, o passa- e a todos que acorreram no ato do dellenlace; os iJue enviaram 'n�s ilhas Senandres e Provi�

mento da exma. viuva. d.

Emi-I
corôas, palmas, flôr�s, telegramas, cartões e tlcompanharam até' a deticia para a Colombia.

'li I WeDdhawsell, mãe do sr. dr. última morada. Outl'osim, aproveitam a oportunidade para convi- Acrescenta�se que atualmente
Fernaodo WendhauseJ1" médicQ '4ar os parentes e amigos para allsistirem a missa que mandam re- se proj�ta construir bases aéreas

I,:gi.8ta da Segurança públiila.'� Izar n@pr6xJRl8Elia,21,ás7,30hor-asdamanhã,natgreja de N"unicamente no terr.itoriO conti-I'Muito relaeionada em nossa I
S. do Part.. nental e nas' possessões dos!'

I idade, desfrutava a extinta de, Antecipam os agradecimentos aos que ali' comparecerem
I

Estados Unidos; 'se bem que não ,.,g{itai. dimpatias, pelo que foi
I
nesse átil se religiQsidade. '

"

.... 1 sé possa predizer quais são os'
muito sentida a sua morte. i Florian6polis. 17 de julho de r939.

'

,

. >, planos 'para o caso de guerrª •
..l;j,..I'�"iiiii_iiiiiiiíiiiiíiiii_iiiiiíiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiii._iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�iiii_.�• Eh ...
• ',4�'

"i O S :tbão ,i�
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�:I �� �é:�!�se& ta�:a;ar�::ou-�:i��U!:mo ::;:A:U::1S;;:;; �#t4;, !""j.... ,.",_-IIlI.II------..!I!I!I--_--__--- ....... ......---..-..--------1IIIII!.2111&1.�iL.g_.iail!!l.lIiI..."2.'.'�_,J,\'-'" , ,

,
;' f :,:i." ?,;,:., ',:'-", ��. '!, ;.�

--�"-'��"e�'- �.........�.,..,.....,.."..,; ,"'""'••".._- . ..,......�._, i \ '�)"

\

A\ AI
Diret(lr-Próprietarlo JAIRO" �ALLADO

ANO V-,------F-i;;ianr polis, Quarta·feira 19 de Julho de_19_3_9 --'-_;_1N_U_M_E_R_·_0---,,1_4_94
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'Coluna In
torll1ativa
TESOURO DO ESTADO -

Está sendo procedida a substi
tuição dos bónus emitidos pela I
lei 1.614, de 30 de setembro' de IRIO, 18-Na zona do S. Fran-
1928, e de valor de 500$000 e

cisco. o avião Wacco Cabine do
1:000$000.Correie Aereo Militar. pilotado Estão sendo resgatados pelopelo tenente Raimundo .Caval- valor nominal, os bonus de

canti de Aragão, incendiou-se 200$000 e 300$000 da mesma
no ar, a 700 metros de altura.
Tanto o piloto como o tenen- leiCOLETORIA l!STADOAL _

te obseryador M�reir� Filhc e
Está sendo cobrado durante este

o s�rgento Petronio ficarem ca�- mês, o imposto de patente de
bontzado�. As malas e o f!lals, bebidas e fumo, relativo ao 2·

-: que � avião transpo�tava ftc.ou semestre.
I
reduzido a um montão .de �m- CONCORRENCIA P'UBLlCA

I za�. Os cor�os. dos _

infelizes
_ No, dia 2 de agosto prcximo .

l aviadores naclOnal� serao .trans- serão recebidas na séde da' Es-

I portados para aquI. , cola de Aprendizes Artífices de
• • Santa Catarina, as propostas

I DOIS mil contos para para o forn��imento de maq.ui-
, nas e utensilios, conforme edital

a rêde de vl·al'a!''''o publicado no Diario Oficial.
, �'ASSISTENCIA PU'BLICA

Atende pelo telefone n. 1038.
RIO, 18 -O ministro da

,

Via- CORPO DE BOMBEIROS
ção solicitou ao da Fazenda a_§.. Fone 1313.
devidas providencias afim de FARMACIA NOTURNA

i que seja distribuida á Delegacia Fone 1025.
i Fiscal do TeSOUro Nacional do CONSULADOS: Alemão, rua

UMA ASSINATURA, MENSAL Paraná a importancia de .... Artista Bítencourt, 7; Italiano,
DE A ."GAZETA" CUSTA' ,2000:000$, do ctedit� especial' rua Esteves Junior, 71. I

',aberto pelo decreto-lei n. 1.800; ,DELEGACIA�AUXlLIAR-CH E- ,
'

Reiista-sc hoje a data natalícia APENAS 5$000
, "para atender ás despesas .c?m FATURA-Fone 1647. !

da eXlílila. Ira. d. .BefJedita Me-L:' a montagem de uma oficina
. CONCURSO - Acha-se abcr-

'Ieiro Fernandes" vírtuesa esposa Dr.: ' A L-I j-e I i ('.) 'para reforço de pontes e traba-: ta, até o dia 15 de agosto, a
dr) nosso presado amigo, sr .. Eu- �O tO IO lhos mais prementes nas obras .ínscrtção para o concurso do;
eJides Fernandes, alto funcioaaric

I
�

,

de arte entre Paranaguá e Cu- Departamento de Estatistiea e
do Tesoure do Ibstade.

MEDICO _ OPERADOR "ritiba e ramal de Antonina, a Publicidade do Estado, ao qual
� Gazeta cumprimenta-a; -:-PARTEIRO cargo da Rêde de Viação' Para- pódem concorrei candidatos de

ná-Santa Catarina. ambos os sexos, de 18 a 45

Alta, porte gentil, de tez morena,
Dessa que prende, encanta e me ilumina,
Eu creei-te fia forma peregrina,
Como aurea ninfa, mistica, serena.

Morreram
carboni-

� "'�:

zados
Nossa Vida
I-UOJ_

E fluindo nela multipIa centena
De sonhos lindos, de oiro, em, serpentina,
Eu formo o teu perfil, mulher divina,

,
Candidamente tal de uma Falena.

'I

E se ensêjo houvesse, eu ousaria
Tomar-te alguns momentos de ateição ...
E que prazer jamais o igualaria ?

Mas em sentindo então' o teu perfume
Cada vez mais sutil, m-u coração
Encher-se-ia, talvez; de mais ciume.

Fpolis. 18-7-39

Osvaldo SiI veh·o

\. "IV fRiSA I1.1OS

$RA. EU�LIDES FERNANDES

<

Senherita faça com que seu

namorado use chapéu
'

RAMENZONI

5RA. VITOR P.EL1JSO

Clínica de TubHCulo5!
Pulmonar

Diatermia em ondas curtas •

Raios Ultra Violeta e Intra
Vermelho

Infrazcn-c-Terapia - Cistos
copia- Uretro+Boopía

-

Consultorio-e-ltua Deodo
rI;) - Esquiaa Rua Felipe
Schmidt. Das 9 ás 12 e das
14ás 17bs. Telefone-1475.

anos. i '

:0 t b .... - '0>: FONOGRAMAS RETIDOS-'

'I'
U ra O·.·-II'Na séde da Cia Telefonica Ca-

b d I' ·R A [tarinense, encontram-se retidos

:1· a o • • • ;1 �s seguintes tonograrnas:» Rai-
,

' âõldo Alves, Carlos Zeck, Apri-.
I gio Menezes, Euclides Costa,'
I. LO�D�ES, 18 � Uma b�mba� _Renato Guberres e Maria Pes-
i incendiaria explodiu no gabinete sõa Luz. ,
j reservado da estação do WOl-: TELEGRAMAS RETIDOS' -

, vertharnton. ; ;, Nos Correios e Telegrafas l'ln-II A explosão causou g:andes ébntram-se os seguintes tele-
i da�os no 10c�1 luas nao fez gramas: OIinto Rego, Adolfo
i vittmas pessoais. " Bãchttch�r, Instituto Bom Je,sus,I AcredIta-se que o atentado e Durval Oliveira Osvaldo Hae
,obra de membros do Exercito ger e 03piol.

'

Republicano da Irlanda. : CORRESPONDENCIA AE'-
REA-O fechamento das malas

MiSS,,8 p,�ra a correspondencia aérea é:
Domingos e quartas-feiras,' para
o norte, ás 8 horas da manhã.
Para o' sul: terças e sabados, ás
1 \ horas da manhã;

, I
Planos p��a
O', caso .de
lu�rra

RAIOS X

Decorre hoje o aniversarie na-.
talicio ia exma, sra, d. Ludovina
Pelusc, espesa de) sr. Vitor Pelusc,

e

TIAJANT.ES

Em gozo de férias embarcou
ônteOl para Eur�pa, em Gompa
IIhia de sua eXW8. esposa, o e.r.

dr. R.tlolfo Reflaux :Bauer -um
dos DirJltores do 13anco Industria
e €"mercip.

ftesidencia - fiua Nerêu
Ramos 26 -:- Télefone 1450.

DÔDoriua Póvoas d@ Sá Ferreira

t'.!LECIIlENTOI
.

Credito Mutuo Predial
FUNDADO NO ANO DE 1914

o Maior e mais acreditado eluhe d.
Sorteiós do Brasil

FLORIANOPOLIS
, ªUA VISCONDE DE OURO PJlETO,13

Resultado do 352· 'sorteio realizado
uo dia 18 de Julho de 1939

;

�ADERNETA No. 3.196

Premlos em mercadorias no valor de, 5 :000$000
Foi contemplada com -mercadoríss, 'moveis e' tecidos no

valor de seis contos de réis (6:000$000), a caderneta- n, 3.196,
pertencente ao prestamista José Joaquim Gonçalves, resld.nte
em Itinlta lResidente). � "

'Premios em mercadorias no valor de Rs. 30$000
,

3373-Antonieta Medeiros. Plorianopolis
1353-João Pedro Rosa, Florianopolis
15H5-Osvaldo Padilha, Rio Caçador
18895-Maria de Bsrba Xavier, Gloria
17t132-Rodolfo Schafazír. Passa Três
13960-Benta Mariá da Silv-á, Gloria
7080-Estanislllu Luiz da Cunha, Santa Antonio
9774-l\1aria Benta Domingas, Corrego Grande
10192-Vidal Dutra Filho, Florianopolis

-

17720-Ana Maria Tavares, São Francisco

Premios em mercadorias no valor de rs. 205000
9080-Adolfo Sidiglacke, POllSO Grande
9266-Fluvio Vieira da Rosa, São José
'9778-ZinCibiil A. da Luz,' São Francisco
6825-Juarez Zuleide e Zuraide Rosa, Laguna
15081-Le('mardo Kíeger, Blumenau
3302-Lidia Euchlechof. Hansa
0920-Antenor Batista. Joinvile
6005-José Borjone, Vila Nova
18477-Maria Ana Correia, São Francisco
8682-Valdernar Lena, Hansa

Premios em mercadorias no valor d. ri. 10$00'
2179�Dalila Castilho França, Florianopolis
18557-José Ferreira dos Santos, Lages
5058-Nilba ,VieIra da Silva, Saco dos Limões
19195-Eullllia Vieira Alves, Lages
10272-QUiteria Alvarenga, Barra das pombas
0956-Dicelina Albana Vieira, São Francisco
3237-Emanoel �ou·to, Machado
6976-Hercilia Borges dós S ritos, José Meodes
8249-Sebastiiio Venaneío, Imbituba
1l088-Augueto Klug, Joinvile

IsençõeS de pagamento por cinco sorteios
.

96�0-Clotide Eufrazia Martins, Florianopolis
18519-Paúlo Leoni, Vila Sohlartres '

2332-Leopoldina ,Perez,·· Corrego, Grande
18308".-TonÍ .Stratmenn, Hahsa Izah�1
l016Ó-Joaquiro' Manoel Sivaton,: Imbituba
]1836-Hilario Kretiehmar, Rüi do Sul
19229-Lina Nesker, Joinvile

'

13482-Raul Tolentiao dr Souza, Florianopolis
138�-Tulio Cezar Gondim, Florianopolis
3953-Dulcemar Bruno, Flotianopolis

Florianopolis. 18 de Julho de 1939.

João Pedro de Oliveira Carvalho
Fiscal do Gov.erno Federal

,

PROPRIETARIOS
J. MOREIRA � CJA.

VIsto

Exijam o Sabão "Virgem Especialida
de" de Wetzel &: «::Ia. � Joiuvile

.__._----------�-----------�.\

OFtIACOR�'& �I
DOS CP,RBUNCULOS_

SAES·
VACINAS
b Departamento de Veterinaria dos LAaORA�

TORIOS 'RAUL LEITE SiA .. prepara vacinas anti
carbunculosas de garantida e rigorosa eficiencia�' .

VACINA CONTRA o CARBUNCULO VERDADEIRO,

'OU HEMATICO.
. . .

VACINA CLARA OU ÚNICA CONTRA O CARBUN, .

CULO 'SINTO�ATIc:O ou MANQUEIRA.
VACINA TURVA ou'�m{"tÂ'êONTRA A �AN�

QUEIRA E �ALSAS MANQUEIRA> '.

A venda nos Depós:tcs e Representantes. dos
LABORA__TORIOS RAUL LE1TE S(A., ou á Praça
15 de Novembro, 42.-,1· A.-RIO.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


