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Fina Confeçltf'1Jn.Lãs, PELES, Angorás, etc.
TAIJ:I.�U:BS --C�SACOS -·CAPAS

,

';'à' RIO, 19 - Uma das notas de

TUDO, QÚ-Áln.'. O AGASALHA DO FRIO maior repercussão social íoío
I ' , banquete oferecido pelo presl-

II
- +� dente da Republica aos' bispos

I ' NA" M'ÕO;.EL.AR"
'

���ll�ii�';; C:,anclIT�ni���ari'����
I ---,--- .:��." ,,' : primeiro que se realiza no Brá�·

"
J A democ' I.�ít.'')••. e·· o' Os alemães ��in�ig�s·d�a�gf��iClr�s�reir1.04.

IW
�

O sr. Getulio Vargas pronun-
r , �\ < que comem ciou um brilhante discurso.; que

"
I Estado R.'ovo foi fortemente aplaudido, tendo

,
- carne em- respondido o arcebispo lJ .. Au-

:i> _

'

gusto Alvaro, primaz do Brasil,
.

RIO, 19 - O sr, G!�lf,io Val'gas concedeu d
• em nome do cardeal D. Leme,

ruma entrevista ao "Paris Só:h·J� distribuida aos Ier- emasla que, por motivo de doença não

naes locaes pela Age,ncia �N:ail�n.af. e, da qual trens- pôde comparecer..
'

crevemos O seguinte .óp�co:� ";. ,.- !3ERLIM, 19 - O'.d�. a ..M.' S. PAULO, 19-5em ter sido

I
"Em primeiro 'Iug.ar,. d�vp�sàlientar o esplrlte ' Wlrtz,. membro do cOI�llte' o!zls�a I anunciado, foi realizado um VÔQ

.

do regime brasileiro. O 'q",it':�ex�tQ 'nele de essencial de peritos qu� se, dedicam � sau-1 de treinamento, tendo chegado.
I

' , J. -""; " de do povo, (hscu�sando hOJe!m: a esta capital, uma esquadrtlha
I é uma revisão dos velh0ti' :e?J!,êeii".s da d,emocr?cia, Stuttgart, advertiu os alemãés '

de vinte e um aviões da. Es-
��er.amente formal. �en�.,� reglm� pode 'dlvor.. que comem e� demasia gorduras cola da Aviação Naval. O tato <

'clar-se da realidade e a -r-e.aldlélde e fI- n lamente e �arnil�, sahenta�d� que el�s causou sensação, tendo sído ge-I ! dinamica e não estattea, : >;"';' , <nao somente prejudicam a sau- ral o entusiasmo pela maneira

II A' G ..
'

G li. -1
- •

d
de como tambem cometem um brilhante como os bravos alu-

I,' .•

ranee
. uerra. ,«,,�iII-f.U.· .um n IVO .perl.o o tipo de crime de alta traição». .

hi t d d
-

d I I nos fizeram as evoluções. ."

I s OrICO, 8 qile _quer rze �s e o�o que o ele o Proseguindo, lembrou aos ale,
r se encerrou. Para .que a q(fm�eracia cerrtlnuasse a' mães que comam mais verduras' S. PAULO, 19- Foi presa

I' viver num ellma poiiticef e 'ps.ichologico tão dife .. _] batatas. pão de milho e leite des- aqui, uma quadrilha de ladrões
,rente da fase que a viole :ida das armas subverteu, natado, �ro(lutos de qu� !!_ Ale- que vendiam uma maquina "para
i ameaçando-nos

.

ai'nda co:n a" vi Jlentia das novas �anha na) tem es{'�ce�
- que fabrica� dinheiro», escamoteaçã.� .

I. , • ','.'. _, ,
' • . • _

concorrem p:lfa reduzir de 10 a conhecida pelo conto «da gUIJ.
i ldêas, �rgla adaptai.:,! ae ,sa,J1�li:h da terrtv.el !Iça:- 20 ·i. o consumo de carnes e tarra». Os meliantes confessáE
I d2s fatos. A Imuta�!h(�� " ;�/I�', a lenta

.

destrui gordu:as. .

I
ram que já haviam prejudicado

I·
çao do Estado demoeratBt.Al, c'3nd.uz-nos à ,e;te ab�: M'-JH a::hante. declarou I t.ua!, I diversas pessoas, sendo uma
surdo: a sua proptia "e,g 'ç�ov pela posshei perrnls- mpnte:, <O desejo .�e comer mars : em mais de 11 contos de reis.
-

-

d d trl .& -'< - , t.Ó,

t
'.

S
carne e uma mama como o de-I '

,

.

� , I sao as o� nn"!,s C_!):h;{��aS
' J su� aXDS en:-Ia. � Sf'jo Je bebe� �ais, aleool e de CURITIBA, 19 _ Depois de----------r-

,

-.
_" I: ���o�ra��a nao e in��mpatfV�� ::�om" a 'h dem .e I

absorver maIs OlcôtW8 ». quasi um mês, de permanenciã
- 'I'iw -d' 7'1 'p'- ;t:;��::f,%i-f:tc:,-� ,_., ·'fa. 1)..;m·çapacldad�,par�"se,d�!�I_1��".�a��.o���s de�t�,-!lrl ..

-, � �

..

_, �o Rio de:f�neiro, regressDu a
. A poslçao al ... ·- ars'·evl aI- ilIBO" Goras que, Ih""'-IBvademf:.F&-�r:eg;rm���� t�-P....,:� ",-:--",<.--.,_�,,�-.:-7 'r,,e.S.ta.,ca.pitak���' . .Man�el. Ri-

,

-

_', �
, �".: ,bro Y'!lo f-Qrtal�éê,h, arm �n.dokâ?·c�i\tra os 'i�.inigos; ;

-,

'.: b�s, Interventor federar'oo Es.;
'<

AlelD� .,��;;>� qu �nesperado' de 1,e.ntro. e de fora.
.." ,

"

'--'.' ·,:0 ex _ ,preS.�I,tadO., _"
_

. \ •

Se por d!mocracl�s se d«1� ente.nde.r � I31S�! '

.
Rl9., 19",;,_ A policia carioca;0

,-a e lfI'Oofi'iii.ho... DAN1.'ZIG, �9- Comenta.ndo i
tabihdade cr0l!lca, com a des�t'd.::m dos. pa.rtrdi)�_e;d -!nte Benes, te�e dt>nunci� de que. u�a: qua-

.

... aa �, : a entrevISta entre OH srs, HItler' a luta das façoes, salvam.ns

.enta$
o Br:asli e nao,

Idrllha
-de mais 100 tndlNlduos".

".

d
; e For8tf� ch',ft,?o Partidó Nazi�- essa ordem de c:oisas" � I intervirá di�farç'a:do'S .em detetlv� .

estão,
Cl a I tI:! da Cidade L!vrp., o DaotzI- �--'. ..

,?
"

.

.

'ag!�do na Cidade,. preludl(.and_t),
. "" I g�r Vopflsten afI�ma que as me- MACHADO & elA li" Eenlliil Delambera; I . ,os Incautos,. mUnl.dos de- arteJ.--·

! (lIdas ile protençso e reforço da
A
.'

R
._ ""'.oe 1.100 ' LONDRES, 19-:-As conferen-.· ras falsas. O fabricante das 'car-

BERLIM, 19-A respeito do policia local con;tituem "actús de llenf!Clas. e ePlrese3n7taçoes ,-----, - cias anglo-franco-sovieticas
-

de-' teiras jà fui 'preso.
d D t· f

.

'b')'d d d Jlxa posta - A E b'
'

. I
•

caso
.'
e an zlg, ':Im correspon-, de eza c, utra a POS!!I I I a e (l

R J
_ P� t 5 �p�n . a pOIS de quatro mezes de reall- f

'

dente afi�ma que por s�lução. um ataq�e"inesperado por parte FLÔR��NO�Oi:IS' t? QI. zação, voltam novamente para �..PAULO; 19 - Em 1938
da qu_estao se �ntende �a Incor- da PnJon,la .

� ac�escenta que eg-
....t

� . "'V I a ord�m do dia da politica i.n-, eX.lsham, neste Estado, 63.3530,
po�aça<: da Cidade. Livre ao S9" y�\,vldenf�Ic1S nr;:;m tomadas e, ara em OpOSI.l' iO ternaclOn�l: Embora s.em conflr- velculos � m<,tor, represe'!1tand.�Relch": " de [icordo com· I) govMno de Sub.ag�I�t�s 003 �rinc:pa�s... •

� I mação oIlctal, anuncia-se que; uma media de quatro por Q;lll-
_

;Um porta-v?z ,0fici�l_d�cl,a�p:.� !3erlim. mum\:IplOs d� Esta lo.. aç:, d{)mnCfa(I,�� I dois nov�s acont�cime�tos aca-',' lometro quadrado e um ve!cut()'cA nossa pOSição ne�ta questao, ,
'

'.

I'
J v U HJ J I bam de ltaar-se a movimentada p1r cada grupo d·e 109 habltan-

e as .nossas intenções. Sã'Ó·'�pbf,""'••••••"'••••••••••••••••••••••"••••••••••••••0... cadeia dI); fatos da formação Ites. Esse toial era assim repre-
I;lemals b:m, conhecldas_ para

'O MUNO 0.1 ROMA, 19 . - A publicação I da triplice aliança. Um despa- sentado::-'_3�.64S autamo.veis, ','
que posteriores de�laraçoes _

se, '. .

dJ Ministerio do Exterior, «In-' cho de V�rsovi�,. divulgado pe-125.781< ca,r�llll-hões, e -1!924 Ont-
tornem· detne��ssanas,.. .
i. I formazione Diplomatica» di;: que ·Ia agencia ofiCIOsa p.oIQneza, bus�" �': "

Correm ,notiCias de que HI-I .

' I a recepção de Ciario na Espanha! anunciou esta tar-de. que. o sr. .":.. _tler podera �er declarado_ ? che- -=----"' J mostra que a. Espanha estará i 'Senes pretende tntervlr, em'� R�O, 19,-:0 BraSil! do mês d:!
fe da �ep�bltca de Dantz!�.· A E' M .

na o.posição' ás «grandes demo-: Moscou, em beneficio das con-Ilanelro ate Junho ultimo!. e�p,or-
este resp;lto ..d!1mos agUl um cracias •.. na Europa. I versações, afim de que..-a Russia-j t,OIl para os mercado�.-1ta, rngla·C0mentano oficiaI: «Acima de .

Aquele orgão diz que a ade-l «deixe de apresentar, diticulda- I terra, A]eman.ha, Belglca, Hota�.-t u d o para que o n?sso

R E V 1ST A
I são da Espanha ao pado anti-' des na sua adesão a frente de da, Japílo, SUls�a e Estados Unt-

1uehre' assuma ta'!lbe"!: o ht�lo
'.

.

.

I Komintern e a sua retirada da: não:agressão. N,..ão se ignora
I

dos�. tlma quanh�ade �e pedra "

de· chefe de Dantzlg, e precIso
., I Liga das Nações' «colocou-a no

I
aquI q�e o dr. cduardo Benes, �pre ... lOsas e semi-precIOsas, ne)

ue rec�nheça o ��tado. como Icampo oposto ao das grandes ex-presidente da Tcheco-Slova- valor de, 12.167:093$600.
'uma entidade p,olltlca dlv�rS!, � democracias, lima das quais, em ! quia, possue gra��e nume.ro. de I .

1
_

embora fazendo parte do Relch
� suas' fronteiras, continua por: rel,ações na Unt_ao Sovlettc�,. �IO, 1�-Informam de. Ca��),Um .porta-voz d? governo �es

_ PARIS, 19 __: Nota-se acentuado desgosto nos meios meios escusos, a tentar solapar al�m.de haver privado. ��m sir F,rlO que um fe�omeno Interc.:�-

menll� que estejam sendo felt�s politicos parisienses, pela demora nas demarches da aliança tri- a existencia da' nova Espanha», i Wlllla",! Strang, por ocaslao dos s�nte ocorreu ali, levando o pa·
. 'negOCiações '�e qualquer especle

numa. alusão clara á França. acontecimentos de agosto e .se-, n.lc ..
o as pessoas que o pres.en-Pia plice, em Moscou. As exigencias russas são cada vez mais for-

I d.com a o om .

tas, mos.trando-se os vermelhos intransigentes nos seus pont0s O jorrral acrescenta que «A tembro de 1938, quando a Ida. Cla, 8"11.. -
.

,

_ de vista. Dai a impr'essão geral de que as negociações estão vir- Espanha de Franco � sabe que da missão Runciman a Praga, I ,�-:tuu-s< que. numa saltna
-----------

. . d t h'
-

h- I da qual Strang era conselhpiro eXistia um depOSito d� pequenatualmente fracassadas o que constItuI um ,forte desprestigio para po e con ar °le e aman a com _.

fd d d
'.

I'

d' I
.

f b' . . , a solidariegade pronta e abso-I
_'

I q�an I a, � e agua, cUJa a.turaa Ip omacla rélnco- rltamca.
. luta da Italia fascista» A. S I d L h'

nao eXCedIa de qL!1tro "'tenhm�-
"- . maior errar a e en

..

1 tros. '

VARSOVIA, 19 - Os circulos' pC'lonezes não tem o me- Fone 1.100 I Subidamente, fornou-se um.l
nor conhecimento de que se estejam processandQ, em Londres - tromba d'agua, elevando em r:!-
negociações pacificas para o caso de Dantiig.

I
' O d b d ',' demoinho o liql,l.,idJ que esta,,:!

Roosevelt e s esen arga 0- I
no tanque a d'ois metros d!

PARIS, 19 - Segundo circulos politicos' autorizados, o
... I altura.Papa Pio XII teria proposto a manutenção do ,«statuquo». em a le.- de neu res Impetraram um'" Na ocasião, trabalhavam na

Dantzig até o ano de 1944, quando, ser�nados os animos, seria .; �,
-

. salinà
.

'Deodoro Silva, Jaques
possivel, estudar o assunto por meios diplomaticos. I· d":'- "d' ,

':. d t d .

- I José Gonçalves, Tomaso Hileo'
tra I a ,e man a o e segu", ta e Contado' Melo, gue ficaram

espavoridos largando as ferra-

WASHINGTON, 19 - Roo- .

. rança meC��' a t�omba d'agua, SO)IOUsevelt e HI'II abandonaram os

I
forte ventania.

seus persistentes esforços no PORTO ALEGRE, 19 -- Do-
'

.

'

sentid� de .agir _na questão r.efe-, ze desembargadores efetivos d9' FORTALEZA, 18___, Informam
rente a leglslaçao de

_

nelJtrahda-
; Tribunal de Apelação do Esta- i do municipio de São Bernard\)

de, na presente sessa? do.Con-; do, mais 3 d�sembargadores
I
de ,Russas, que uma mulher, aí.)

g�esso, após terem discutido a aposp.ntado� e diversos promo-
. atf�.'yessar a Lagoa do Velho,

sltu89ão com os «Iead:rs» re-
i
tores publlcos requereram um' ro�:�tlevorada pelas piranhas, fipublicanos e democrat!�os do mandado de segurança para n�o 1 c(\ndo seu' esqueleto á beira da

Senado, em uma reumao que pagar o imposto sobre a fenda; 'làgoa, ,QJlde acaba de ser ell�teve- logar na Casa Branca. I
que julgam, anti-constitucional. I

'co11tt�di>.'
.

BERLIM, 19 - Os circulos ale
mies competentes afirmam que
9 p.astor Niemoeler. nio morreu

• (lU' as ioformcões de ori�em
sueca, anunciando o seu faleci
mento 110 abaolutameDte falsas.
:Efectivt.wenle, 011 jQrDae:J suecos TOKIO, 19 - A marinha pc guerr1;l niponica anunciou
te Do('Uejj;:Jese� "oUDeiaram EI fac- que dentro 'de poucos dias será irfic'iadó o bloqueio aos portos
to, .gora desmentido, Os. j1)roa�1J cllinezes, de Santuak, Shacheng e L:oyuan, sendo as potencias

.
:alemies acrescentam que o sr. notificadas de que os respetivos navios e s�bditos devem deixar

� Nie�oeler está atacado de per- aquelas cidades, pois não se responsabilizará pelo que houver.

,tub_cÔe. visuaea, d� origem oer-
,.

voaa, mas qlle o setl'�estàdo
.

"e-- TOKIO, 19 - As autoridades niponi'cas preocupam-se
ral não apita,olÁ gravidade ime- cada vez mais, com os raldes sem precedentes, que estão sendo

�1It·..
· .

. realizados pela aviação russa na fronteira mandchú.

Referindo-nos á fixação do salario muumo em nosso

Estado tivemos ocasião de salientar a grande responsabi
lidade 'que isto representava para a comissão encarregada'
de levar a bom termo os estudos. E hoje voltamos ao as

aunto para insistir no nos,so po�to de' vista,
. �ão porque

tenhamos duvida quanto a serenidade de espirito com que
o problema será encarado, mas porque temos diante �os
olhos um exemplo expressivo das perigosas consequenclas
de uma decisão erronea. -Queremos nos reportar ao que
se vem passando no Rio Grande do Sul

Guiando-se exclusivamente pelos resultados do levan

tamento feito a comissão do visinho Estado fixou em

200$000, o s�lario minimo para a, capital. Desde logo, po
rém, surgiram controversias, e pela comparação dos. argu
mentos, facll é chegar á conclusão de que aquel.a Impor
tancía é de todo. insuficiente para ponto de partida. Com
ela 'não é possível, de forma alguma, um opera rio prover
precariamente á sua subsistencia.

'já acentuamos que a medida ora em vias de- e�ecu
ção não poderá ser ideal, em virtude de causas multíplas,
e que, constituindo- ela o primeiro passo para uma solu-

I·
ção satisfatoria, exigia espirito de renuncia de parte a par
te de empregados e empregadores. Não devemos esque
c:rl entretanto, que uma vez fixado o salario mínimo ele

ser� rigorosamente observado pelos empregadores, cortan
. do-se assim ao proletariado, qualquer esperança de me-

lhora até futuros e novos estudos.
Ora, se o quantum estabelecido para limite, não re

presenta o indispensavel para uma pessõa v!ver. humana
mente, falhariam lamentavelmente as nobres finalidades do
salario minimo, que são melhorar o padrão de vida das
classes trabalhadoras. E sem atingir essas finalidades, me

lhor que nada se faça. Não daríamos origem a um des
contentamento muito justificado, que muito poderá preju
dicar o ritmo da vida social.

Nestas condições e diante da experiencia realizada
no Rio Grande, toda a prudencía se torna necessasía.

Os numeros serão ótimoS guias no caso, mas dada
a impossibilidade de os ter aglomerado com maior exati

dão, sua influencia na solução do, problema não deve ser
decisiva. Tanto mais que eles vieram, apenas, demonstrar

qual- é o atual estado eecnornico de uma parte da socie

dade, e não servir de base 'para uma deliberação definitiva.
Se o que percebem ate a presente data os trabalha

dores, está abaixo de suas necessidades mais prementes,
isto não é motivo para manter este estado de cousa, mas

para melhora-lo, e pô-lo em equação com a realidade,
A media para estabelecer o salario rninino não deve

ser 'buscada na media. dos ordenados atuais, mas na !11e-
dia real do custo da vida',' .

E' o que, certamente, 'se fará em Santa Catarina.

Não morreu o

pastor alemão
'.

Niemoeler

Eri�J t � lall_
Subida. ':" :>�� 9__

;:. ,,:nES"?NSAVKL.,___'''-;';;''+-� ••_

, ,
,'�.

-

� ''1\.' t'f

CAZ.ETA
...:�:",;1;.\f

.

.Ai
-

...�

.iretor-P!oprietario dAIRO �ALLADO

fci�rlanopons. QUinta ..feira) 20 de Julho de 1939VI INUMERO 1495&NO

"'0·.·.:.l..::". �.PARA INVEQ.N,O: �1oticiario
elDreSUlDO

MADRII;>, 19 -:- Depois de visitar a Italia, conforme pro
meteu, o Gal. Franco irá a Berlim,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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GRANDE HOT�L
MODERNO

LLaguna .� 518.' Catarina

Proprietario :

João Kuhm
i' o MI�LHOR DA' PRAÇA E NÃO g' o MAIS

CARO.
�ANHOS QUE TFS E FI�tr)C� 1\ QUALQUr.R

.

HCf<A.
-LUZ E AGUA CORRE� I f: 8\1 rOD0S

os QUARTOS.

.

-

.

_".." "c7,'"'" 4"""""",,,:�;;;-__::_",_--:-ATI-.Dr. Joaquim.' -Made_ira Neves
l.

11,11 Porma-ío pela Faculdade de 'Medicina da Univp.r
I

'.
sidade de de Rio de Janeiro

MEDICC)-�OCULISTA

iMEDICO
f')G)ENÇAS DE SENHO

RAS-P.4tRTOS
Operações

n(tsidencia:- Rlla Ví�rondf'
de ®�rb Prelto,- .42-

fool:: C�n$ul�ori�� 1405
Fbtre: R�sidercia,/' �55

a-- ;"d:,,- .--,.';; ,\

ancu:� ,O,�
.

rllil
Capital' 10G.OOO:oeO$QOO

FUlldo d�rB8erYa 259.746:1008001'

JlE��TA TODAS AS OPERAçims BANCARIAS

A�.AS B Cel't.I\ESPONDENTES EM Tfl•••
-

PAIZ
!Gm'5IA LQCllL

.

RUA TRAJANe, No 13

AtDenà• .am conta corrente.' os segúintes jures:
Dep. cem Juros (C@MEl\CIAL SEM LIMITE) 2% aJa
nep. limitados (Hmite de 50:000$) 3% ala

Dep. populares (idem de, 10:000$) 4% ala
Dep. de avisO' prévio (de qua.isquer :q-uantias, com retiradas tam-

bem de quaisquer importanctas).
r'1"com aviSo prévio de 30 dias
Eidtm de 60 dias .

;:idttn
.

de 90 dias

BEJloSI't'os APRAZQ-FIXO:
po 6 ml�es

.

por 12 mêses
Com reJllb mensal

LElfllAS A PREMIeS;
por 6 mêses
por 12 mêses

Sujeito ao sêlo proporcional.

Expediente: das 10 ás 12 e das 14 ás
_ Aos sabados: elas 10 ás 11,30 horas

Endereço telegrafico: SATELLITE

TELEFONE 114 l

-4% a. a.

5% c

15 horas

�,

Ga""eta'9Ilrr.:a assinatura mensa] I \_.._ :.C,_;', .._ '�SADOS DEVERÃO DIRIGIR-SE AO SR. '"_
�

I

I
"\ULAMPIO DOS HEIS VALE-

)1I
.

-
de A GAZETA, custa

,.'
LARGO' 13 DE MAIO, 41

T «A Gazeta» enenntra-se FLORIANOPOLIS
i á venda no «Salão Pre- apenas 5$000 l�iiiãiii:lliiUiíiliiiiiíiiliiiialliiiiliiiiiiiiiii;;;;;'-iidiiIi__1iõiiiiiiii7iiiõiiiiiiiiiiiiiii?iiiiiiiiiriiiiiF.iiiiiiiiiii.... iiiiliiiiiiii1iis__iii"'"
i gresso»
l

E

"'A

I
�
�i

1

I 'As afarn.e.des !afT'pad:'B�� merca

�'.j! TO I
i11

A CASA ·-1;.\ ELE'TR�OA.�' RECE,BEU UM

I, GRANDE E VARiADO SORTIMENTO ,DAS AFAV\ADAS LA_MPADAS
�i IViARCA TO�INC:",
� tvi/US ECONO\1ICA, MAIS BARATA E DE MAIO:< OURA81UDADE
� DE.SDE 6 ATE' 220 VOLTS -� TODOS OS WATTS

-

�i
� rOM EXCLUSIVIDADE NESTA ,PRAÇA

)1 -

TfM EM DEPOSITO UM GRANDE E VARIADO· STOCK PARA SATIS-

��Hornt�iõ$õrÃD� fj FJ\ZER TOOO E QUALQUER PEDIDO DE VENDf\

j . �1 9 OJ.eo- �icâll pICa o Icgareiro "BEI" custa 800 rs. o litro e produz uma ch�ma

Tratamento clinico e círurgico de todas as moles- : .1,' .....G.....IJ••••�•••••••8� I�:II,..
',_de gaz azul e de calor. elevadissimo, durenie 10 horas.

tias dos Olh�S I O SSU CONSU�\AO l, portanto, apenas de 80 réis por hora•.

Curso de aperfeiçoamento na especia idade, com O dr, Pau- i. SociedadeCoeperat'iva! I
O
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1 .vrrs.is tipos c tarnan cs- om orno a ap ave - - la com uma granae ven-
!toFilno, no Serviço ,do :fof. pavíd 5�nson. no ,Hospital

'.

I e Resp. Limitada i- ,
da na praça.r--Prçarn demonstrações e catalagos, ao unico vendedor na praça:

fl da FuodllÇã'''' G1:!ffree-Gll'n1e do RIO d� Jan('!ro I .' : �i � .

T ii,�
- Roa t••ii..

� C�pReta aPa.r�Bhag�n� ��n·a a. s�� �spadandade � I Banco de Credito pc-: �j ��sa
.
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Pinto, 14'
j ��������a��r�;�J���i,��lsm�� ;�r�J fl�lll· PUI�an�a Ara:��iI de I �a::�o::-'-'---"��U--m<-r-"-U���, -C!-a.,�-n.�:;g'
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C<DNSULTORIO Rua} .,r : into 7 sob. r, !d,'oe 1456 - I "

-" : V, d . �.._;;
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RJiSIOENCIA: Rua T,:;�v""�,,, S,fyeila 57 Telef. 1621 : ��'imeir, lBaQ��_ .F��?a�o ,I, -';,___ SEGUR/l.NÇ/\ �� RAPiDEZ -

- C0�MOD"IOA.DE�, ,I ..' 8,:-., €_llíl �9nta, Ca.annu I· "
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. , ":�- ,- -Fíl!1q�ff9�,enr 26 de Maio: ,.!' THANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGAS

D". Augusto
-'

." �.. ··-;�l·.'·c _;">�:�\€.•. '1927,' III ENTRE ARARANGUA' EFLORiAt'�OPOLlS
Clarllo G. 'Gallett.
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, : Falando por ForquiJhinha, Mãi L uzia, Cresciuma., Cocal.
'�S;:f; ..p'aula Ad>'�oàado' I EMPRESTJMOíS .DES· I I� UfllWí1�\a, Orleans.v S. LudgdlJ.Braç(,) do Norte e Capivar!u_· �

.

.,. ·c. �.
_.. eONT�Hf €10BRANCAS : I t

RUA FELIPE SCH.MIDT, 9.' :
-

.'
�-. •

I
DUAS VIAGENS SEMAN I\IS em combinecão com a�

(ssnraão)
-

. I
.

linhas de orubus Araran5uá-Porlo AI:gre
Tel. -1468. : DEPOSITOS: a i S.<\I'DAS de Florianopolis ás terças-Ieiras e saba-los

I
'

. 'o

'

I I I
. ás 5 horas da manhã

-á vista, aviso pre�io, limi- I S '''I�m..tl � de Arsranguá ás quintas-feiras e
J '

i

I�
. -

-,I f I
tada, prazo flXO:

rA 1iW./;'&.::9

ás 5 horas da manhã
1- uornmgos,

r:Consu'l.t.€>ri@:RuaVitor"'·-IA'·hdPtAlhA"ti. Dr. pedro d. rt.'oura. '.err!')i I' Roa TraJaDo. 18..
ln a e or o egre c ega em rarangua as

Meireles 26 ". quartas-feiras e sabados e parte para Porto
.

- II Edificio proprio
, .J'

Alegre aos domingos e quartas-feiras/:los 1$,30 e tias 2às 4 h:1. Advogado -

I I ' J:\GENT��S-Araranguá: Bernardino Maximo- Forqu; •
. " ,

.

I i .....••..·····,······6íeG.•'
.11'

H1Ifíb: Gabriel HéI!Os- Cresciurr.a: Ado Faraco Filho'-
UQ rraJano, p' 1 sobra.1o: ,

'; XL iEL PIQdlUilI!JII&ii!!!1E22J, Cocal: Zeferino Bmigo &: Irmãos-Urusmnga: Posaoo;

I. Tel�phot1e n· 1548 I.· O' r C.. a·m' � ra' Ddmiaüi &NCia. -AOi'leands; lrnS)ãOdS ..Piz7.olatti--Braço de
• -' , · a orle: exan re n fim

_,., Martins tI,GENTE EM'FLORIANOPOUS

-João Neves

F'ftACII I: ANRMIC()\3'!
\fOMJ}M:

IIIIB rRfOSOJAD O
D. Joa. ........ 9Uv.1N

" MILIOR TONICO I

lImDItt I: Tosses,
Ir,adites,
Ca"'ros

PuJmenare! ,
D4r :aas GOstas
• no peito

Medico €specialista em

Molestias dei EstGm?go,
-Inteitln@, Fígado e

Recto
_ftA ftAL)IElAb DAS
1I11MOI\l\HOIDAI li YA-
IUZlIS 'SBM Ol'BI'\ACÃO

llUlmM DOR
aONSULTAS:

A' Rua Trajano n. 1
Diariamente das 17 ás l' h9�

Cliníca em

gerSjI

Dra Pedro de Moura Ferro
Advogado

Rua Trajano I. (sQb.)I
,

I •

!

I CI-CA
..... , _�,'!l!Z ,lid .. $l4iJiÇ ...,tt 4$Q��.!!!!!.•:�(ç!'l;._�_"�
I
Curso d� Maquinas e Pilotage,m

'--�"-
,
�

, PREPARA�'I�S,� ALUNO� PAR \ EXAMES A, se. MA·
QUINISTAS, PRATICANTE� DE MAQUINAS, M��·

RISTAR E� A TUDO MA IC QUE SE ftEFERK A'
MEÇANICA l\d.RITIMA.

Vantagens .do Fogareiro de Segurança
I, a Gaz de Olao Crú (Diesel

Rapl o ...Economico- Comodo- PraUco-Hiaienico -Se;UfD -Asseiado --:-B,if a

•

,
Rua Felipo,Sehmidt., 38-FfnU�., 165.

1 BOTIl:L DOS VIAJ1�NTES-r-rocurem'pàra se hospedarem

.é"' f !, #PZ"j; Wpj p ';��:.&&�:t!::::'���O Arara .. lIã '

istinção 'e lelez-a
------�--��---_------------�---

Eco.:nornia
nos Trabalhos do

Ccinsuttorio Técnico de
IVO A. CAUDURO- PICCOLI

Eng,��,helro �Oivil

Só

II
todo IIP ro fj ·9 S 1 có n a 1 s t':_\ 3 b il i t 3 d :l; p::t la

os rs,,':nos _de engt:-3nharid
Administração. construção e reforrna de 1

.
.

pagamentos em prestações-
*,'

ProJét\.,j.�;em geral

Escriiorio central: Rua. 7 de Setero bro, 47

�p O' r t o � n i ã o
-f t'. i'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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A" GAZE A" "Fatos, irite- Agradeciment"
.' eessantes �t:Dir�tor • Proprietario "AIB�' �ALLt\Dtr

. I

Fio(anopolis, 20 de Jull:1o de 193j
--

Realidades que pa- ,

..__----- .-----�- reeem mentiras I

e .-�Mlssa. 0- .apetlte l

das crtançaa

Írrr ãcs Glavan - Pedindo
rel hceção de lançamento
Indeferido. O lançamento do

..... j;:_-
Para 8S crianças terem a.petil� ,

e os orgãos digestivos em pt:i:fêf
to funcionamanto, é iIidispen!la�
vel- que recebam os, alimentos' áDurante um julgamente veri- Alfredo de Sá Ferreira (ausente), Hipêrides de Sá Ferreira, h. ora certa, abstendo-se de doces'ficado en Melbourne, na Austra- Judite de Sá Ferreira Dobes, Mari» Luiza de Sá Ferreira, Clotilde '

lia, anos atraz, o sr.. R. J. Ma-: de Sá Ferreira, Davino da Costa Arantes 'e Senhora, JORé da Cos-
e bombons. Estes eó devem 'set- .,

tbeson q e servia como testemu-! ta Furtado, Senhora e Filhos (ausentes), Roldãó da' Fonseca PÓ- permitidos quando preparados nti'
I lar domestico ou adq':'lrídos em'nha, esteve sentado 32 dias se- i voas (ausente), e Jcsê Dobes; psp' :'10, filhos, irmãos, cunhados,

"' casas de confiança e usados' em,gcidos, gemo e sobrínbos, abalados pelo i nesperado golpe, com o faleci- horas que não ,perturBefu" o ne--0- mento de Honorina Póvoas de Sá Ferreira, vêm de pública exter-
Nas ilhas Faroe existem cor' nar os ngradecimentos aos distintos clínicos, Dr. Angelo Lacomb,

cessa rio descanso dó aparelho di-
gestivo. '

. i;-

Prefehu ••a do Muni- vos brancos. pela prontidão com que atendeu o chamado 'e o esfôrço e dedica- A
'

i
. -o--=- ção com que se houve paro salvai' a sempre pranteada morta, bem ,�viti!llas de. desarranjo ,ga�'J

e 1'10 de FloriRno- ,Richard Williams, estafeta do. assim, externa ln agradecimentos ao médico assistente Dr. Nelson, tro-intestinal, sejam' crianças ou

Polis n ..

I I G
.

d I di
.

""d.l R adrIl�os., devem. ser submefidas à\i:;orrelO mg ez fez 415.620 quilo, ?erra, e os .serviçes presta os PI' o istinto a�igo fi UarNQ
.

osa, d ti
metros durante <\ tempo. _d� sua e a todos que acorreram no ato do desenlace; os que enviaram

uma le�a CUl ados�, para gqb

Requerimentos despacha atividade no �serviço postal. corôas, palmas, flôres, telegramas, cartões e acompanharam até a.
o mal nao se complique, Nestlfa

'd -0-' última morada, Outrosim, aproveitam a oportunidade para convi-' ocasiões, os comprimidos de El-
os '

Para-se pôr um ovo em pé dar os parentes t=;. amigai! para assistirem .a missa que mandam re- �o.formio d,a 'Casa Bay,er,p�êstam
não se precisa usar o processo zar no próximo dia 21, ás 7,30 horas da manhã, na Igreja de N.

ótimo serviço, porpue fai�m ces-

de Cr.lombo. 'Basta agita-lo for- S. do Parto. sar.com preeteza da deieções lii;.
A· d

. qaidas;' protegendó a 'm,u.c6sa' " I"n'.temente, de modo que a gema ntecipam os agra ecirnentos aos que ali comparecerem t
.

I
" '

desfeita fique depositada no funde, nesse áto de religiosidade. . es!ma contra cómplicàç9�& mais
serras.

' ,

,

-- 0-'" Florianópolis. 17 d� julho de 1939. ._-_ ........_._ ..' .........__ ;,;.;.. .

rm
Diz se 'que o Conde Zeppelin

.

LA nu

�1,1lí1liIIIIiafCARTAZES Ofici'aes Italianos-,�-�•

teve a idéa da construir o seu 'T r, e s '
Academia Militai-primeiro' dirigi vel

. quando servia, '

IlO exercitei norte americano du- DO DIA'
Franoesa o

cante a guerra civil, �.
-

.r. "PA�IS, .:- Í.9 Em sua edição
-0- h � I 8 li � S. de. hoje, .o jornal «L'Ordre»' pu-'

O menor sermâo do- mundo U a I " 19 es , blica u.ua informação s'éguodo a,

Ioi pronunciado pelo pastor Dean II PROGRAMAS DE HOJE:
I
qual o, governo it,a,liano, determi-Swift que disse apenas: <Matheus, "

,

.' I n?u o .rpg.resso �� tQdys (IS u(i-
S: IV». nO riOS:5O I i. ! Otle'OIB, O líder dCl8 i

eiaes It�b1Q?� qge estu.lam �

I -0-'-:'. eluenlas I Academia MI'�tar . FraQç_esa;" �re,-
I Henry Thomay Buckle, autor .;. 8'91 srfl dl \.. vendo-se, d�l, que çs; oflClaei!
d· IJ'·

.

d
..

li
-: -' • " ... la!' a III frances,es delx''',rl·a.''''" a "Acn,d<.ml·a

Piel,' E
a« ,.llstona a CIV11Z'àçao ln- u.... Q "

S· glea3;'; leu e ai'l!'illlilou o assunt0 A's 5. 7 e 8.45 horag: Militar de Türim, p,a�.lta�fa.
Pre(, tura de 21.000 livros sobre diver�a3

materia's e. escritos em 19 linguas

Honoll.·ina Póvoas de Sá Ferreira
'''� _,

E,:�p ediente
REDATUR-:;-CHEFE:'
�tattinh!) Callado Jor.

�edator - Secção de assuntos

mternaclonais=-Dfê. GIL "COSTA
Redatores=-]. OTAVlANO IRA

�OS 'e JOAO DE FABRIS
.

Redator-artistico- CLEMENTI
NO DE BRITO.

GERENTE:

FLAVIO FERRARl

Chefe --de pubUçidflde,
NILO' NOCETTI

.
' .

Red'��ão "e OfieinoQ

DIA 17

":'.;

,.Me4iaç_o?
Il1lperial,15 7,30 húras:

. -I'" BER4IM,�J8... �t,Correm ru

.�.'
.

d .' I mores persiste-ntes, éínb3ra não
\....anJun ongo azul com Her.IY I connrmaQos, _de qu� entre .esta

Ga,rat e Jeanne Aubert. capitàl. e"'ló,ndres ;1S� e&tá pro-
p" I cessando .�I�o' de �lnelhante�
, reço - I $000. uma medlaçao relativamente ao

I problema de Darítzig.
'

,;

---- ....
I ,Não se, acred,i!Çi que haja
! qualquer. contato" ,direto entre

es- : Berlim' e Varso\rià, como
_ tam

i berr,l não existe- quaJquer indicio
! seguro oe media"ção; alguns oti

, ! serv�dores" entretanto,' julgam
posslveL, uma intervenção doMe�cado Público n. 9 'sr; Mus�oUni>P:tf; Qutra iniciativa
do 'Páp:a,;<., <:' ;�;t;\.

'

Preço:-l$500

Bom ," Négocio
Vende-se U�l1 Requeno ne�

goci_o d.� seco�' e mathado�,
nesta clâ�de. Vende-se tant
b�m .ju'1to: 'ou'_s:�p'��'ado, uma
-:arreta nÓva éoni'um cava o
e peltences. ;',:;, .

,(j prop�tet�r:ro veqde, por
tu que aus'entar se desta
ci'dà d:e ..

''-

..... -': :<
�

,';lI,n'fot�:à�'�js,:nê'sta,�edação.

pnsto referído é J�lto
tado, não podeo'do a

31t�rá-lo.
Detnelrio' Lucas '_ Pedindo

cancelamento de SE u debito jã

("
"

I' b
- !nscrito em Jjvida ativa - In

.

,O a l o r a ç a o deferido p�t não haver requeri-
�' do em tempo. Pede certidão;

, conceilo expresso em 'artigo I Iná de' Souza" Bati,;ta da Sil va
'de ('olaboração,' me�mo solicitada, Certifique-se o que constar,
flUO implica �m re,sponsabilidade V' v J é .'Y t' '- P

dA �, ','

d
"

R' d
lU a os vr Iga t

011 eft osso por parte 'a e a-
do' d

'

I d "d' 'd' Hferentes, lendo cerca de 3 vo-
Cão.- 10' o cance amento e" IVI a

Assinatur-=as < ativa - Como requer de 'c'éor,do lumes por dia.:_O_
Ano 50$000 C0m a iC)forma�ões ,e documento; "Na masmon:a negra de Calcu'
Sem 'stre 30$000 apresentados. >,á, que ainda existe, foram euc/u-

Trim'stre 15$000 João Santanil Ju�,i()r - 1\ .. �erados,em 20 de junho de 1756

Só para a captial: lindo nrrend3mento 'de U'O terre' ).46 ioglpses. Na manh?l.'seguinte
Mês 5<1-000 no no cerc'itp;io d�, hacofobi ,-� '�stavam vivos" apenas 23:, A mas,

J)
C

. 11;lOrra tem' 18 metros de, ,com [id,
orr<;J re:quc(.' mento� por 7 de larihu·à.

'

A,corr�spondeneia,beIÍl como ,Jo-celina J. Boiteil" I leu " -0-
'

de v"loles relatiíros ao� anúncios _ (dem. ' Em Mineapr;li':l, Est;,l�os. Uni
e assinaturas devem ser enviados, dos, e�istem cinco 8ep�ultura� se·
8) Gerente FLA,VW' FERRARI. '.

Dlt\ 18 ,g'lIidas de cin:.:o ma�idp.s,ci; mes
ma viuva. As inicir.i< (IDs n.�me8
desses' maridos formam ,.a pala,vra
c,a'r-e:s, 'que e(ll' portllgi'lez quer'
dizer «liql)ida;�os >.�óin�idencí�! zar. a ptr.segu,íçâó. e o harpea-

,
" rneútO'.' ,'!

Ocupadas ',,' ,.-. _',Esperamos quP., o� nos'lus'p�s-
,,'S ',," , cador,e$ "sejam bem,

'

sucedidosiOt;�"i!.�S a� es- " ',,: 'd ','.'"
proporClonan o. àSHJlI, .

a 'pei ca
,

ç,cO !'a fi .' /

Itorea.ln, uma nota "o�jgiilal e'

rara. ;

R. Conselheiro Mafra,· 51
Floria"ópolis -S. Catarina

, Agentes-correspondentes em to
das as localidades do Estado:'

�
.

No reino do pavor

Pr�ço: -1 $500.
Geral- $600.

,..,

_ Os m�r aderes da zona entrf'

o Campeche e Pontal, neste Es�
tado, foram surpreendldos, ant(

ôntem, C0rD '(l i1parecimento no

litoral, de tr s e[Ollil�S baleias
que prCVOC<ti.am grande sen�?ção.
A aflut !',cia de curiosos foi gran
de, POi5 todos procuraln 'Ver de
mais poto e��e5 animais que Ião I
singularmente se apruen,am erll

lugar que lhes não
.

é 'propri9.
Os pe,cadores concerraram

imediatamente os meios de dar
caça � tendo ontem' sido tornada!'
todas as providencias pafa realí-

Dick Putcell, jean Dale
e John Litel

em'

ClNES- �UnOADOS

',Rex, às 5-, 7 e,8.30 horas:

Sombras sohre a Africa com

Joan Gardner" e la� Cóli�;

. Fr.utas nacionais· e
tranjeiràs

'

,'SaIAo Comercial

\ .,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A GAZETA Florianopolis, 193g
----------------------------�-----------------------------------------------------------------------�----------------------------------------��--------

DURANTE O MEZ.:OE .JUL.I-IO
.� � Grande· e total liquidação de todo o stock da

C·ASA MACEOONIA
A CASA QUE MAlS BARATO VENDE 6 �

BR E V EM E N T ,E: Novà& instalações a Rua .Trajano,
V E N, DAS de. liquidação

T·�r-,i-b-u-n....-'�d"e·�u��JB-��-ao�Rsllllil�tL-'-'rE-S�-s:-.-àt:-.�·,�O�m-e-u--U.-n�lov
....

e-r-s-O�---
..

F-e
....

l-ic-i-t-a
..

�õ-e
..

s�-O�·�p-rllllil:lin-c-i
..

p.-:,e
Apelação D"cicliU o Tribunal, negar

I

, •

� Paula na Ina'
provimento á apelação, para ao Diretor glaterra'confirmar a sentença de 1 ano O que é contigo estar um !-ó momento,

Ioi
, I E'l sei, não podes compreender. nem ousas: do' D E Pque OI imposta ao ape ante.

Olha: é ter tudo, tendo o esquecimento {
• • •

Apelação crime n. 6158 da ?Do céo, de Deus, dos homens eO das cousas.
comarca de Porto Umão, em Ique é apelante o dr. Juiz de

Apelação c�ime n. 6164 da Ddeito e apelado Antonio Au-I<comarca de Joinvile, em que é gusto da Silva. Relator o sr,!
apelante Afonso Ovídio Maia e des, ALFRED8 TROMPO·
apelada a Justiça. Relator o sr. WSKY
de!.· OUSTAVO PIZA. Reformada a sentença abso-

Foi negado provimento á lutoria, para condenes o epelante
apelação, para

J confirmar a seri- a I ano e 2 meles de prisão
I'tença que foi impostaao apelant .lu!",

de 3 anos de pri-ão celula"r, f\�)\..,,�c.lÚ civer n. J 961 da 1

�O$OOO de ta,xa Penitellciana,
I cOUrarCII d- 0deans, em que é IRecurso cnme n 3462 da apelante o dr. Juiz de Direito e!

comarca de São Francisco., em apelado Vendclmo Henrique I
que é recorrente o dr. JUIZ de S ti, Reldtor o sr, des. LJUS- �
Direito e recorrido Pedro C ... stro T4VO PIZA I
Breis. Relator o sr . -íes. GUS- R hrmada .; sent oça para
TAVO PIZA. '-lU o' ;.:�(;S b IX'., a Comarca

Confirmada Il sentença ljU-' o. \d gUfl clf Oi d- proseguir a

julgou improcedente a df:";llflf ," e'X,' 'Jç;;, .

PIO· não estar provado a0S {juros

o lato qUE' é imputado ao re· r
- - .. - ----,--� - -- -- ,

corrido. � � !
Recurso crime 0- 34L9 da I ©HFITil� o

Icomarca de Concordi. "O qu�! � 1'i1'i�1l';1filíI'?\\ 1P�t?I'i�r.'�11'\\é . recorrente o dr J D, . í � WJ � � IJIJIJIJ� II ��WJ .,])WJ

r'F

..J ulga .mentoe
da ultima
sessão

reito e rf'('otrl

midt. Rel"t·
TAVO PilÓ,.

,. .

.
i ; ')_f. d

Ne�ads:, I I 'dmento a, l' CUfSO

'para contirmar a sentença q�ue I
resolveu o re:conido da acusação! Jl� G :fi.,�Zeta
que lhe foi intentada por reto.! •

nhecer militar em favor do mes-! nDS MuniC I"
mo a dirimente prevista peJo § i III !
·6, dO.'81t. 27 da Coosolidação. PiOS I.

das Leis Penais. I !
. Recurso t:rime n. 3446 da I S. Francisco. Realizou' I

romarca de São Francisco em: �e no ultimo domingo a cerimo-'
,

.. I '

'b.1 I

que é recorrente João' f::.sequi li ma ao Juramento a anodra pe·:
cio Amarante e recortidc o dr. i ios escotp;ro�.!o nuciCO II.Vid&1 '

JUIZ de Direito. Ramo"lD sl,b o c. mando àtreto'
Relator o sr. de�. GUSTA- do lIr. Ftalicico Maslarenhas. i

VO PIZA. I fOI de 100 o numero de m�- i '

O Tribunal negou provimento I nores pr�parados. para esse s�l<:-I
to reCllil'SO, para confirmar a

I ne ato, dos quais 70 e,c tenos:
�ef:tença 'que pronunciou ore-! e 30 lo?inh�s.. , , Ilorrido que decidiu com acerto.' A cerrmom& fOI presldldá pe-IRecu.so crime n. 3447 da lo sr. tenente Haroldo Bueno i

t.Dmarca de Palhaça, em que é I de Sousa.

Irél:\)rrente o dr. Juiz de Di,reito .

-, O cirurgi�o dentista. Sr,
t- recorridos Leopoldo Sens e Dsmlo Bessa abria á rua coro-,sIm ... Relator o sr. des. UR- nel Reinaldo Tavares um bem

I
BANO S;:\LES, montado ,glthirde dentario I

Anulada 0- proces"o df'�..t" ", -- r, .... - t'''L?n� se no sl1bódo'
folhas para ser ou \'j(Ja

�

a

c

���i;"-I� p, r o SI, Dw léil \\ tvr da S,tl
muoba referida. va, corw rClante, e a senhonta

'Recurso crime n. 3456 da Gecilia Fortuna, filha do sr.

comarca de Tljucas, em que é Manuel Fortuna,
r<'corrente o dr Juiz de Direito - Com a s�nhorita Cacildd
e recorrido TiburciG Rlipi:: Sex Lf:mo', filha do sr. Alfredo Lemos,
t R I t' de,�.. UR·, corohatut! ras, menta o sr. Afito-'.rem. e a Of f) �r.

BANO S,\LE .'
nio M'H haJo, do COaltlOu local.

. Conhrmada a 8tn.enç.a recor -r�ol eleito p[esid�Dte do
rida que bem apreciou a prova Circulo Vicentino o sr. Fernan
dos autos. do Baggenstoss, diretor d' «O
,Recurllo crime n. 3481 da Liber'al».

comarca de Tijucas, em que é
recorrecte o dr._Juiz de Direito

,

e recorrido Deodato Saot'Ana.
Relator o H. des. ALFREDO
TROMPOWSKY.

-

Diido, pr(;\<mento fiO recucso.
l-ara plonunciat o rpcorrido nos

!ermes da df'nunr·la. Venciclo o

sr. des. Gu!lhp'me Abry,
Apelação crm''''!l. 5050 de

Laguna, em' qu,: é apelaute Sen,
.

lo Joaquim Rogerio e apelada.

-

Mafra. - Foi inaugu·
rado, no dia 12 do corrente,
o novo propri� municipal. des -

hnado 3 Dclegaci.fl Je ��11CII:l f' I('artoria do Regl�tro CIvIL Ao
ato éShveram pi erentes as altas I

i.:Utondade� municipais, sendo ex - :
celente a impressão causa ia f- -!lo novo edificio, que se adó!a,;
pc:rlt:itamente ao 11m a que: !le I
dCftioa. t

exclusivamente a

Desnodoar disso o vasto pensamento,
E onde as mãos brancas e asuladas pousas,
Ver afundar-se enorme firmamento,
Cheio de séeet. flamantes mariposas.

Em ti começa para mim e fioda
O universo; e de todo acaba, quan lo
Perco á, distancia a tua imagem linda.

E, caindo na vida, esctamo, olhando
Os que nassam: c Pertenço-vos â'inda,
Clowns miseraveis, sou do vosso bando».

....ols Delflno

i l.

Programa dh1rno
,;,'

De 6.15 ás 17.30 hor8.s
'

Programa noturno

De 17.30 ás 23.00 horas

!-labor Dias
Léa foutinho
t:.rn!Jlli Cl� Barros
Óerbel�
Rose Lee
Irmaos Tepajós
Emilinha Bcrbe
Zezé fonseca
Orlant)o 5ilva
O rques)ra Cle Densas
RiZglonul o;: D ,nte 5antora
RaOamés e Ali 5tars
EOu::lroo t='atanz e sua Tipica rorrientes
Romeu Bhip3man com a Orquestt-a Oe

ronêert09

"1'5 nor03 certas, 'ornais falaClos com no

ticias e'TI primeira mão, forneci �a�

pela A H�lre:, sob o llatrocínlo
(lo SAL DE fRUTA êHO E DA
EmU[,,"jO OE 5COTT.

A's 21.30 rANCÃO 00 DIA - - E.::!crito I
e: int�rprlZtaàa p6r Lamartine Be�.o, -1-
uma ofert'J 00 casa d� lov�as O

DRAGÃO,

A's 21,35 - Vida Musical e PitC'resca dos
Compositores E:.m c.Jàeia CO'11 a

PR6-2, Reàia Tupy de 5ão Paulo,
Lomartine 6abo, p:l"sará '1m rlZ.vista
�mai!:l um proOutor ôe ritmos popu1n-
res, sr.b o p�trocinio Ot' EUrALO'L,

5peuker àe studio: ('elso Buimarãe3

Amanbã:

Nuno Roland, Germaine Rogcr, Trigemios
Vocalistas

R's 19.30 •• ..Romances Musicais •• As�ma is
IInàI15 meloàias, interpretaOas pel a
Orquestra i'le,ronurtos. 50" a rl.'!gen
cia do ma7slro Romeu 6hipsman,

.

otravez a onOa àas seguintes ·emis

saras: RaOio Tupy, RaOlo rlub, Vera
rruz e rruzeiro 00 5ul 00 Rio e,

Tupy, RecorO � Difusora ôe 5. Pau lo,
uma gentil�2a 00 Leite oe Colonia.

R's 21 30 .. Divertimentos Lever •• O pro
g'rama Oe malar movimentação ôa
broaôcasting brasileiro, em caô!.'i a

com a PRA 9 RaOio malrink Veig a

R's 14,OC·-O TEATRO EM CASA - oprlZ'
senta a p:ça Esta Noite ou Nunca,
original Oe Lili Ha'vany, traOução
O� OCluvalClo Viana, no interpretação
ae: Ismeoia: Oos 5antos, Celso eui·
marãlils, ZezrZ t:onllZca til Dutros.

TRAJANO
8

6

OIN'MEIRO

LONDRES, 19 - A VI'
, sita do' prncipe Paulo, regenteO Diretor do Departamento

E da Yugosla ia, acompanhado dede statistica e Publicidade re-

cebeu do Presidente da '\ssc-
sua Esposa, a princeza Olga,

C em caracter particular. ::I convi=
oração omercial e Industrial de

te do rei [orge VI e dl rainhajoinvile, o segunte oficio, Elisabeth, como fôra anunciadoPresado senhor Diretor.
Saudações. loflcialmente, constitue um aCJll-

A D' tori dA' 'I iecimento de ímportancia sinou-
rre alia esta SSOCla- I

o

" 'I
'

d D
'

ar' I ar entre os mutos oulros 4U·!ÇaO, pe a eitura o .ano I'.,
'

cial do Estado, n' r ,537, de i s� regllstram no scenano int-rn .«

'2 d A 2
cronna •

, o corrente mes, pag, a'f 1 S d f
'

dtomou conhecimento do oficio: L degun dO se, a �r�ap"
!1

IVIO adaV S b d d C
I 00 res o pnncipe au o e a

que . • rece e'J o r. ·osta, OI
'

f' dM' d pnnceza - ga tem por im .S"
iran 3.

d' I'O d .' t d 'I pe rr=se. a ti trma de sua nrnã,epormen o o I ustre Di· d
t d D t da uqueza de Kent, 1ue d vc-

re ar o epar emento e Es-" .

t' ti t' L) bli id d d ';"1·
ra partir para a Áustralia, ondeii IS Ira e r U leI a e o IV 1- •

,

d T b h .

- seu esposo, o duque de Keht,n1st"!110 o ta al o é una !'lsla . • f d- d t.
• d· V

assumira as uncções e gcvrna-consagração 05 méntos ,- d I O .

V I,' d
'

. ') or gera. utro moüvo apalfl,-,como rea iza or lmc>..:..:ave I t .J' L d dd
' ,

., e l'a vldg,-m a 00 res os
a estatisnca em nosso· Estado. ,�,

, "

R
'

b I V c pnnr rpes yugoslavos e VISItar os

I efluI :damo:nos com
. .J

•

,"''' filhos, que estão estudando rm
pe o a o e ler consr gmco ((1,0

t b I' t d'
car o Estado de Santa Catarinll

es a t: eClmen os e ensino b,i
t&nice�.

em primeiro Ic:anr n03 ,�rvico� _ .t> Acredita ·Sl:! 'lude estatística do pa s, de modo � o pnnec,pt:
't. 'd d·'

Paulo e o secretarie· do ,For. Ign«que po e ser toma o com um

IOf'
I d

.'. ..'

·dAI d 'f
-

'-;' lei', rlr Hallfax, reliltza.ã.omo

te � e 10 ormaçoes exatas f'
im",ortantes cunferencias. êmbcéapon uals.. ,.

Na t b
sem caracter oficiai. particuldf-aO esquecemos am em que I ( dt I G· � d E d d
:Dente De o acto � ter estado0'0 a ua overno o sta o e ,�
o pnnclpe Paulo em Berlim e'vew os catarinenses a instituição R· ddo seu magnifico lIerviço de es.·
orna, on e' conferenciou com os

ta-ti&tica. .

s. Hitler e Muss! I ni depois de
Reiterando a V. S, ('IS pro-

sua ultima viÚa II Loodre�.
testas de nossa real estima e

)
distinta

conSidera.
ção, sub�crcvo' BICICLETA

mO-MS cord,almente. Vende-se uma bicicleta
(a) RolE Colin, ), secr�tari(l· por preço de ocàsião.

I
no exercicio das funções de Ver e tratar nesta reda-
Presidente, ça-o.

QUE DÔR BRUTAL
<IAE ALLUelNA I

•

TOMA JÁ
CAFIASPIRIHA/

Q

J.

� As �ôres desesperam e amarguram a vida. Maie absurdo soifrel-as pacientemente quandtem' �

d' d
' o se

a mao um reme 10 e effi.cacia garantida
CO�<? a Ca�aspirina. Cafiaspirina Ilão somenteaUl'l'la as dores, como reanima, restabelecendo � ,

bem estar normal, .. � �

.ii .'./
;;�:; precavido: -�enha s�pre á !nã� t:a�� :!

•

Peça os comprimidos de
CafiasPirina protegidos
com papel CELO
PHANE.

(JFIASPIRIRR:
,� O REMEDIO DE CONFIANÇA '�__"1
con·fra DORES E RESFRIADOS

I

�
1
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Florianopolis�1939 �

costumes acabao mais variado sortimento de casemiras e lãs para
receber a

Casa Jorge Salum SI••
CONSEL.HEIRO MAFRA,

Passageiros - Correio ... Encomendas
I'M idemissímos aviões jú 52 ligam com a máxima

segurança e nontualidade: �
BRASIL--URUGUAI-ARGENTINA--CHILE·- BOLIVIA--PERU

Syndicato Condor Lida. I'Agentes: Carlos Hoepcke SIAIL
RUA CO!'�"ELHEIRO MAFRA, 34 Flolianopolisj:.;.;;;;; iiiiiiiim.....--iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBiiiíiiiiiiiiiiiiii....iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-1

TELEFONE r:.1,.500 se ,_,

-IO•••G••H••• í'.uO.lllt••••CII.�••••G•••••
-

••
_I
JULHO i AIR FRANCE -;5 _

'

,_Quarta-Feira
-

fl6 ..

f��Qn�,�u���l;e����:�o6�ciJo���� I: Correio aéreo
_.

5�,:i Âmérica do Sul�fran�a i
coube a caderneta n. 1,2414, no se rteio I ". «'!
realizadonodia4defulho. : FECHAMENTOS DA-S MALAS: •

•
•

� Para. EUROPA, AFRICA, ASIA, OCEANIA, cada ••,� • Sábado, ás II heras nos Correios.
S •
•

Para· URUGUAI, ARGENTINA, CHILE, BOLIVIA, PERU', •
, •

-
• cada Terea-Feira, ás 11 horas nos Correios. � ;

• •

: Brasil-Europ. em 2 dias .':
· '.
• AGENTES: •
· .'
• Ernesto Riggenbach & Cla, Ltda. Cf.
• •
" RUA CONSELHEIRO l\IAFR.�, 35 •

I ' TELEFONE: 1626 'FLORIANOPOLlS I
G.G*.,§••••••�••G••e••a••G�••••••••••

I

Agosto
4

Sexta-Feira

Realiza-se mais �1111 SORTEIO na Cre
dito Mutuo Predial com um pre

I mio em mercadorias no valor de Rs.

r6:OOO$OOO e muitos outros merorrs.
-

RUA

,-r"

t,
.../

"_ �

t!
.,4.

.__,.)oJ-�::.:.,.;'-_"'\ _

.

.;., ';:/
...........r

I I
I
II Escritorio - - Avenida Getulio Vargas

Residencia. HOTEL BECKER

,'1I JARAGU�
I �iiiliiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíii iiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiõiõõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_.IiiiiiiiiIiii'"_-'íiiiiiiiiiiiiii-'iiiiii-iíiii*'íiiilitttrlllii*tiiiii' Proprletarlo: José Strenzel

, 1
I I__� �MM��_' �

I��������l�� E C ·.·b
VENDE-SE OCA•

I Cirurgião Dentista MOENNICH m Drll a FE" E ItESTAU.
RANTE PALACIO.

INFORMAÇOES: á Rua Barão do Rio Branco 388 - CURITIBA

Dr. Luiz. de. Souza
ADVOGADO

,

FLORIANOPOLlS Edifício Amelia Netto
Rua Felippe Schmidt SOBRADO. SALA N. 1

Ctintca-clrurgta e prothese da bocca ;

( �.".

Apparelhamento recentemente adquirido, com todos os

aperfeiçoamentos da techníea moderna. -

DIATHERMIA - ALTA FREQL'ENCIA
TRATAMEr'n'O SEM DOR

Espeeial,idade:
Pontes de Ouro, ou de Platan, SEM

_ COROAS, para imitar os

dentes naturais. Dentaduras Anatomicas, systema alemão qce
termítte obter a imitação absoluta da dentadura naturak•. - Den
tadura') SHIJ: Abobada Palatina •.

- Dentaduras parciais, á base
de Aço-Krupp ínoxídavel. -' Extracção INDOLOR do nervo, sem

descoloração da côr
, do dente. - Branqueamento dos dentes. � [I(Descoloração secundária). -- EJecto Coagulação. - Resecções de

, raiz. - Reimplantação e Implantação, - Therapía da
, Paradentose (Pyorrhéa). - Cirurgia radical segundo

o Prof. Neumann, Berlim.
- �-

. Consultas: das,5f,ás II e das 3 ás 6 hs,
->,

,

As terças e sextas- feiras, consultas nocturnas das 8 ás 9,30

Aos sabbados de tarde não há consuitas

HORAS MARCAD.:\S.

��===:::LE==_=_::::::===='=":�::::::::::==::==::===

de

44

I "

I Hotel-Restaurante
"Strenzel"

ltajaí - Rua Pedro Ferreira, 6-Cozinha de 1 a.
a qualquer hora - Garage -Sala de amostras.

ISANATORIO "SANTA CATARINA'�'
Dr. André Kiralyhegy

DIRETOR PROPJlIET&RIO

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

o melhor estabelecimen I 0, perfeitamente aparelhado
para o tratamento conservativo e cirurgico de doenças pul
monares (pneumotorax, frenicotorma, toracotomia). Eete Sa
natorio encontra se localisado na Estação Perdizes - Vila
Vitoria, na Estrada de Ferro ·S. Paulo - Rio Crande, 800
metros sobre nivel, possuindo luz eletrica, agua encanada e

estradas de automóvel, com clima salubérrimo.
O Sanatorio encontra-se instalado com aparelhos mo- I

dernos de Haio X Heliodor, Ondas Curtas e Laboratorio , ..,;
�- Ipara exames de escarro, fezes. sangue, etc. -

Seção separada para con valescentes de doenças graves :
estado postoperativo, impaludismo cronico (malaria), esgota' imente, etc. I

i

das NOVIDADE
li r:;? t· Recebeu variado e abundante
jOUa Im--sortimento de sedas, jogos de'

armarinhos, bijouterias, brinquedos
' \

RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 10

ôe Hlcoloo
•

Jersey,
[Mercado Publico]

i
1
'1 '

j

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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"1 n t e r m uni c i p a I deL e a d e r s"

...:.J

Domingo proximo, ern festival organi
pelo, "Avaí" terernos ocas,iã',o de aS�3i:sti;r:· 'S';'

sensacional peleja entre "�tlético· x Lauro Mül·�,
tert' os ponteir�� da L.F,_F. e �.S.V.L

A ··G . ,2::: T OE·S,·�-O-·�-.'·-.T--.I-.V·.-·',.--,-A·'
��!!!!�������j"�.•.��-��":c.<:'� ��$'�..1��1���·�-!'::<������������!'!'!"��� .

.

r-"_' �
f'.

zàdo

Direção de Escotto Melo

·

Filiada à
.rBr.sileira

.� .

"d ra' r»a-o �
a T II-Idem. idem. cornu liCffl!� «que a iXssociaça,� E�portiva

.r e._ e 'V' \..._., -,Regional de Ponta Gr05s�, 6JIi:I�a �!ed.rllção Paranaenst' de Pu'

'.' :' ta, r ine r)se d,e' .,
tebo], pa�sou a se denominar LIg:; ,�:;ga()u,�sd'no

se' de Futebol»,

Br"lsil
,

D'
j '. �,! SCctt.'t,uio

. ·,esPort:os .! ._
."

. 10 ca·�pC.àao c�
.� ."'0;.

.

. ,�-. wa .

- I a' I I "�"",.r C ' c::::i-

�"f$nf_ede� açao; tarlnense 'dede. Desportos,
200 ."I rn =tros

FLORIANOPOLlS, 1 de julho de 1939. I " ,

I

Estavamos já su6cientemenl� esclarecidos acerca da corr

petir,ãº rJe domingo e: assim, agradecemos a amabilidade do co'egs
augurando-lhe

.

felicidades bem assim cerno a seu clube para, a :
provas atlétices de domingo � nos eprestamos a i�formar o.publicoa.
!������������������I

,'..:. ','

LOTERIA
QUARTAS e S'ABADOS

Adquira o seu bilhete no

Salââ P�ogresso
I O Unico!

II· RUA FELIPE SCHMIDT N. 5

" '. I��q�";· �'. Fedtliaçã." Brasil"ira �e Fut,ebd (Rio dC:hite('eSssntes deCraía�-oe�I���·--""·iiiõiiii_""iiiiiiiiii_iiiiiíiiiii--iiiiii'õiiiiiiiiiii----��iiiiiiiiiiiii�iiiiiiiiiii_iiiiiiiiii�":'iiiiiiiiiõll
Ja��n�): .e(,m.una.�flm, �"Jue .�. �1�') de "'u�ebd de belo. Horizonte, í

. " '

,,�. ;;ao :",," C'
v

I C?O U .oa S
a.,gue Dup I,iCata e a

,�\l'a'da a ,rederQçaO das Assôciações MmtlliJs de A�letlsmo e Fu-! .

dO e� Pi', I ri: ..,

= "j-;
u nh -3

I
I i"(1 P res S Io-

..

seu' I'" .m' p' 0,"'5'to". Lbol,.f;oocedeu debfil.ação 80 Departamento Amadomta da mesma a G � z·__ to

I
r'1 a in "

,

;·Ligalt.
.

.

.
.

'.
2�ldem, idem, comunicando que a Ft.deração Pernambu- Cooforme lemos amplamente f1')t;�idJo. 'realiza-se 00 proxi-] O n�ermanon dar àl caras RIO, 19�O diretor da Rt.-

.

cena d.e p�portos é con�tit!.}i b a!u"il:nen!'- p.;·k�fi �eguint!js clubes:
l
mo domingo! dlll 23. � com��tíç\ I .d'!(l�d para eslr�ant·:.-jl .vi-si- .lpÓ; a derrota do Figueirense. ccbedcria do Distrito, Fed�r,J

América Futebo: Clube Associação At.etíca da Great mos, promovida pela Llgd Atlet,-:a _at-lfl'l'llie. mandou cobrar o imp��to- por
Wt'st�In. Clube Náutic. Capiberibe; Ir s Esporte Clube, Por isso, prOC\lTa!ll'H OU/I: algu n atlet e-rie destaque c: que, As jngacla�nsarcasticasndo Peni verba _

á; U. Lange e Cie .• !li

Sa�ta Cruz Fut�bol \Jube.� sp irte Club! de Recife, Es- estivesse a par no .de!env�lvi:n�nto d�. a�ldwno e.m aosso E. tado.1 relembrando os aureos tempos,
'

forma dó arl -. 59. dQ �égulamen-
paI te Clube Flamengo, Torr.: Esporte cIo/be. Tramways ,

afim de colhermos impres-o es. E 'i es.:olh I. recaiu sobre o J wern --

.

lo de 1932, dentro do pruo'
Esporte .Clube, Associaçâo Suburbana de Desportos Ter- Oemar Cunha, caffipe�o CaLHil1:-n � d· 2)0 me.tros e recor.lista I A cigana não ter enganado _� Ae 8 dias •. sob pena _,de cebran-

restres.,é Cen�,al.EsBocte Clube .(este d.:! cjd�de clt! �Muarú), dessa prol/a. 0, enttevlstad, qu,� é,. ta'llb!;n cr()ilI�ta egf:nrtIvü d(lIV�1:1 �ar no jogo Atiético x ça exeéutíva.
-.

-". .:. 3-:;}tt-m. Idem, comuniCan,-�;) «.:jU'� a l.lga S êrglpaoa de
j
DIA E NOITE. rec:_beu-OCiS am lvdnkntc. '. . FIgueirense. .

A duphcala. nos termos da

'Espo(��� :�tlét"-<?s' c(jnc.e�e� filiação &0 Laranjeiras A. C., com I -o que �os diz da Cl)ffi.:e,jç.lo .de d.l..�;ngo? '. . I'
.

'

lei-diz o dirt�o� da Re.:eb.d(..
séde 114 :CIdade. de �aranJer·asll.. ' '... . I ., -:Será maIs u�a estrond, 5" Vtto! 13 da Ja benr.m.'rll.a Liga O.:; eh \ruto; que o Fonseca ria-7'oé tItulo a-l;lr�n.omo e ioJe-

:t.' ; ,
4.,_ldem. Idem, comuDlcando «que fOI desltgado .. a' pedIdo, Atlehca Catarlllt:!),e. A e;se nm�etíllgn cornpHc;:e-ãJ todOi os seu. I pre�enteou ao Ivo. Qcndt'nte\ de contrato escrito (s.

"d� Feder�s�o Palanaense de FUlebol. o Peri Ferro�iario, da fi !tado.s, fato esse quet�rna·h-áa'lJ. ':)\:s ire:ebailte, 1'\'!�d)al)l t�ndo o pag�rr.��to do impc';to
; CIdade,: de �IO :.Negro;,. , i Est"dlo da Força PublIca uma v, r ladeira n.ultldão de faliS. Ü amigo Apostolo predizer a lIgado à sua emissão;

��� ;::; .
'" -5:--:-lde�. idem, participando

.

"q�e o joga�oÍ' �rofi:,:i('.;:'l'} -�. o seu dU",be atual? -. ( , ii.... ,pr?xima vitoria do Tamandarc', Nas. vendas á:,:\',i��� é o impu:-
Albe.rto -811:'l.a" filho de Manoel da Sllv� e Fn!n�lsc:; ;�..... ,'l �tJorL CI""be F �,-nl '-\�O. ?Lb. Rapaz,lda rUldapo seu Ap.ostolo, não faça to deVIdo pela fqpn,a •..estabelecl-

,.d)á Sllv�." ,ex'-Jogador da A%,).I.�:lh f\,létl:c1 P,.,rtugu' :' .:
J"', 1,'\''1 t: e,rorça ia; e o !del',� ?! ;qua:qvf !lil ta q I! II)[et�fl �e, m � ho- con-:orrencia ao Valdemar... �ã no art. 18 e S�UíJ'.i paragra-

I aulo", - a�ualmente com J'''''' ,1 "li .,''1�,J::, Itr l4 '3C' i,::v':ie"J j.:. ;'ii :. sua fO (1{J)a. E�tou satlstelftH n·) (o gr :!Di') d � P.iU J .'S ,h : Je- tos do decreto n. 22.061, de
1940.,cqm o C! A. \,1, q,,! ri· �',>!'r-, perten'ente à msntel. O penalty que o Marreco viu' 9 de n vembi-o de 1932 de
F.�.M:A,F;� é!ban4wlt).. .1

se daqu:la Ca· i -E as pretensõ � J) PLORIA\lO?OLl:3'� mas não consignou. wrte que o tcm;:>o de incidenáa
pital �e� ,haver cumprIdo o C.A. �dinei� I -São grandes' e jU3ta�. Aspira'llJl a h 'J :,nJnia d,) rode- do tributo está determinado CD!D

ru»'.,
r' "

.
"

)tisrno Barriga-Verde.e tudo faremos .pa�a aL.:nçJ-:J. Estamo' �á O do:ninio do Figueirense prerisãJ' dentro' do regulamento
6-1dcm. idem, comunicando qUi! o Conselho Superior, em bom cam!nno. Temos o melhor male!iJl p.mlv,!1 e!l COd (eua qtle os apaixonados não viram. fiscal em viagem..

tOffi(,'U uoaniml"m:'nte, emr':, o,utra�. ss l'egulntes deliberaçõ�: prima é exc" !nte. O,; melh�res �') c'! I Jl�'; r 'h) ; eHi) c.) lJl C) e

I
__

'.
, .._e} -aprOVin as "Ollctuoõp:s do ;:;�;ecef, do Conselheiro Cal- temos os rD!!h:)res s.altadJr �3 em altu( I ..;, n '� 'l' n 'Il' 1, e em A q Jadra de basqueie do ..

· Jo-s q�!lç8Iy,es'. "apltcillldo ao i'Jgador José .Ramo de Oltveira, tam· distiocia. b8m assim como .po5lui nJs a p'i DiÚ). no !.lOç 1m !n' ,) do nAg"piton, I C�ntra 'Tosse; Gripe, �

· _hc;�.I' conhe.dd.? �Ot "lôs� Idaliçon ,a p�na d("i su.,pensão por 4 ano�, dardo. Naza�en), o" lU lis perf,úI-o p ),�� � Jf de 1.03 m �tr J. es!\ co.,
.

. ,.Bron��ites, etc.
'

II. or haver lDf.�IIl�ldo .b dIsposto no artigo 23' (.) Regulamento de· nosco. PoS�U(m(H Ll!l��. S)I01,' S; i I I! ll' lrd e -!;;J�r \ n >l.. : JO.
- Penetra 1\

'
' ......'I!?!,�!'!IIoo_

Transferc:ocia deJogarkw7); quistar Guimarães e Helio Slles. iHfa tcrm.Js d! u,nl vez a 'su;)te'
.,

.,'. ': «f);-' toma( (.lht'cim"!nto do pedido de reconsideração macia do dfJ:iporto-hase. F te.·.
.

I�,es�n�ado pelo 1ogador Epaminondas de Araujo, do ato do extinto! -Ve'nceremos, portanto, coletiva :nente a cC)m�etjç�o atlá- ' dSt IVa·do: .

· Con�elho '��e A:C'dmi,ni;;traÇãO que .0 declarou pro6s5ional, por ter j� tica de domingo?
. .

i

• l Avah'v .. F,.C T � t
.

Irl!Jgl.d\)·�lspos�o do es.�tu(O do �ogadot a�ad�r pana, da.,�o p.rovl- . -,Não. Para tanto alod� n�o P)s;Ul�OS o nU:D�ro sufi:,., , -I �gntln.ua th
mento em parte ao -pedI1o, permItir nova-Inscrlçáo do aludido Jo�a' ente de atletas para superar o ClUbe' /llleflco Cltáflnense. qu::11

'

;.
d}o�.c?�o_a�lIdoi;'apó�. o estagio d� seis 'meses; contados 'da data"possue, por enquanto. mlis �omens•. In�'vjdualm!n�e •. poreC'l, vence,.! No proximo domingil o' C'l�' '.I;nara... a _

:{�a-=.dec,��o, 9u�\? connderou pr06\SlOnallt:j- e, ., reIQO�. ,Quero érer que S�lfemos VI�Ofl'JSO,S no maIor numero' de; d� .cW�lter L1n�e h�lne!lage ora I t,
"

'. ,

f.
•
',o' .:� 'I __g)-áprovar a ���ica��!L�,CoD�jheiro, Camilo Mendes p�ov,as, porem, a proporção de 2 �lfa 4. dá;'a v:totia fi111 a'l,? publtco espor�lvo, (.om". �mal. gea"gra la

,�P.,mentel. para que a Fedetâç�O,tr:epr�se�te... JIl!ltQ ao, C)Dselho Na- ttlcolor. .'
'- i .lDteress�nte t.a!�e futf'b'Ollstlca-�.' '

" ..... ;., •

,ci�nat de ��spor,to.8, no s���ido;f�Jsúg�!if..41."-e"e-CObselho.-Nacio.� ,_ , -.E' .�apaz 'de DOS. indi�8r' o favorito �e cada yrov,,� , .Pr�ltmina�ment� prelíarão .�s ;�I' :.:.�IO(ii',U!���.;Ü «Diario ,da
�;nal de gesportqs a ,necessidade;' da qaçlo01lllzaçlo---dot ,clubes- que __,p(;)lS não. Nazareno. vencer,á para nq3 03 75 metros. qUlp.!. do L,moe se x Brasll_. e Nottell reproduz lima foto�rafra.
�: .prati�àm"lo futieboJ,' i.to é,. obrigar os'rqfel�,do$ clubes 'a "tc:rern'como' NflS 200· metros tenho um sério c'Jn=ufrente em JeroJimo, ·mas: Hoe.;cke �."C.;x . �enitfmci,\da !Cp\lh'JI�!l�,:'� na r.evista fral1ceza

�âir�tprel ex�lu�i,a.meDte biasilc;ic?â- �tob..:_ '�". possao esper,anças de ven�é�, poi� esto�, he:n trei�ado .0/' 400 i ..
A parttd<l de fundO! s�cá dts�.�, �J1_a�;Ií�, '-In."I :Jual }lparec� a

7 ....... Boietlm n. 8j da Liga EsportlYa Catannense (zo-na ser- metros serão duraI e deCidir-se". na ch(!garla-i entre Helao Sales e" put'ldl entre os vabroaos .,e�· ,;�orrl1s:ssa- GianJ ddn ando com

";�1l��);:e�" ql;le ,dá. tiência dão "comunicação do Gremio Esportivo Solon. Haroldo-'Espirito Santo cootiou�J:á com o, b�sl.lo da prova � �u�-l�ões do «L\tletico� le.ld:e,r;ae��::;�( �{��;al1$ e Bragança, ir

,.}��9n�gr�nse,:'��_ ter tr�tfériªo. sua lé�e da cidade de Rio Negro de 800. Gaudencio vencerá os l.?OO, melros.,� ;AdalhertQ CarrJo.!IOVlcto do' n?ss� cal_IlpeOO'lt, ,'e 'mã�fhJcl�i:��H:rs���' do cO.lde ele
. .;,pat� a de Mafr.u. L. ao, caio corra. gaohar4"'"ps 3.000 IDetros. As P,,"9Vlls de ca�po são i «L"uro M�:eller atulil· 'pooleuo Paus. .

.�_'.�, 8:....0�'cio da FeJeração Brasileira de "ruteból (Rio de Ja- mais.-di6.ceis de prognosticos" no -mlmento. NG�renfantó. arai.scarei.· do certam�n �atr<)ciirado" p:la
�

. pcl?gê;ndà da gravura dil

}�eir�), col'iÍu!licand� «que a Federação Pernambucana de Despôrtos, Ltlnge vencerá o salto em. di.t�.ncla. ,'Para o, salta. em altura' não A. S. V
•. 1..

.

ter o fd:o··.re�;-p'assado na em

����çe�jbJ.,J�:.,ç��.,��:, 9.J�bo S.C., CO� ,éde à rua Vidal de 'Ne- ha favorito. Scheide1Jlantel ganhará o
r salto com 'vara .bem· �mim Esta pelej:t plOro �te "rev�stir:" b \ixa1� itli1iiia .de S.:Jenos Ai

, (ImOS, n. 13, '�m Iteêifci �
. COQl,O . a�;prova ",do, arremesso do a3td,'1 om' qij� .�àrcará novo re-I se de granJe illt<!resse. pois nã;,. res.' por Qc;-à�ião ,da recente via-

> '}9" ,:;96cios da mesma Federação, comúllicando' «qUe. a·titã :coldê' .c�faririéQse.J).tav,io Jos �San.�()s terá a ;vito�i� �o· peso' e õ só' eí1�á em. che )ue a iqvencibil�- ge'D da co'nd�ssa .á:)u<:la capLtal.
"

.t{.. o�,t���J�ar�ibana c�Dcedeu filiação ao _!3rasil Esport� Clube� esp�ro que Guimaries vença Q', .a.rte���s", �e
_ dis�ô: .

'� dade do. es�ua,drã�. ,)o�al. ma i
! C:>?.o.s! ,vê. conclue .0 mesmo

c� .�e�� �ITI J?ão," PelSO! e ao 13 r.C., com séde na Cidade', de' -Não- nos fal»u _no .te;v.�z.ª.!D:e_I*) ..-�I:1.!t a' sua !.urma,l tambem .a suprsmacta d"l n·mo
. vesPf!�tl�o. «para milita gente

'�.Ç8�ip4: Gt�nde» e ainda «à Associação SlJhur.bana de Desportas ". --OU,tr!l prova d�6cil e disputadissi����: turma �o-�fLO- Fulebtil.'·
.

,'!l" Europa" Suen)s Aires con-

.:!:'�!i������k�Qm séde �� rua Duq'le' de Caxias, ,;D. 250, em J040 R(�N9teU� s:erã a �eguinte: N )zar:-no�.' ���l'ób;- !;.IUlgC..

e .E��' .

Estão pois de.
. �ardb'!ns

'

os. tiilud'. 'Sendo:, a cap:ial d � Brasiln•
-e<e.'í��.. . O f'am",l"fl, A;�,t.'. tC!D um qQart�to pengoslsslmo e que e:stá

IIlVi-1
t<lns do esporte., a�t multidõ�s Isso ve.m. ª.penas. �ooflrmar o

'-

'
,,_i 'TO-Oficio da mesma ,Federação cOf11unicandõ «que,. As: elo, muif-o"·'��eilÍaª•• ,il�i coniuoto/"'iusta�eii� o�Bu'�'1l0�, ��lta:"O por mais este' ",i.i.fpêfac�lo ql::l�. d��pJicente conhecimento dos joc

" :',itêiâçlo: �e F.ulebol. 'do Rio .de J8�eiro, sub.liga ·da. Lilla d� Fute.. Afleflea .é· çO.'lcurrente 10rtissimo' il_��sá :pr��.'. ;J""?r isso, cre�o que-l,"�ropor�onar.lhes.ra.';.:·'t�,. esqU}4rão: calistas. de al�m-m\\r, a re�peit �
,.'�ol e1� JJIO d. Janeno, concedeu filiaçAo ao Sampaio A.C." • turma quo melhor passar o baltio� no �la, ser.á a vencedora. azuua • ,,.�':;�l{�, '.

.. dlS <:;o:sas �., fatos do Üraslllt.
;",,,,"!:f.�;,'�' ,,�"I'!r� ""',,,�;,�'� .,�

.,-�.

- -

� i_" ,.�

e a c�mpetição
novissimos

deA Diretoria da Federação Catarinen�e de Desportos. em

lua 'reunião de hoje, RESOLVEU ddr conhecimento ás filiadas,
.. pua os devidos 6ns. do seguinte expediente:

; '_.l .::.::,- , •...
. ,� !"",-
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• •

frlhoras e crlar�;ç21�·- maior

"A CAPt_TAl"
de)�inve-rno para hernens, �

··riado sortlmento, na Casa
n.8�.

a=_-=-" .Met"-iz; Rua.��·Co�\,selh�iro fllafra'I
�--�----���������-----.-d--------:· ..�------�--�B�---.----�,---CE p;-rW, : *"W &iiMi na =sm

o' n
..

I
--'

.

1 ������--'��.���
. m egoel.i,,)

-;;;;;i;":Sã;·:;�;�;rlll G ATIS!!"
--

==-_-..-_�.
.

- .01 Quer receber bôa- sur-
. I presa que lhe fará feliz e

.

"

no distríto do Estreito
II lhe será d� grande utilidade

escreva a M. BraoEntrega-se á domicilio, lenha serrada. em

1.1rnetres, Bem sêca e de otirna qualidade. d��ixa Postal, 1476 _

DISQUE PARA O N.3 __ ESTREITO Rio de Janeiro.. :

Sêlo para resposta.
••••••� II G seHeCDae; ----------

_'. _'._. -_ ._--_ -_.-_-=.:::::_-- ._ .�_.;.::=======

Conlp·anhia ,

Serviços de
.

Pae.H3-sgeir'os e �je Cargas .'

Fretes de earaueire:
. 'I- � !�!!�i�,�;g!l!)k,!t!';Z!!!3Q!!!I'!g;Z!!!!g,)%l!!!!!t.::i\l�!ll!fflt��ffl.!l�.:.... -3'1l!f�.����.�ZLLiW�!tttt�.���.'r�ii�,'!l!l!. ...".4�2��=.�.. i���i!�'!,!!"'�z:--���r��m;t .. a. .1"'4L -. J.

&O=a_iiiiI_�iíiii'?ET••'faPillallll�·.ra•.IIII'.o.±I!IINIlli°iõiiãiiiir,t.t)"iíiiiiiiilõiiiiii�;;_'íiiãiiii_Iiiiiii''iiIiiDiõi_UE__;;,;;._.'Iiik�:_�SU�w,,"W!_I
c • p-,quete ITAQUERA sairá a doi O Paquete ITAPURA sairàa 21
«rrente par3: c rrr e 1 L � para:

Paranaguà. Antonina,
Santos, Río de Janeiro.
Vitérla, Baía, Maceió..

Recife e Cabe.íelo
Cargas e passageiros para os demais por
tos suicites a baldeação -no Rio de laneiro......

.,:1:

Filial: ,Rua Trajano

V d l'vlag'r.if h -:
.'

en e-se: cara; ao lado
da Eslaçlo Agronornica, coni'
otima, ceníortavel e grande casa"
de residencia, belo pom ..r, jar
dins e inumeras b�nfeih)fiéls. Dir,.
põe de grande extensãa de ter
ras para fi. ;jZi' ic. ,iw, ':U dlvi.
sã\) em rot r,'

Tntar ná

�lIRUATRAJt\NO N. rs

se =,

..

.

. \

A.til.. Ade;b-�
da Siiva
I\dvogade

Rua Felipe Schmídt, 34
Fone 1631

DA
INDUSTRIA ,L\GRICOLA

. DE .-

OTTO 5,CiiAEFEQ
BRUSQUE .- S<: CATHARINA

BRASil

Casa e terreno á' >
venda

___-_.. -

....�? g ......_'",�"f
'. .< ···,,··· ...:]·· .. ··2')' .";-,�. :._.······-' ....v

-

. ..,,' I· fJ,' t

..
.• c.

Vendê-se uma aasa sita á rua
Gal. Biteael'll1rt, o' 169 I!@m ter
reao OliUle se eneentram mab 3
casas de madeira, o qnal faz frú·;
dGS ecm a Av. Hereilio L11Z.
Tratar á Av. FIer<Jilie IsUZ"1 n.
IH.d:: A E I e t r i c a'mbituba i

Rio Grande
í'

Pelotas e .-'

Porto A legre I

"

AV·ISO' Rece.be'-�c carga", e encorr.fnd�s zté a �esp( ra das saídas do� paquetes'
.

e emite-se passagens, nos dias das saldas dos mt>S!11(Js. á vista do ar:
testa.. se· vacina. selade com Rs. I $200 Federais. A bagagem de porão deverá ser

entregue, nes Armazéns da Compan hia, na vespera das saídas ate as 16 horas;
para

.

ser cenduzlda, gratuitamente para bordo em embarcações especiais.
ES8'ftITORIO-I'R/\ÇA 1 'i DE N')VEMBRO, 22 SOB. (FUNE 12'10)
ARMAZENS-CAIS BAD.\RÓ N.'3--(FONE·1666) -END. TELEG. C lSTEiRA

Para mats informacões cem o .Agente
J. SANTOS CA RDOSO

.......... IENTANTBS

·O-ARl..
I\uzl

BOS

PARA INSTALAÇOE? DE LUZ, F@RÇA E AN·
TEN;.\S DE RADIO, CO:-JSERTOS E AUMEN·

lOS PROCUREM
A EL_ETRtCA' fi' i

TEM SEMPRE E\II STO( K E A' VE:NDA POl{ ,I
PREÇOS SEM COMPE'r iDORES NA PRAÇA, � I
MATERIAIS ELETRICOS. Luc;TRES E AB;\T- r I.

JOU�S ELEG�NTES E MODERNOS f; ,!NOVID�DF..s.! VISITEM A Ele'trilf'la !Rua Joao Pinto n. 14 ..
, IACAmA DE RECr.r3ER üM FINISSIMO SORTI-
"

M.ENTO DE CHUVEIR03 ELE'TRIC0S, NOVI - I
D,�DE NO RAMO-AR rIGO GARANTIE>O I

Vencda e instalação de contador de luz e força, por
preços mealces só na Casa A ELE'TRICA

EMS.A.. OATARINA

KE & A�
atriz FLORIANOPOLIS

.:

H.

..

o

.'
.;} ......aI. flJlil'"st_. "..... "

•••Ih." III. _.lId. Filiais em;
......... - �••••••• "l.'illl'hMa .o!!lre .

........e ••• CP.R.GIM. ã..t@ .. lm (2,11 )
boem�lIl!IlIl= cl.u· r;lIalltt

"I •.

'

..

Biumenqu, Cruzeiro da Sul,
.-

Joinwile, Lag�s, Laguna, Sã.
Francisco do Sul

MOSTRUARIO EM:

Tuba�.ãu

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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�!o�s'aPREF'!!!!!A
PROFA. MARILIA fLORES

G, A Z E T A
� - t,

.Transeorreu ôntem a data na

talicia ela gentil senhorinha' \fa':'
rilia Flêres, dedicada (�d'W'H�i"lIi!l
ta DO Grupo 'Esrt:ll�r ,«Olavo Bi
lac», da cidade de Joiu vlle e fli
lêta filha do II IR�(l cI,le.!" do
.( Estado>, jOl'l1al'�La Altiuo F"j es,

Decorreu, Ô�tem, a' data nata
licia do menino Jan, diléto filho
do sr .. Jaime Carreirão, compe

t�nl�, t�legrafist!l.'
t::

ENLACES
,

,: Ue.'; SILVA-MESQUITA
7 '( '-

r No prozimc dia-31, realizar se-

6, em São' Paulo, na Matriz do

Largo de S�o José, o enlace ma"

trilIio�ial d.o di�t�nto jover_n Os'
I' Procedente de Caçador. onde

valdo da ,Sllva, fJlh� do sr. Do- exerce com· raro discortinio e

mingo� Jósé. d� Sll.va e uma. grande cornpetencia o cargo de.
sra, d. Paulina ü� SIlva

..
com a .Preíeit» Municipal acha-se nesta

pre&ld8�a s.e�hOJ:�nba Filomena '

capital, onde veio tratar' 'de in.
MesqUIta, dileta fIl�a do sr, José

I teresse daquela comuna', o sr.
da C&tsta Mesquita � de sua Carlos Sperança.
,xma .. con.8ort�

d. Laurinda Afoa-, A Gazetf:l apresenta sinceros
80 :MesqUlta..

. ,VOt03 de Mas vindas.
Agradecen"o o Ilt.�CIOSO coo- l

vite eom que fomos distinguidos,
antécipa:Do!t ao ditoso par, os

BOD <\8 DE OURO

nossOs sillceró'svotoil de felicidade.

: DR. -JOSE; FERREIRA
BASTOS

Para o sul do Estado seguiu..
OBtem. o sr; dr., José· da Rocha IFerreira 'Bastos. talentosc diretor
gel•• dó 'Departamento 'de Admi

Ílisti',�çlo 1"�·ü�ciplll.

Residencia - Rua Nerêu
Ramos 26 _:_ Telefone 1450;,:

" s;�h6J.;ita,'exija que'
;

ltS6 chapéu ,:'
RAMENZONI

$IQUElRA BELO

- '
.

seu noivo Oj.� TEr�PO
Di'partamento de Aé

. :·...noutiea Civil

Boleti� diario da Esta ..: I
ç�o Aéro-climatológica IIPrevisões para o periodo' das !

I18 ltoras de ôntem ás 14 boras
de poje:

A serviço. viajou, ante-Gntem; .
"I:EMPO -. Bom, com neburo-

,

para GI Ri9 de Janeiro" o sr .. Car� Illd�qe, NevoeIro
, i

Ic� d
.•
a Costa P�reira, direto.r d.a rr:�M. 1;>.ERATURA � Ligeira e-

1.,'
.

IhbhGtéca Pública e n08SO eml- levaçao.·. -

l�Dte (tllaboratl(!)r. .

VENTOS '_:'. De nerte a leste, '.

'

fresc",s,
.

.

.

; A,à
-

temperaturas extremas de

'I·U".{J\. ASSINATURA MENSAD ?!ltem, foram:.maxima 22.8 e

.mi-,� cA GAZETA» CUSTA OIma 17.8 regIstradas respetIV.a-
. .

APENAS 5$000' mente ás 12.20 e 6.00 horas,
.

., Acba-se nesta 'capital o nosso

prezado, amigo, 8r� Siqueira Bélo,
.

.Iie lIcadll e talentoso Tabelião no

Ia iJijcip�o .

de Caçador_
•

('.

-,Diretor-Proprietarlo JAIRO CALLADÔ

IN'UMERÓ 1495,

Segundo noticiamos em nossa! grande e legitima alegria.

, e.di�ãO de ontem, foi solenemen-
'

..

' Realiza.mos, ou melhor, torna
te inaugurada, entre nós, a Ins- mos realidade, uma velha aspi
pétoria Geral da Empreza Cons- ração dos nossos milhares de

I trutora Universal Ltda.
'. prestamistas espalhados -por too'

Por talta absoluta de espaço da. Santa Catarina. � "

não nos foi possível dar ao aus- A inauguração da nossa Ins
picioso fato, o realce que ele petoria Geral em Flórianopolis,

',' merecia,' p�lo Seu reflexo ni vi- representa o agradecimento dá
da econormca do Estado. Fa- Empreza Construtora Universal
zerno-Io hoje, publicando ria ln- Ltda., á confiança que lhe .' tem
tegra o discurso com que o sr. sido dispensada pelo povo Ca-.
Joel Sotter Matoso saudou os tarinense e também o nosso de
presentes. Ei-lo. sejo de estreitar=airida mais os

.

... t Illrno. Snr. Reo. de S. Excia laços que nos unem á esta ge�
nerosa terra.

.

Permitam-me que agradeça a
honrosa presença do represen
.tante QO ilustre Interventor Fe
deral 'neste Estado, Dr. Nerêu
Ramos, cujo nome declino tom
grande' satisfação" pois' reconhe
ço em S, Excia, uma dás mais
legitimas expressões administrâ-
tivas do Estado Novo. >

Sinto-�e, presados Senhores:
desvanecido pela presença entre
1ÓS do ilustre Senhor Dr.

- I�o
de Aquino, digno Secretario. d'ci
I·nterior e Justiça, CatarinenSe
ios mais ilustres e a l qu�m nJe

I Il. 'igam laços de admiração e á
mizade. 1'�

'I. A presença, nesta casa de pes
soas tão destacadas na adm'i-·
nistração no Estado, serve-rúils

, d� �stimulo e é a garantia de
que a nossa Empreza é __ bem
compreendida eritre os respon
�aveis pelos destinos de Santa

I
Catarinâ.·

.

.

Quero tambem saudar.,os jor,.
nalistas aqui presentes, qúe re':'
presentam a brava é intemerata
imprensa Catarinense, :sem'pre
pronta a colocar-se ao lado' das
boas causas.

.

Aceitae, presados Senheres, (1$�
protestos do nosso reconlteci-

..

\,.

mento, pela vossa honrosa_ pre-
'

. sença.
A todos um muito obridado

sincero e cordea·1 da Empreza
Construtora Universal Limitada_

,
O orador foi' muito' cumpri-

mentado� .

, ..

�,ç�usaram a melhodmpressão
M :i'nstalações" dos escriforio's.
que .múito· contribuem para a

estetica da noss.a principal arL
ria ..

Dr. Arminio Tavares _oD;i:::,:�:IZ' 11�!!!l!reZa Ç9n�ruto ...
··

CIRURGIÃO-ESPECIALISTA Assistente do prof. Sanson I

U '( L d'iiiiiiiiic_on_su_lta_sd_aS_10_á_!!]_2e_daiiiiiiiiis_16_áS_18_-JO_ãO__P_illt_o._7So__b-_Te_I,1_45_6� [ra Diversa ta ..

Transcorre hoje, uma data aus

'
.. picic'sa pqra o casal cel. Miguel

PE.LOS C:LU�ES ". .Arean]o Monteiro, e d. Anesia
.

.

.

. .' ".
� '�� _ AfoQsO Mooteiro. capitalista

tj�uhe fi. de .'

Janell"o no Estado do Parlá e atualmente
.

:
'.

. -

\'.;'. I residindo em nossa cidade. Fes:·l' O Clube �. de �anelro ofe�ee�' I teji:( ele, as 8,lJBS bodas de ouro,
..&, no proximo ;dIa 23, nma am-

o que constitui moti >'0 de ale-'
ma�a DomlDgueJr�

,
aos. seus 81i1- gr'. intima, 'para eles .e para',

Boclado�, que sera abrilhantada seus uume-osos amigr a --_:......,__

pelo aflD�do Jasz-Band do maes- O coronel Miguel Arcanjo Mon..
tro Moaeir.. c

.
teiro é sogr O .

do d ". Frederico
Para' essa noitada, que terá, Miranda Scbmidt dedicado e

inicio, ás I? bor�s e s� prl)lon�a:! culto Diretor do Serviço de Ex: I
lã It� mela. no�tp., r�elOa mUlto 'perimentação e Fomente da Pro

!

,!nluslasmo e. a�lOlaçao. 'dução Vegetal .
.....

•', ..

'

.... ".,.
. I, Celebrando a data, havprá

Senllorlta , Jaç,�. c<>,m que seu missa de manhã, em açun de
namorad& ua� ((bapéu .' e

•
I g.raças, na Catedr' I. M etrop ,Ííta-

..1RAMENZO.NI I' na, .

8S� 8 horas e. m.ei�, e á tard�
.

..' ,... .. ."
.

.
.
.', .' r:er.epçpo aos amJga�: .

.
'

.. II
. C:Ju�.e �5...de .�

..
" ..tUb..�,' .

A Gazeta cumpnmt'uta' O,dIS-"
:.'

.

...." ".

'C'
• ..

• ", . tmto casal, angurando-Ihe sem-I'
,
PrOS8!��em �'1,prl'parativos pa-I p.re .nov.-as. felicidades.

.'

-

! I
la a grande souee que o Club

.

.. . ,.. . -. .� '-.'.

15 Outqbro vai 'ofere_çer, �o pro,:" . D' .. ' A'· ("" ,.... ..ximo 'sahado; aos st'us inuinewsl . . .

í. LJ e 10
8sscciru!us., I RÓ tO I o
Dada a distinção ,,'que sempre. .

a gloriosa eDtidllde sabe imprimir MEDICO - OPEtADOR .

ás 9U88 festa!� téremos mais um
.

-PARTEIRO ,acontecimento social de alto re-
RAIOS X

.

Ilavo, " I .',

I
rllnlca �e Tubt?rculos!

VIAJÁNTES Pulmonar

.. Esteve nesta cidade, tendo·nos Dlaterruia em ondas curtas _

,v:is�tado, � sr. Senon Camo!,,; ":Raios Ultra Violeta e Infra'

nosso distinJ9 correspondente em 1
Vermelho

'" ILagOa,
.

onde residê e de8fru�a. de Iqfrazon- Terapia - Cistos-
largas consid.ràções.. '� ,copia-·l1retro- ..Sr.opia I

: Consultorio-Rua Deodo Iro .._ Esquiaa Rua Felipe

I'f?chmidt. Das 9 ás I� e das
14ás 17hs. Telefone-1475 ..

.SuspensCl' ,

por' 3'0
RIO, 19 -o Supremo Til;'

bu a� rvi.Jitar, ap:ic!?u a penal
de w�pemã'). por 30 dias, a()l

, pr, motor Amador üsn�iros. daI . ,,' .

I '1.' Auditoria . da 21l.. RegiãO
Militar, com séde em S. Pauln
por ter Q mesmo deixado de
ape'aI, c6mo manda"

.

,8 lei',. ..9
processo em Cju'e é patte o C�-

,.----'- ����, ::.e.�_•.•
'

����������;.�_�_�.�__�.�,.����������p�it�ã�O.S�t:u�o�L�N:��u:e�ir�a�._••.;,.�
, \"'�_.- n �\ -

'\\<,o cS'�bão'

�·'�Virg�p1< "Specíalídad.e"
íi, dctWEtZEL'&":' Cia. ;' ....Jôinville
"

..
' "ç,/ �f' .�. '.' ". .." ,

recome'ndati-se
- tanto para �:roupa

ANO VI Florianopolis, Quinta·feira 20 -de Julho de 1939

Dra. JOSEFINA F1AKS SCHWEIDSON
MEDICA

Ex assístente do serviço de ginecologia .dos hospitais da Gam
bôa, Fundação Gaffrá=Guinle e S. Francisco de Assis do Rio

..

de Janeiro. Ex-interna do serviço de Pediatria da Policlínica
d-e Botafogo, .Ó, .

• ....
, , ,

fispeelalista em doeo4,'os de. Senhoras
.

e' ereaneas
Tratamento moderno -

das afecçÕ�s do- aparelho genito-uriaario
da mulher.e=Disturbios da esfera sexual femiuina.e+Tratamento
positivo nas infecções günococicas.':;'f>arame.trites-Anexites -
Clínica Pediatrica e Higiene Inf�nlil."::'_ Regimens alimentares.
��Iatermia _ Raios 1Jítra-VióletaJ e 'In-

fro-Verm'elhos,
Dr. Nerêu Ramos
Senhores Jornalistas
Meus Senhores:

CONSULTORIO

Bua Felipe Sehmidt, 39 Sob.
Consultas das 10 ás. 12 e das '14 ás .17 horas

.

FLORIANOPO.LIS
O dia- de hoje é, para todos

os que trabalham na Empreza
Construtora Universal Ltda., de

.'. SI 'QUIZER bôlos e doces saborosos
.'

' é: : e b�m, feitos; u:s� "Buda-Nacional", a
•... - farinha 'de" trigo, que' n:ri1lrares de

. l
'. donas de cosei': v,êrrr 'empregando há

��- 50. annos' corri 9s' rnerhores,resultados .
.

, ir·.' "�o •
.

•

-

saOUINBOS DI 5

MOINHO

< ,,,,�'�;,
. f

IIBllda�{:'Nacionalll
A FARINHA QÚE NÃO 'VARIA E NÃO FALHA NUNCA

aI VINDÀ{.IM. KILOI

INGLEZ.
-

��

UM' PRODUCTO c GARANTIDO DO

Si deseja receber um interessal1te livro
de receitas, preencha <)$oupon ao ,lado'

e remetta-Q 0:-
.!!la -- .-: ..

GRATIS - NOVO LIVRO DE RECEITAS

Nome:-- � ___

Rua-- � __

Cidade,_' � _

Estado,-----__539FLOlIrê '5.' 'Ct'lyssêa
Rua Conselheiro' Mafra n. 70

.....------------�

J,;F.Orianopolis
.....í _. ,

MARC.t\· R�GISTR·..�DA
/

fina como "para .'. roupa comum

BICICLETA
Vende-se uma bicicleta

por preço de ocasiio.
Ver e· tratar nesta·redá-

çio.
.

1
ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


