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Novos melhoramentos po
demos assinalar e que evi
denciam cada vez mais, a

operosidade administrativa
do sr. Mauro Ramos, ilus-
tre governador da cidade. I' Em .av�ão cédi.do pela Base reu Ramos, pre�laro Interventor' teroíde Aran.tes, ajudante d � or-

São êles o ajardinamen- !
de AVlaça? � pilotado pelo. 10. Federal no Est�do. dens, que pilotou o aparelho.'

to do Largo Fagundes, que I ��?ente Henrique H. �ena, une- Em comp�nhla de .s. exci�. e Naquelas cidades, o' sr. Inter-
passa a ser, agora, um dos i diato . d;a .Base, s�g�l� ontem, em. outro, avião, seguiram o jor- ventor Federal inspecionou o

nossos logradouros publi-
, I em. visita �os -omumcoolPo I.,

os de. Loa- naltstao Jau 0uedo es, secreota,rio l
Centro de .S�ude, os' campos de

cos de mais lindo aspeto, I g��_;!'�.!>Ea�:-�õ:�;:;;=�����-!-��.:-.!!; educação física e .outros rneiho-

O 'dr. Lwoff encontrou a ponte entre os dois reinos num e o calçamento do fim da

'I A' b'.
'

M
'

,. ramentos estaduais executados .

muito comum organismo distribuido em todas as partes da Ter- rua Conselheiro Mafra, -

ree IS O
'

elro pelo governo de s. excía., le-

ra - a Euglena, Trata-se de uma planta 9�e tem um
..

decimo fdoarntodOc-olhmep'�aatSI'vSeiml 'como, aCs{'una- ,,o'" o

'
,

- Vnlaandl'mo pdreeslsOa_doa a·aasParoteb'r:aLl"sm� dOotis-
de milimetro de comprimento e pode ser visível com dificuldade

I
..

a olho' nú. Espalhadas pelo seu protoplasma exi.s!em de_Iga�as Situação e o seu grande "

'''I
e

I
· .

-, ), \ trabalhos' realizadcs.

placas, cada- qual colorida de verde com a c�o.rohlta. Ordlnarla-, trafego. O I" ano VISI 'a o n llI.II I
Em ambas-as cidades o ilus-

mente no tempo da divisão cada placa se divide em duas. Objetiva, deste modo, o
, o , ,o rú

tre Chefe do Executivo Catarí-

'12';ados ���:a� �a���at:;i�,f �f��;��� ��:�:so ���s c��g���sm��c��� ���reo�;e s��il'est�:�� ��� ."�'I'�e', o'1,ry'e lor' F'ede' ral'""t'J ���Sâee e���e��i��t�v���;��e�i; ,

tradas. no protoplasma. Estas �ão possue� chlorofila. �as as grama de melhoramentos- -,'
, ,por parte dos srs. prefeitos mu-

'proprias placas parecem P?�sulr as, prop�ledades do pigmento no sentido de fazer de .'
'

, �icirais, autoridades e pessoas

.verde e contam com a facilidade de absor ver e transformar o Florianopolls uma cidade oe destaque social.
�,'

. anhidrido carbónico, em�o�ô _

um tanto deficientemente.
. �oderna no verdadeiro sen- " Acompanhado dos, revrnos. ral, a quem agradeceu os cum- Ter:do partido ás 9,horas da

,

O processo de divisão celular tem lagar com muita p.re- tido da palavra.
' monsenhor, Harry Bauer, vigario primentós apresentados por oca- manha, regressaram as 14 t�o�

cisã�no tempo marcado. O protoplasma, da cel�la se devide
'" geral e- Cura da Catedral e, pe. sião de seu regresso dorRíc de I

ras, do mesmo dia, tendo, 2111-

.

muito mais rapldament� q�� as pla-cas �e' c�loroflla. O resultado Dr� �
- Fredera- ,Rvberto_ W,üobcck, Secretário do Janeiro, onde tomou parte no 1 •. d�,- o sr. dr. �ereu Ramos, aten-

é que, urna das novas .Indlvlduahdades � deixada sem quaesqu�r 11
•

" 'Arceói�pãctiÔ','esléVe, ôntem, em' Concilio Plenário' do eoiscopaao
dido o expedu:nte da .ta.rge.

.meíos de abs.orve� e. �Ixar ,o gaz carb?n1co. Torn?u-se um an!- .

,\ SOl-I-d. 'Palácio,,,�. e;?{d<l. revma. D.joa- brasi!.eiro. é �, ,- ,,o ,� ,

:,," Esta f:JScu.rsao... ªdmlntstrativa.

d:pal - a mais �nm.lhv� forma de. a11lTllal conce?lvel -: e precI- CO ... ' ,quirll Dominges de Oliveira, Ar-: . SUÇl excia. revma., que se de- ,ale�1 de salte'ntar as' extr�ordi-
-V encontrar meios .lntelramente diferentes de a�lmentaçélo: _

' cebispo Metropolitano. o

: morou em cordial palestra com
nanas vantagens da' aVlaçiio,

O dr. Lwoff escreveu que pode prodUZir a tranSlçao, de dr' b O ilustre chefe da Igreja cata-
I
o Interventor Nerêu Ramos foi põe em relevo a preocupação

uma planta num animal de !res a seis meses e pode c.ont�nuar a 'et�ed;asgeer�i ,�on ee n�r�u��d�d;-; rinense foi em
"
visita ao s'r. dr.' condignamento recebido, s�ndo, governamental

o

�e auscultar de

linha animal. A �ransfor�aç�o deve ser sempre .na dlreçao da � diretor doÇ Fomento Ve etal
i Nerêu Ramos, Interventor Fede- acompanhado, a saída, até o

t p�rto:. as necessidades e as as

planta para o ammal. Nao e retroces.so para a �Ida ve.getal. e
d' gF _I ---------.--,--- .

carro, pelo Ajudante-de-ordens plraçoes do povo; e avolumar

Desde que a creatura para viver necessita quel�Tlar o a-

'I
do .Estado, �egressou o r. re llfA ",' Ih

1

da Interventoria, ca itão Aste- ca.d� vez ,mal'S, e de maneira

mido-.e o assucar estas plantas tem que sofrer mutaçoes com- denco Schm�dt. d I·Kconse a a roide Arantes
p I' efiCiente, os melhoramentos pu-

I t
' Naquela Cidade, apezar e sua I

-

I
. blicos

peas.
Estes estudos do'dr. Lwoff foram acolhidos, com oSic,urta.estadia, o dr.'.Fredericol França que --

---.-.---------

�����o .s�e��ro�:��do�o��;:fc�e:se;::.m
um grande passo cientifiCol';���ld�u!��� éO���:�f;â��:en�;i n' - ,",; !Bill!!, IU'm

.1fW

"Wa',co"';'",, �' ''''_.. , __ .. :-_,'
-----,- .. --------'- •• ,.-,$ SIdo grande? .numero a_ ,pes I ao:, 3l,1Xlile . aVia0

O d b d' E ·co ,soas que o VISitaram, mOSlran:-
I

'
,.

15

esem arga or ri Ido.S� tod�s.enttlsiasmados.�o!ni a PCtIOnlél
, 15 _

d F
i a onentaçao que s. s. vem Im-!, '

Torres na dlreçao a a·'primindo ao departamento sob, ,para o
,

'

" sua direção e já tão benemerito i ' LONDRES 11 - Consta:
'

culdade' .de Direito em. suas atividades n,o sétor'qUe O sr. von Ribbent.roP·I' rinens'e,
,

• 8:�l:.°1�_<!� ..�s.!��2:__ .... -_ .._.- I ministro dê Exterior do . . . .
.

V
• f d.. nu' Reich

.
o PersIstindo no patrlOhco pro-; entrega se realizará hoje c"ln

Em virtude-da renunci-a do' da escolha e pela justiça da I 81 .ser UI1l a a
'I ' envIou ao seu co-

\ posito de estimular o mais pos- 'toda a Solenidade na ca' ital 'da
Sr. Dr. Bayer Filho do car�o _de I homenagem. I Bra'!", uma gro'!de! lega frances� sr. BOuDet

I'
sivel a aviaç.ão civil em. nO,ssa Republica. -' p

diretor da Faculdade de Direito '

-

I
fabrica de avioes u.ma carta em que aton- terra, o presidente Getuho Var- Para o ato' foram t

'

d

de Santa Catarinél, a respetiva ,"Waeo" I salha a França, de forma I gas.' por
intermedio do E�ército, os seguintes t�legramas:

roca JS

Congregação escolheu o eminen- Ge-Io-F ' 1 587' pouco velada, a abster-se deliberou fo�ne�er a?s. diversos
.

«Presidente Aéro Clube Cólt�-

t� Professor Erico Enes Torres
o one. I RIO, lI-Regressou dos Es-, de apoiar' a Polania.

clubes de av laça0 CIVil, .ex.em- :�nense- Florianopolis-S. C. -
, para assumir a �ireção desse _.

'

I tadi.Js Unidos, o ceI. Guedes I ---- , �Iares "
dos. possantes aViões hio�9-2lH-62-Solicito seja

"r' �modelar estabeleCimento de en- 'Itt.l' m'eado i Mu:::z, idealizador e construtor!P
-

't Df.
-

Waco, '. c.uJa patent� v.em o de; envI?da representação esse Aer.

sino. �O, - :' do- primeiro avião btasileiro"o i e, ri· Icaçao �� t1tiutrlda pelo Brasil, dos
i
Clube cerimonia entrega Minis-

Presidente do Egregio Tribu- �

d
! «M-7», o qual trouxe os pia-I ' Ó '1\

.•

-C b C
.

" .

tro Guerra aviões Waco dia, 12

nal de Apelação, posto g�lg�do sena or nos e modelos dos aviões «Wa- ido corpo hu-' I cont 'roerlo d lu e atartne�se� rol, vg. 11 h-oras vg aerodromo Man-

pela maneira exemplanssH!1a, co», cuja patente foi adquirida1, ,

e p a ,o C?tn ut?a .

e�sas ,gu�nhos pt Saudações Bento Hi-

com que S. Exa. se. condUZIU,
'O sr Andre'a Mat�- pelo Brasil. Adeantou o cel.1 ' I

aeronaves, cUJa certmoma de
'I bw� D�ll1t:ls 1. Secretário.

desde c�do.' na magIstratura do '. ti Muniz que vai ser instalada, no mano G--l 'F 1 587
. «.t-'resld.t:ilte �ero Club\! �rÀ-

Estado, Jurtsta ,de nomeada,pro- Campo dos Afonsüs, uma gran- e' o� one. istl-Aventda RIO Branco-Rlo",,:_

fessor dedicadO e cul.to, o Ilus-
, razzo de fabricá daqueles, a�iões, para ROMA, 11-0 professor Ze- .I, : 10-8-:-39�Credenciamos nos�")

t,re desembargado.r Erlco Torres isso estando o E:xercI!o t<?_man- chi� continua. cm. suas expen-IG t
'

b
o J consoclO tenente Edmundo Pin-

e, por todos os h�ulü�,. pelo seu do todas as providencias. enClas sensaCionaiS para a pe-:' es O no ''''1 to delegado est�_ Aero Club.'!

passado de �esP:ltabl�ldade, de trificação do corpo humano. I '* I ��ra receb'7r aVia0 pt Saudd-

cultura e de Inteltgencla, mere- ROMA, 11-0 Rei Vitor � 'Varias animais submetidos I Iltante' ! .,.oes -�resldente.-«Aderbal Ra-
cedor da honra que lhe acabam Manuel II assinou hoje um NEGADA aos estudos daqu�le. professor I '

.

• i mos Silva».

de confiar 05 seu� pares" .na decrete nomeando vinte se- ficara,? entre o estado lenhos� 10 premio.gou!'o I)or I «Tene�te" Edm��do .Pint,9,--
certeza que, s?b st.a esclareCida nadores. a pnblleaeão de dois. e petnco, esperando o cientista' Sex DBvrll fOI entreG i

Base AVlaçao Naval-RIO- I c-

<!ireção, ,a �acul�ade de Sta., A escolha recaiu em co- jornoes chegar ao termino de suàs ,ex- gue á sra. Dare, ,I
nho honra delegar poderes r�-

Catarina continuara. a preencheI nhecidos industriais e pro- periencias dentro em pouco, ga- v.
Y ,ceber nO�le Aero Clube Catan-

a lacuna que supnu na \nossa prietarios. entre os 'quais rantindo o exito completo dos argas, o' ,nense aVla� Waco doado �ertJ
viCIa cultural, realizando a gran- figuram (I sr. Andréa Ma- RIO, li - O ministro da

seus estudos. I . lClube Brasll'pt 'Entrega dia 12

deza de seus destinos. tarazzo, resid�nte em São Justiça indeferiu os reque- "
,RIO, 11-0 sr. FranCISco ,de i onze horas pt Vinda mesmo

Ao sr. ,desembarg_ador E�ico Paulo, e conde Ettore Len- rimentas -em que Leandro A- C lu IZ I Pa�la ,Mas�ado, propr,ietarió" do ! obse�uio· aguardar instruções pt

Torres, a quem mUito admlra- pardi, sobrinho do poeta Ribeiro Gonçalves de Me� •• II ' i «�lX d Avrll.», venced?r do Gran- PreSidente. «Aderbal Ramos Sil-

mos, p:;la grande soma de pre- Giacomo Leopardi, Leopol- •

, ;.
• i

d_ :P remlO B r a s II», ,entre- va»., .

dicados que exalçam su� mar- do Parodi, importante in- lo e Jos� .de Sousa l1ar , Delflno! gou a sra. Darcy Vargas um Esta, pOIS, de parabens, a'

,cante personalidade, ,envia!ll0s dustrial de Milão e Frede- q!les SOllcltara}l1 a!ltorlza-, '

_' I ch.eque corr�spon?ente ao pre-l aviação civil do Estado, que

os mais respeitosoS' e efUSIVOS rico Tesio notavel «turf- çao, para publlcaçao, res-I .,' '" '1 mIO. ganho. IStO e, de .. ·.···.·1 coO; .0 novo aparelho e com a

cumprimentos, congratulando- Inan» proprietario da cou- nelivamente dos iornaes I J:IQJe, as 7,�0., horas, ha��ra I 300.000$000 pa�a que a pnmel- pencla revelacté.' pelos nossos

nos tambem com os c�rpos do., dl'laria Tesio.
..

U·- F d' I E,
mais u.ma s�ssao ;;�_�ste sodaltclo.

1
rlt dam::l

_

do paIs 'os aplique na I pilotos, se põe, em lugar de des-

c�nte e discente da nossa escola
« Dlao e era». e «ra,' � diretOria sofic�ta o

.
compa-

I constru.�ao ,da Casa do Peq�eno � taque entre as das demais uni-

de ensino superior pelo acêrto Nova», nesta capital. reclmento de seus associados. Jornaleiro a Casa d�s Mentnas.1 dades da Federa<fão .

:\-Rt&,-,11 - A desc�/ct: uma «ponte de vida- on

planta pôcre--ru'\1sfOpriar-se irreversivelmente num a_nim�l
. relatada á Associação"franceza pelo Andamento da Cíencia

o dr.•ndré Lwoff, do Instituto Pasteur.
.

Conseguiu este destacado cientista, no seu laborat�no,
Iizar a modificação pela qual u.�a planta perdeu l?rowesslva
te pígrnento verde que lhe facilita absorver o anhidrido car-

>tl�iCO d� ar e forçou-a a uma dieta vegetal para que pudesse
ôbreviver. '

., '-

Esta .transíção na natureza, ha mais de mela bilhão de

anos poderia 'ter sido o mais- importa�te aconte�imento �a evo

luçãO da vida na Terra, fazendo pos.slvel. os amm�es maiores e

Q hOqIem num planeta em que o urnco Sinal de Vida era a ve-

getação.
"

.' L ffNo mundo microscoplco, explicou o dr. WO, no seu

relatorio, a maioria das. distinções entre os animae� e �s plantas
desaparece. A que persiste e que forma uma barreira intranspo
nível entre os dois reinos de vida, é a posse pelas, plantas do

seu pigmento conhecido pelo nome de, chloroftla, de côr verde.

Este é o «verde» natural. O que quer 'dizer, u.ma planta póde
respirar anhidrido carbomc� do ar, �ela energia da luz �olar,
combinai-o com o hidrogemo no amido e assucar que constituem

combustíveí da vida animal.
.J Nenhum animal tem o poder de fazer isto. Consequente

mirfte todos os animaes devem comer plantas
�

ou diretamente

ou na' forma de outros anim.aes. que as tenh�m comido. Ass�m
as plantas devem vir em prlme.lro plan.?, pOIS elas l?o�em exis

tir sem os anímaes, mas os arumaes nao podem .exlshr sem e

las. E uma planta pode ser transformada num animal.

Plantas qu� se IraÍlsforma� em animaes!
Ire a vida' animal e vegetal.

. ..
.

A

.Uma ponte

AZEJ:A
Diretor-Pt�prietario .JAIRO �ALLADO

Florianopolis, Sabado, 12 de Agosto de 1939
---"'----�-----,-------_ ..

VI INIJMEBO ISlã'ANO

A PDNTE ENTRE O .lEINO A.NIMAL E O
,

VEGETAL

xcurs=o do sr, clntervenlor
Federal

Novos m e-.
Ihoramentos

�'"'..�:..

urbanos

os Dlunicipios
e Tubarão

de Lagpna
-"

Aero�C·lube Cata ..

.

,.
\

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A GAZETA Florianopolis, 1939
------------------------��-�----=--����'�-��--�--�----�----

IIat ic ias de

ldes�e
belo edifício, do qUl'11 põ.j 11�!!!I!!!I4!!!!;ill!l;r__:.·__B!i!!!]!!!U'!!"!!F!!!!ii!!B!!!��-_!I!!I_!!I!!I_�.

R• d .. III
.' demos ufanar-oos, vae, sem du-] Perfumaria SantaIa o Peixe vid.a. constituir um grande acon= i

tecrmento para 8 nossa vila. ! Catarina
Ponte-O exmo. sr. Co- I Grupo Eseolar- Se-:

tonel Gasparino Zorzzi, digllo' gundo i.nhrmaçõe's. c�lhidas �e;
prefeito deste município, inlor- I

fonte direta, poderá RIo do Pel

mou, ha dias, por telegrama de; xe. contar, dentro em breve, cf>m.
Florianopolis, que, conforme pa- i

a mstala�ão de
o

um Gruf)o Es-
.

Essencias finas imp rtadas diretamente da
[estra que teve 'com o e"xmo. H.! colar. cUJa medida será de alt., França. - AIC?ol de cereais. também importação
loterventorFederal do Estado," alsance para o problema educa-; díréta dos maiores usineiro- de São Paulo e Rio.

dr. Nereu Ramos, entre muitos fi�'(1, não só desta localidade, =-Flxadores proprtos.>. E. Iniciamos apresentando:
empreendimentos, prestes a serem

<:(,;1;(1 tambem do visinho Ípira, "P A R I S O D O R", loção, perfuma suava.

realizados, está lambem a cons-,
e !iu:� faixa col?niaI.adjacente,.O ;_" ri' . ,�",��"'lt,, -'�--3ãS7iiiiiiii__iiliii__iiiiiii�

trução da projetada ponte sobre numero de Crianças, que assrm i

AI
- f F t

·

t
o Rio do Peixt:', nesta lccalida- poderão ser acolhidas, p�ra �e-

t e 11çao I'
a os ln e-

de. .

ceberern ,fU5 mstruçã •o prn,:an8, !
Acrescenta o refprido despa« asceoderá, neste caso, a mais de: Compra-se por bom preço. ressantes

cho, que, por todo o próximo I

300 "llll�OS. : qualquer quantídade e varie-: �um concu!so internacional

mês de setembro, virá a esta o: VI {lI.Jantes - Acham-se, dade de marmore. bem corroo realisado na Cidade de . RetheI,

dr. Haroldo Pedemeiras, mod.; dll.lfmente, em ';ão Paulo, �'8ra cascas de marisco. : Fr�nça. em 19.23, o sr: Casímte

chefe do Departamento de E ...
,

l�atl'Jrf'm jl!' o ,seus negocioa, os! . �ara me)hor�s informações X�::n�!' 2�8!�:��:. eontínuamente

tradas de Rodagem afim de lo- i :-IS. P. Emlllo Assmann, Artur dirijam-se os interessados á; -

lalizar, definitivam�ote, lJ ponto! Nad':ll. H. Srckelmaon c Amil·
i Fabrica de Ladrilhos do sr.! Lon Meyer ganhou. nos E.

-

para a citada construção, cuja I do O, Kc. ,Fleit1\g. todos eles João Cunha, á Rita Maria. ; Unidos,. 8 campeonatos �acionai,J
obra deverá ser iniciada sem; pessoas de de-taque no comercio'

"

. de cor�ldas em duas semaaae. Só

i- "! .

d .!' I I 10d d
. A Ga"'eta" num dia venceu 08 eampeonatos

demora, amda no decorrer do I
e ln. us na (esta oca 1 <I e. f II1II' de 100 220 440 880 t

proximo mês entrante
' RIO do Pú.lre, 4 de ago-to

'

A G t
. :

' e me ros.

. .

•

11939 « aze a» encontra-se:
Essa noncra, como é natural, I

' á venda no «Salão Pr
' Wali Stree�, a. famosa rua dos

provocou maximo entusiasmo en- ; A\rno
I'lre

.'
o... boncos e escrítoríos

. de correta-
.

1'·"-' .----- u ISO» gem de Nova Y rk, D- t
.

Ire a população desta Vila flIue' 'dl.\ �
•

• .

o ao em m-

•

bOI d
�

o l��iB�:��� moiur... vel perfeíto••Nu.ma estremídade
se reju 1 a, ada a necessidade tem um cemíteno e D8 outra ú·m

imperiosa e inadiavel dessa poa- lOa SI f 8arata Fo rd rio.
.

te, para a futura expansão eco-
- I i

nomica dos dois djs�sitcs--RI') I P tê'"
Um filhote de bode deixa pe-

d P· I
' - o . I or ugu S Inglês francês Vende·se uma barata Ford.4 gadas mais profundas DO chão

o eixe e pIra-que murteei- i. .'. '_ " ... v,

mo lucrarão com esse melhora=
I It3t1anO .e alemão. antme.tlca, cilindroi-em perfeito estado. Tra- do que um elefante crescido.

t ! geometria, geograf.a, Hísto- Lar na Livraria Centeal - RuIS � -

men o, i ia d B il
- ,

f' Felipe Schmidt 14 : B�d. Reynolds, de Colum.bus,
tÀtnstrueõeS-Um dor.lfo ..

O .:ífaSl oe crencras 1- " .E. DOIdos em 1928 tocou plano
,

d'
.' i s!cas e naturais. d t 105 h

•

10 Ices do evidente proogres5o en! JI11;orm8çôes, á, 'rua Padre
I

I
uran e oras consecutlvás.

contramos Dda plluTadlt,:l�de de I Rdrila n. 38 das 6 ás 5 ho � Um relogio leva 6 segandos a

construções e a ve tiTIa
,
que, rai./ " .'. DA" bater 6 horas, leva, porem, 12

desde algum tempo para ça, es-I .� .�� '.
.

.

.

r. ,,·tu r Pe.. minutos para bater 11 horás.

tã d I t d t I I '
. re i r� 89 e () 1 í-o sen o evan a. as, nes a oca-

i "'''''''''';@.I •-� II N A I
lidade, sub5tituindo os atltig0�' I�T

,.---------.-_.-.
-.-.

ve i ra . a listra ia ha Duvenl ver-

chalets de madeira. Enquanto
� ! D r c Re o"t �g io I des, no céu.

outtas povoações, ao longo da f
. RESIDENCtA: Rua Viscon- I O cornythoryncolt, animal que

Linb�i p:rman�cem em., ('�tl.ld� I CU�HCA MEDrç.!\ de Ouro Preto, 57 - vive na Australia. nada como um

estaclonano, RIO do Peixe est:1 I ",'role t' ftI'
'

Fone 1524. peb:�,'''tem bico dif palo, pelo de

Orlonc)o Silua I d d
o d

: Ui S jas n emas em gera oe

II CONS V· gato, pés de 'ganso. fura a ter!'a

Almirante
teve ao o, ca a vez mais e e S):nhOl'as 'e Criaacas

.. : Itor Meireles, 22

l5uiomar 5anhils . maneira concreta, a sua vontade !
'

•

.

Fone 1248. COti o toupeira e põe ovos <:OIDO

Emillnha Borba e SUlljl possI'bl'!Jodades df" um I, CONSULTORIO: Rua Trajano R. I D
' galinha.

€T1G1uro ôe 1,.,,'lIuclra
-

1 S b [ F V02
oenças internas de crianças

P>051Z Lee constante progredir. .t\ssim, aleiX! ,I
-- era,0- one �1. e de adultos. A escuaa Fred B. Taylor, IlUr.n

Celeste Ai�GI do glande edificio da Escola. ',1 CONSULTAS� das 9 ás f2" I
-_ desastre' no mar foi dividid. ao

Orquestra Ile Densas
'

'".1 Doenças do sistema nervoso

I
.

A
10rqu2:stra Carioca

.

Río-Peixense, da Cooperativa! das f4 ás 17 hous. I
melO. proa deu á ("osta na baía

Regional d2 D.mte Santoro d 'd'
.

I
1 Laboratório de análises de Delavvare e a popa foi I arar

Rumeu 6hipsmon com a OrqUizs�ra ae, eb
a r�&1 encla

.

partrcu ar (lO
I RESIDElIiCIA': Avenida. IbciIío I clínicas. na ilha de Ascenção, 4..500 kilo-

Concertos.
a astado comercllmte, sr. Ho .1 Luz 186-Fone 1392. Ate.nd'e I

metros de distaDcia.
. S k I h t b .f Diariamente das 10 ás 12 e

B's noras certas, 'Qlonais falaOo!l com no.
ec e manD, ac am-se, presal e-

'I
a c amauos. I

tlcloa em prlm.zíra m::io. fornfZci�a:<: I temente, mais 3 predios em � I das 16 ás 18 horas. Ed So é o nome mais curto

pela A HOITE, !Sob o patrlilcinlo "t "'

.

t _-'---.-....

�---==:--
. .."....
.------

''''_.-...conhecido .. Pertence a um-- 'J'apo-
00 SAL DE fRUTA ENa li G\R cons ruç:>o, eo ce, os quaIs o��'\� G"'"'S"'_'''_'w

.

� ...

EmUL50 DE 5COTT. maior, da' p'topriedadii do C,J- ���if�o:��or, em Santa. Monica,

19'921.Z5 (,RtiçAO DO DIA •• t!3c:rlta nbecido banqueiro, sr. P. Emi-
e interpretaôa par Lamortlnrz �a""o, lO 1\ d I

f ... • 10 L"\ssmanQ, um os e �m., TItO!
uma a rzrla ua casa arz louças

• fJ •

DRAGÃO. que mais fOrtementl: se intéres-
sam pelo progresso local.

SÇI!!!JRlZr ae etudio: L'elstJ �6ulmaries Ahrange eua suntuo!a cons-

t!llção um predto com sobrado.
e um!:l vasta

. oficina mecanJca
A's 13.30 - TEATRO EM CASA .. opresrzn' ao lado, na qU31 vae Ins-

to a peça �A�lTIR, em uma aaoptCl-
ser

I..ao raõiofonlca ÔIZ Vitor rosto, e na talada, brevempnte, a Agencia �"linterprrztação ae: ... Zezé fonscea. «Ch I· d·
'

-

Antonio Laia. Abigail maia, flo-,
evro d» a cargo o me�mo

rlano falssal e outros, uma genti- senhor. A proxima inauguração �
leza aas Lojas Brasileiras. �:!I.�_�lIfI�1Il�IliiIII!Eli�m!�!Jti!l!l�81!$Iiii1il!l!!§l{�m.Ii���... _

'�$ii:�'${�Jl!r;>6liU,;�'$-'�W'1'W�\��""%'f<l'�";.;.......w'",o,!J:t,1""�t/I.;;titi::"'\r.'(Ú7�6-""""'.&i.'f;;"';;��';�i.w�...,.id.A'JM��"'ii;'t:�'

Aviso importante
Dagrande casa de tecidos

M U N D I A L"
ESTE GRANDE E COLOSSAL ESTABELECI

MENTO DE TECIBOS, A' HUAFELIPE SCHMIDT,
ESQ: DEODORO, TERMINA DE RECEBER AS
MAIOR.ES NOVIDADES EM TECIDOS FINOS.

ESTANDO A FAZER PROPAGANDA DE SEUS
ARTIGOS, SaO OS MAIS BARATOS DA PRAÇA.

SEM COMPROMISSO FAÇA UMA VISITA E
VERA'.

&

...-._........__

J'.J
, ,

:'1
� -,:
"

De 6.15 ás 17.30 horos

Prognuna noturno

\"
.

. , .Ale 17.39 Ar. 23.09 1101'lU

.•. j

.0"
"

.,

,"

AlOanhã:

A's 15,30 • Rrportagem Esportiua.

A'a 18.00-Tarde dansante do "SABO- �
NETE TABARRA". !

I
A's 20,00 - A PRE-8 EM BUSCA DE

TALENTOS - Um progra-:
ma para calouros. i

A's 21,15-CRITICA ESPORTIVA - O
panorama esportivo da cidade.

.

i

Parfirio de Almeida Gonçalves
DESPACHANTE ADUANEIRO

I

,II Encarrega -se de todo e qualquer serviço concer

nente á sua profissão.

I FLORIANOPOLIS SANTA CATARINA
o 'ft!"lU' ,,",6 '" ',,"'IU r" ta t (1"

�.

:'·�1tm'Rft'ffil'fflimmn�aNWri(ift5X"m�>1'59tl'IhYrtter&Xl"NmZ'S02ft.,,·t5Y%

I Radios Zenith. Fossas cO M S'. Aerodinamos

.1 Wincharger. Grupos Eletrogeneos. Transformadores

I para qualquer capaciaade. Despachos e redespachos:

I.'
DILDEBRAND " VARELA. Rua Felipe

ISchmidt 40. Te!. 1655 Flodaft("polis.
.

CAIXA POSTAL, sa

FLORIANOV"O LIS

TELEP'ONE 1413

Dr. Pedro Catalão (;Ii::::;;te-::Go•
das uiolestBss da eab8�M e do pascoe.

ESPECIALISTA EM

Olhos, Nariz, Garganta e Ouvíclos
CONSUlTORWO: Rua 1rajano, 18

Diariam�nte das 10 ás 12 e das ,. ás 6 horas
Residenda: Fone 1565

\

ê�\.r n a I d o P. de O I i ve i r a

Agente no Estado da CONíPANHIA HOBART-DAYTON DO BRASIL
fdbricantes de BALANÇAS AUTOMATfCAS, lavadores de pratos e copos:
descascadores de batatas, MOINHOS DE CAfE', picadores de carne e COR
TADORES DE FRIOS.

Distribuidor das maquinas 'HERMES" e da insuperave1 maquina portatil
"HERMES BAByn. Maquinas de somar "Pf�ECISA'. '

Agente Geral no Estado úa COMPANHIA PAULISTA DE SEGUROS.

Representações em Geral

Rua Felipe Schn1ídt, 46�A

Caixas do Correios 51 e 168 -

TELEFONE, 1534
(

End. Teleg. "AOLIVEIRP,H

Floria n opc.) lís\ Catarina

.------------------�-

Porte de ar-

mas

Df! São Paulo reeebeu o 91'.
dr. Iven8 de Araujo, secreta!'io
da Segurança Pública, o seguilltd
telegrama: - «Com rela\,!ão so

porte de armas neste Estado, te,
n�o a honra de levar ao conhu
Glmento de V. Excia. que em 28
de '1bril próximo findo, foi b'li,
xada por esta Chefatura de Pc.- -

I' • •

.lela, a legulDt€ portaria: Ten:!,/
em vista o disposto no decrct"

, n. 6.911, de 19 de janf'iro di>

1935! artigo 38, parágrafo 2, de�
termmo que qualq\Jer pelioa re
sidente fora ,do Estado de Sã,;)
PUUJi). po;hra dentro dele Ilnd'H'
arm�da desde que possua alva�;�
de hcença para esse fim concedi.
da pela policia do referido E&t;i'
do e que, dentro de tres dias fl

c'?D:tar do �esembarque, (fuan.1n
vIaJe �or via ferrea ou aérea, (I

faça visar pela Delegacia do lu
gar do seu primeiro destiDo, Deg.
t� E�tad2 011 pela Delegao,a d(�
fls.,a!lsaçao �e explosivos. arma�,
mUDlç5,es, SI se deptina direta.
ment�

.

á .capit�1 �u ainda pela De•.
legac!a da primeira cidade on:le
estaCJoD�r depois de transportar
a frontelfa quando venha por
e�t.rada de r.�agem, devendo ()
Visto da autOrIdade policial sei'
lançado no &lesmo alvará. sobre
estampilhas estaduais no valor de
mil. duzentos reia, da acordo ,om
o dlspost� DO c6digo de impost.os
e taxas,.hv�o 8, folha 6, pará
grafo. prlmell'O ,D, 78, 8ujeitando
se o lDtere8sado á8 dis 1E1sição que
regulem o p6rte de arma8 no Es
tado d� .São Paulo. (8) O Chefe
de Pohc)la-J. Carneiro da ro..
�!� I'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A G A Z E· T . ANossa
Diretor-P.·oprietario JAIRO lJALLADO

VI

REDATOR-CHEFE:

Martinho Callada Jor.

Redll�ão e Ofieioag'l
R� Co_'selbeiro Mafra, 51
Florianópolis -S. Catarina
Agentes-correspondentes em to

das as localidades do Estado.

Colaboração
, conceito expresso em artigo

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

Assinatllr.rIS
Áno 50$000
5enn�stfe 30$000
Trim "slre 15$000
Só para ,a captial:
�ês 5$000

Coluna In
formatfva

S�HFüil@ �

(D [1�'f�m@ f�(�r�©

I
I

E8p. em molestias pleuro-pul·
manares (Brooluite, Asma,'

Tubercdose,etc.)
Consultas 2 ás 4 hrs.-R.
;oão Pint(;;, 13-F one.1595
ResjdenciE\� R. João Pinto, 1
-Sobr.-Fone 1214

-Dr. Miguel
Boabaid

CUNJ,CA OERAL
VIAS URINARIAS

Vidar
IN O I V A DO

A's ;-7-8314 horas

PODEROSAS;\RMAS
Wendy
Taylor

Barrie e

Florianopolis, Sabado 12 de Agosto de 1939
--------------------------�-----

:rR':;:�tl��';;l.CARTAZES
I� Públicas G' DO DIA·
� vik-............... 1""'" ..,.....",••.,,-.,��, PROGRAMAS DE HOJE:�a..'!!I?.G� L.......... L.��.�...ec...........c.-.....

I
SEt:::IIETlIBIá D ...\. FA- i Odeon, o' lider d08

. ZENDA fi AGRICUL-i cinemas
- TIJRA

EXP ediente Empresa SeU-Pegue-se, á vis.
ta das informações, a quantia de '

160$000.
Adalberto Zeilmann - Faça o:

requerente a revalidação do selo iRedatores-J. OTAVIANO RA&
MOS e JOÃO DE FABRIS

Redator-artistico- CLEMENTI
NO DE BRITO.

deste requerimento. nos termos
do n. 1 do art. 53 do Regnla
mento do selo.
Miguel da Silva Leal- Reco

nheça a firma do documento
anexo.

Adelaide Konder-Séle devida
mente.

SElJRE"fARIA DA Sl�
GUHANÇ� P«JBLI·

{;A

BANDOLEIROS DO VALE
DO FOGO

Johnr,ye Ma(k Brows v .

Preços: 1 $000
Galeria: $600

.
CINES COROADOS

Imperial, 3S 5. 7 e 8 1 j2

STELLA DALLAS, a mão

, . ·X�/.... ,.,,', .

roi, Giiú�.ê1'ItâgM�:;'U;'1>-?
-. Ciu·l\'lij!l:.rÁ

" '. �.
. .. -' ,.,

.

ii ,Naó (:ttaca -O t:atação
LABÓ�A'túRlOS �jún, lEITL

- _. ,
�

.} �.

,.., ",.-

Dia 8

Requerimentos despacha·
dos

"

Jovino Marciano Cardoso - 1-
Pede' ,transferencia de prédio -

Como requer.
Mano.tll Libanio da Costa

Péde transferencia de impostos
Faça-se a transferencia requeri
da.
Albano de Sousa Lucia-Idem.

-Como requer.
Teodosio Apostolo Komin09 -

Pede baixa-Como requer á vis -

'

!
ta das informaqões.
Leoberto Leal - Pedindo para

cGll'Itruir um predio-Como re

quer á vista das informações.
AfonlJo ZiIIi-Idem--Idem.

! . Pedro. Fortkamp-Pedindo pa'-Ira construir um muro-Como re-
-

I
quer.

.

_
. .

. I
UMA ASSINATURA MENSA� I
DE «A GAZETA:. CUSTA I'APENAS 5$000

'redentor a cem Barbara Stan'
i,wy, k e John Bole�

�
,

Preço:-l $000
:r ct:

C�,MISA DE ONZE
Vp, RA com Charlie Rug
gle- e Alice 8rady

INUMERO Uilã

'I Notas Cate I
I

__�olicas_1
(;ôoego Nieolau

Gesiug
A Cúria Metropolitana, por

ocasião de falecimento do Hevmo,
Cônego Nicolau Gesing, distri
buiu o seguinte aviso.

lJúria Metropolitana
AVISO

Cumpro o doloroso dever de
comunicar ao Revmo. Clero, se

cular e regular, bem aos fiéis em

geral da Arquidiecese,
.

o - faleci
mento, a 7 do corrente, em A
zambuja, do Revmo. Conego Ni
colau Gesing..

Foi o saudoso Cônego Nicolau
- o que, aliás é do conhecimen
to de 'todos - um sacerdote
digno por todos os motivos, alta-

.
mente zelcso e dedicado a seus

deveres e Superiores.
Filho da paroquia de São Lud

. gero, fez os seus estudos no Se
minario de São Leopoldo. Orde
nado a 10 de agosto de 1919,
foi, em seguida, nomeado secre
tarío particular do S. Excia. Re
vma. Exerceu posteriormente o

cargos deVigário do Braço do Nor
te; e depois de outros postos o di
Cura da Catedral, onde veio (i

adoecer, gravemente, salvo curtes
intervalos, desde ,l930.

Sua Excelência Heverendissi
'ma recomenda a alma do Hevmo,
Cônego falecido ás orações' e o

bras de piedade dos Revmos. Srs.
sacardetes e dos fieis em gerat
Arquidiocese.
Florianopolis,8 de agosto dr

1939
Monsenhor Harry Baner,

. Vigário-geral

--

Agosto
C:;ONVITE

Pela Diretoria
,

Oscar Ãhraham
.

1. Secr(>tario

LIi
II

-IV fi arl8

41

Schuldt
de I-f. O. LIGOCKI

P.

Recordo. Ia o crepusculo baixando
Quando entramos no templo iluminado.
Fóra ouvia- se um pássaro cantando,
A festejar, tal vez, nosso nojva�o.

\

Em torno erravam vozes, sussurranco,
Ao transpormos o adito sagrado. -,

Subio do orgão um preludio dôce e brando
Na hora em que ajoelhamos lado a lado,

Mas, quando o padre nossas mãos juntava
E a destra no ar cruzando abençoava
O amôr que para sempre estava unindo

Maravilhado vi que, docemente, l

Do alto do seu altar resplandecente
Nossa Senhor� olhava-nos, sorrinde.

A dada ele ôntem registou I)

passagem de aniversario natalício
do nosso ilustre conterraneo sr,
dr. João José de Souza Cabral
que é, sem favor, uma das mais
vigorosas inteligencias. da nossa

Domingo próximo, dia 13, sua
terra. Jornalista e advogado de

excelencia reverendissima o se-
grandes méritos, dotado de um

nhor Arcebispo Metropolitano,
caráter sem jaça, verdadeiro arni

administrará santo sacramento zo, dono de um enorme coração,
Ia crl I

f) dr. João José conquistou e dis-
-

.

a crisma, pe as 15 horas, na fruta da maior estima no seio daCatedral Metropolitana.
O sacramento do crisma con-

familia e sociedade catarioenses,
tere «aumento de graça santifi-

onde se destacou pela sua grande
camente comunica o Espirito

cultura. O ilustre aniversariante
Santo, com os dons da sabedo- i

rec�beu I?e�a _ allSI�)lClOda .

data

da, intelígencia, conselho, for-
I :h;J1tas fehCltaç�es, as quais Oi

aleza, ciencia, piedade e ternor l1
A Gazeta juntam afetuosa-

j O
. .

'1
mente as suase eus, Imprime na a ma ca- t •

-ater indelevel e confirma-nos I Completa hoje ma'
Ié d b ti P do i

IS um ano
la e o a Ismo:,- ,or tu o IS- de proveitosa e util existencia a
so, ch�ma-se prt�etra�ente .de exma, sra. d. Sabina Silva.sacramento da confirmação; cns- :-- �

na, por ser matéria do sinal! .
_

�.

sensível do, sacramento a unção! Senhorita faça �om que seu

20m o óleo santo chamado cris- i
namorado use chapeu

.na, misto de óleo de oliveira e I RAMENZONI

iálsarno, que sua excelencia re-'
�
_'_,_' _, ,;rverendissima o senhor Arcebispo NOIVADOS

Metropolitano benzeu e consa-. . .
.

grou solenemente na última Quin- .
Ajustou. proxunas nupCl�e com

ta Feira Santa. ,'a srta, Dilza Gevaert, frlha do

Os padrinhos devem ser (uma
sr
..Tancr.erlo Gevaert, o sr. Pedro

pessoa só) do mesmo sexo de LUIZ, residente em Coqueiros.
quem recebe o crisma. Os maio-
res de 8 anos deverão confes- VIAJANTES
sar-se, previamente.
O sacramento do Crisma, por

imprimir carat.:r indelevel, só
pode ser recebido uma vez.

Preparemo-nos devidamente;
recebemos o crisma ou assista
mos á cerimonia de sua recep-

Repercutiu profundamente em
nossa paroquia a noticia infaus
ta do falecimento do reverendo
conego Nicolau Gesing, ex-cura
da Catedral Metropolitana, pro
pulsionador inflamado em espi
rito sacerdotal do bom movi
mento das nossas associações
religiosas, e grande amigo de
seus paroquianos.
Querem as associâções reli

giosas manífestar sua imorre
doura gratidão, mandando cele
brar as seguintes missas: Sába
do, dia 12, ás 7,30 horas, no

altar-mór, e altar do S. Coração
de Jesus, pelo Apostolado da
Oração e Congregação da Ima·
culada Conceição. Dia 17, quin
ta feira, ás 7,30 horas, no altar
mór, no altar do Co-ração de
Jesus e de Nossa Senhora, pela
Associação de Santa Teresinha,
Congregação de Nosso Senhor
das Dores e Associação das
Damas de Caridade.

A.NIVERSUIOS

SRA. NAZI JORGE DE
MORAES

A data de hr je assinala o uni
versario natalício da, exma. sra.
d. Nazi Jorge de Moraes, esposa
do nosso distinto patricio sr. Ma
noel Moraes, diligente e ativo
representante comercial e figura
de destaque' nos meios esportivos.
A i1ustrE.l aniversariante pelos

------

CRISMA

Amanda Heydt- Sele de acôr
do com a lei. Junte atestado de
óbito e certidão do processo f'

'I'volte, querendo.
-

Empresa Auto-Viação Catari
nense-A' Força Publica, para ,I

.

informar.
Garlos Hoepcke S. A. -- Ao

.

20. Escriturario para informar
Carlos Hoepcke S. A_-Ielem'lRebelo & .Cia. Ltda,-A' For-

ASSISTENCIA PU'BLICA _

ça Publica, para informar.

IAlcides Rebelo-,-ldem.Atende pelo telefone n. 1038. Joaquim Fernandes dei SilvaCORPO DE BOMBEIROS -

-Pague-se.
'

IFone 1313.
CONSULADOS: Alemão, rua

Empresa Auto-Viação Urusan-
ga-A' Força Publica, para inArtista Bitencourt, 7; Italiano,

AI' t L 26
formar. I

'

rua mlran e amego,. R d If H II
'

APl $000DELEOACIA-AUXILIAR-CHE-
o o o Q enwezer, rtur f: ç:>- .

FATURA-Fone 1647. I RodolfQ S;ahm�r, Carlo� Alve!'
_, _

CORRESPONDENCIA AE'- M.. Sout,. RlI.:ardo Hoffmann: I
REA-O fechamento �as ,mala,s G�::. Grubltsch e Pedro B(Jnetl

I UMA AS��NATUR� ME�SAL
para ,a correspondencla. aerea e: Adulfo Pfuetzenreuter e Elza II DE A GAZETA CU:::;rfA
Domtngo� e quartas-feiras, par_a Pfutezenreuter-Sim.

. APENAS 5$000
o norte, as 8 horas da manha. Rodolfo Hol!enwezer-Sim, _

Para o sul: terças e sabados, ás ltcando traslado.
. .. - -- - - "

.

11 horas da manhã. M
..

S Id' d S Clube Doze deREGISTRO DE ARMAS _ A
aurlClO

.

pa tng
.

e o�sa- .

S
-

d A M' .
- A. 8. excIa. o dr. Interventor

I
)

eça� e rm�� e umções, a

tFederal
de pleno acôrdo com aAventda Hercllto Luz, n. 20,. f '-

d C
(lt d Alb N t )d'

10 ormaçao o ornando

Geral!a os
_

o
_

ergue o urno �ra da Força Publi01.
todas as Informações necessartas. _ Convidam-se os !?enhores sócios e exma!!. familias a asais-
do registro de armas, todos os

P f i d M i tirerri o CRANDE BAILE 'DE ANIVERSARIO que será levado
dias uteis, das 9-12 e das 14- re ('; tur,a O DO -! a efeito Eliá 12 do .correntet com inicio ás 22 ho�as, em 'cómemora-
J 7 horas, eipio de Floriano- ção á passagem do 370. aniversario de fundação deste Clube.
FARMACIA NOTURNA-Rua polis Roga-se dos senhores sócios a finesa de -não trazerem cri·

Felipe Schmidt n. 7. Fone 1144. anças.
. ,

Trajes: Rigôr ou branco

Rex, às 7 hora;:;
"

i

O GAl À DA NOTÁ coo'

J�(k Buchanan,' e Lili Da-.
rr.ita CASS.)

ção' com grande atenção, recO
lhimento e devoção.

Otaviooo Ramos

I seas elevados, dotes e aprimora
tias virtudes possue _ um vasto
circulo de relações.

Senhorita exija que seu ncivo
use chapéu

RAMENZONI

DR. JOÃO JOSE' CABRAL .�.

JACOB SCHWEIDSON
Encontra-se nesta capital o

acatado comerciante sr. JaCl li
Schweidson, que emprega sua a I j.
vidade na capital de São Pau Iv.
ond6 goza de largo conceito.

HOSPEDES

Estão hospe(iados no Gluda
Hotel as seguintes pessôas: A n
t�nio Muro, Salvador Lapes Muu
sIlla, Eduardo Ferreira Emilio
S

'

amuei Cuhen, Curt, ValdenHlr
Freyesleben,_Carlos LaQger, Luiz
Alberto Lang, Werner Antoni(J
Kacchi, Antonio Requixa, Pau II)
Gomes de Melo e tua., G"nuino
Silva Ferreira e Roberto FraD. ''

calBzzi.

CONEGO NICOLAU GESING ENFlllBMOi

, tAcha-se em franca convaJes-
.

cença da enfermidade que ore'
teve ao leito por alguns dias <>

. ,

nosso lllstinto conterraneo Rr.
Gustavo da Costa Pereira, dili
gente�repre8entaDte 'comercial.

Livraría, Papelaria, Tipografia, E.ncadernação e Fà
bric1 de carimbes d(� blrracha
-

Artigos para escritório-LIvros 'em branco - Arti-
6' 's escolares-Artigos para presentes-Brinquedos

-
.

Aceitam-se el�comendôs ue, «cliché», chancelas,
sinetes e carImbos de datar, de metal, para inu

tilizar (stampilhas
HU3 Felipe Schmidt, 27

CAIX.� POSTAL. 169 Telefone 1.257
Florianop'olis Sta. Catarina

FALECIMENTOS

LUIZ BEZ BATTI

Apoz prolongada enfermidade
faleceu no �ia 8 em Urussanga
onde residia ha longoa anos o sr_
Luiz B!Batti, chefe de numerosa
familia· e cavalheiro muito conhe
cido e' relacionado no Sul do
Estado.

-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A
fi:

.

GRANDE HIOTEL
MODERNO

Laguna .111 SI•• Catarina

Proprietario :

J o'i O K u h m
E' o MELHOR DA PRAÇA E NÃO E' o MAIS

CARO.
BANHOS QUENTES E FFIOS A QUALQUER

HORA.
LUZ E AGUA CORRENTE EM TODOS

OS QUARTOS.

Tratamento f'lcíe lgo - ..

Asseio oe prontidão

, Dr. Joaquim Madeira Neves
MEDICO--OCULISTA,

Formado pela Faculdade de���Medicina da Univer·
sidade de do Rio:de Janeiro

I - ,

�J§iiíPiíZdi;iii;;;í.@'. ,t. ';;:;o-", .' ,,- fr(l'f» € - 'f' n'IW

,
_",.

. _p

Dr. Augusto
d.er Paula
iMEDICO

DOENÇASDE SENt-10-
. RAS-P.!\RTOS
Operações

, EConsultorio: Rua Vitor
'Meireles 26

.

,. 's 10,30 e das,2 as 4 h�..

Resldtncia: R�a Vis-onde
;'i de êur.a Preto, 42-
Fone� Consúltorio, 1405
Fone: Residencia, I �55

Clarus G. Gallettl ;

Advogado
RUA FELiPE SCHMIDT, .,

,

(Sobrado)
Tel.-14GB ..

1- -,

I Dr. Pedro de Moura Ferre
. re. _

Advogado
Rua Trajano, rr I sobra.lo II1��,lePho:e�548

Banco do Brasil
Capital 10G.OOO:OOO$OOO

FUlldo d8�re.erva ' 259.746:100$080

IXE�u1A TODAS AS OPERAÇOES BANCARIAS

A�.AI E -UQ:RRESPONDENTES EM"TOD8 o PAIZ
A«meIA �OGAL

'

RUA TRAJANO, No 13

Abona. em contá corrente. os segúintes juros:
DIP. cotn ]ur')s (CEhYlE'RQAL SEM LIMITE) 2% 'la
11'1'. limitados (limite de 50:000$) 3% ala

DiP. pop.larts (idem de 10:000$)
. 4% ala

Dep. ele avise prévio (de quaisquer qaantías, com retiradas tam-

bem de quais,quer i�ortancías).
"'"cOm aviso prévio de 30 dias

litliln de 60 dias
idem de 90 dias

. '

DEPOSIT0S APRAZO......FIXO:
1'0 6 mêses

'

por 12 mêses
Com ren.a mensal

LETRAS A PREMIOS
por' mêses
por 12 mêses

, Sujeito ao sêlo proporCional.

Exped!ente: da� 10 ál 12 e da. 14 ás
Aos saba'do.: das 10 ás 11,30 horas

Endereço telecrafico: SATELLITE

TELEFONE 114

4% a. a.

5% c

15 horas

: -,_. l.i -. �

I

ET INCICA

r::>,...Osvaldo
R. Cabral

RUA VITOR MEIRELES, 26

Das 10 ás 12, e das 14
a's 16 horas dia

riamente.

I iJ
---_._----' !

I ; F,tACOS ar: -ANEMiCO:�! -1.

I i TOMEM: !

d ij I H H O C R f O SOl" fi O 'I
Tratamento clinico!e clrurgíco de todas as moles- I

�

tias dos olhos '

J
De João, &í,tSilvlI Silveira

.

Curso de aperleiçoemento na especialidade, com o dr. Pau- , ,11 O MELHOR TONICO J
l(loFilbo, no Serviço do Prof. David Sar.son, no Hosp�ta)

.

-

I da Fundação GaHré-e-Cuinle do Rio de Janeiro ! Cnmbale as: Tosses,
"

[CmpSeta aparelhagem para a SIlHl especialidade Bronchifes,
Eletrecidade Médic�, CUnsca Geral CaÍharrfts
Consultas diariamente das 15 ás 18 Pulm6nare::,

C@NSULTORJO Rua João Pin!o 78Gb. releíone 1456 Dôr nas costas
RESIDENCIA: Rua Tenente Silveira 57 Telef. 1621 e no peito

Não confandír '-- Pefam só-

VINHO CREOSOrA.DO

.....................�••o 1·\. I I
SociudadeCooperativa i II,de Resp. Limitada • !

a !

Banco de Credito Po- =II!pular e Agricola' de 1
Santa Catarina I

Primeiro Banee Fundado Iem Santa Catarina

Fundado em 26 de Maio i
-

de 1927· I.

i EMPRESTIMOI DEI-I'i.
CONTes COBRANCA'

•

: DEPOSITOSa
i If á vista, aviso previa, liml-

I
tada, prase fj�.

.

'

. I
,

.
Rua TraJaDO!" 18
Edificio proprio

... . _ �.
I

I i

Gustavo B.
Silveira

CIRURGIÃO DENTISTA

Rua Anita Garibaldi sn.
(ao lado da Credito Mu

tuo Predial)
FLORIANOPOUS

Dr. Camarã
Martins

Cliníoa em

ger'al
Medieo especialista em.

I' Moíestías dI Est@m�go,
lntestíne, Figado I

Recto
.'fiRA 'RADICAI. DAI
HatlORRHOIDAi E TA-

1\11. IEM OPERACÃO
]� 'EM DOR
••mSULTAi:

A' Rua Trajano n. 1
DiariameDte daa 1'1 '8 19 hs.

I
.

i Dr. Pedro de Moura Ferro
I AdvogadoI

Rua Trajano 1. (seb.)

" !

C_u_rs_o�de_,_M___,aq".--u_in_is_ e Pilet.,. j,
,

PREPARAM-S�� ALUNOS PAR ,\ JiX...U:1IS A �. �
QWINISTAS, :PRATICANTES DE l\lAQYIN"'� 1lI i

RISTAS Ej A TUDO MAlç: QUE ....... AI � i
, MECANICA Àd.1\ITIMÃ. :'

,

" l

mensal' u, rr.'j, .l, 'SA.OS DEV:IRÃ� .9IltIQm.... ,. Il\.

I
";:ULAMPIO DOi RIUI YÃ1.I:-

, ,

LARGO IS D� MAIO, 41
,

iii'�iiiiia_.alI_.FL.OIliR'lililiiA.NIIIO.P.O.L.IS__ ....__•

Uma assinatura

de A GAZETA, custa
,

apenas 5$000

Vantagens do Fogareiro de' Segurança
A,.,!, a Gaz de Oleo CrLt-/ (Diesel ,

Rapido-Economico--Comodo- PraHcI-RlailDico - Segtlrt.....,jII.idI-...
'l:

As aferY'lades !ampad�s mar••

A OAX9EI._�JA�� :E!aKU VW
GRANDE E VARIADO SORTIMENTO DAS' ArAMADAS LAMPA."

MARCA TOPlINC)
\ltAlS ECONO\1ICA, MAIS BARATA E DE MAIOR DURA.ILlt)A.�

DESDE 6 ATE' 220 VOLTS - TODOS OS WATTi
rOM EXCLUSIVIDABI NESTA PRAtA

TEM EM DEPOSITO UM GRANDE E VARIADO STOCK !tARA iA11i
FAZER TODO'E QUALQUER PEDIDO DE VENDA

------_..----
- . !l' . &íf"'í'str<tDr .. ,.

- -1 !f;;' _

.<

.. 'Oleo erú para .. fogareiro "REI" custa 800' rs. o litro 8 pr•.l� .;.�
de gaz azul e de calor 'elevadissimo, • durante t O heras.

O SEU CONSUMO é, portanto, apenas de 80 rlls por �
Diversos tipas e tamanhcs=-Ccrn forno adaptável- -E já cem uma Craa.ae �

. I da ,na, praça.� Peçam demonstrações e catalagos, ao unlcs vendedor na pi' ,

.'11 Casa "" T�lt ' ._ ••
'. � " .'1!MJ' .,

i�·-V���:'�i�·��E��R�Ç?__ R!Pt'�}J_C���,�i a
Dirigido p'elo .oeio ..OS..·.' MAXIUO
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGAS

ENTRE ARARANGUA' E fLORIANOPOLlS
Falando por Forquilhinha, Mãi Luzia, Cresciuma, Cocal,
Urussanga, Orleans, S. Ludgero.Braço do Norte e Capivarf
DUAS VIAGENS SEMAN�I3 em combinação com Ali

linhas de ombus Arara%uá-Polto Alegre ,

Sl\I'DAIi de Florianopolis ás terças-feiras e sabadoi
ás 5 horas da manhã

SAI'DAS de Araranguá ás quintas-leiras e domingos,
ás 5 horas da manha "I

A linha de Porto Alelre chega em Araranguá á.
quartas-feiras e sabados e· parte para Porte

, Alegre aos domingos e ttuartas-feiras
AGENTES-Araranguá: .Beroerdinc Maximo- Forqu;.
lhinha: Gabriel Harns- Cresciuma: Ado Faraco Filhe_'_'
'Cocal: Zeferino Burigo &: lrmãoa-c-Uruesangar RosaDI};
Dúmiani & Cia.--Orleans; Irmãos Pizzolahi--Brafe tle

'Norte: Alexandre, Sqdrini
AGENTE EM 'FLORIAN0POLIS

João Neves

•

Rua Felfp. SehlDl'dt, a8�F.D.� 1•••
BOTEI.. DOSVIAJANTES-çrocurem para se hospedarem

.

�

*220"'.- "r 'E"' t4rmi�t�!i8ei1t!O��f> "til". t..=r;g,lIá l'

Clnf.rte, listinçãl I 1,leII
EoonQrnia

Só "nos Trabalhos do

'Censulterio Técnico de_.
Ive A. CAUBUR8 PICCOLI

Enga,,heiro IOivil-·
"rüf!ssienais ha.i!it3ld:la J3sra t.•••

es rarnGS de engenharia
Administraçãe. construção e referma 'de predios

pagamentos em pr&staçôes

PrQJét",2)s em geía'l
Escriterio central: Rua. 7 de Seter.,bro, 47

!Perto Uni·ão

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



'de�linveTno �para homens, (' .��horas e crianças, malor e

'ir,iado sortimento, na Casa "A CAPitAL"
8

O���":::'�:'::::��

'Filial= Rum Traj;;al1o oml
��!RIIiIER�e!!II!iB_."'.'il!lf!po...ppm\iiB1B1"Uiiíllf.iii!l!tIl\'8lliiB',�W��4�iJ�"��.�iIí���.�ji;;�lt!!f,�_._IIIi!IIII.&WIIIIi_"DSltW!I§!WiB!i .�.�� �Ã-"_�����:

I Salão �Êiite' I Ban1 ne�,.Dciu
���--�����L-.-i-b-e�r-d�a-d�e�-II ��_TIR�:T��.'12 �����������-���.�� Id�End;�: ����

a atação Agronomíca. com

otima;' coofortavel e grande ·ca�.a

l�:: r�si�enci,a. he�o .pO�l!H. .jar- ,

oms e mumeras benfertorlllS ..Dis
: põe de grande extensão de ter

í [as para' fins agrícolas pu 'divi
i são em lotes.

, I Tr�tàr na '

I RUATRAj L\NQ N.�: 15

I -.-------....__:.:,__
I

1:,,:,1 Df

i
.

-r.
I
I,
(,

t I

a.'VI•O Recebe-se cargas e encomendas até a véspera d2S saídas dos paqpe1es:"' 1Il� e emite-se passagens. nos dias das saídas dos mesmos, á vista d�r _, a.
i

testase de vacina. selado com Rs.' I $200 Federais. A bqt_!,agem de porão dever-á ser:

jel;tr��U€, nos Armazéns da Compan hia, na véspera das saídas ate as, '6 ltoras.1
�ara ser conduzida, �ratultaml.�nte para bordo em embarcações especiais. �:
E$iRiTORIO-PR.-lÇA 1) .. DE NºVEMBRO, 22 SOB. (FONE I :!50) f IA�MAKNS-CAIS 13ADARÓ N.'3.--(F6NE·)66�)-ENp. TELEO; C0STEIRA .,' IIPara mais .tnforrnacões com o Jtgente "i!

J. Sfr�NTOe CARC):OSO i
t

(.
:!J; i

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

f.a t

• "A C
MiU

I
I' Restaurantei

-

I ,

'i <

r'; ,:-:-;: �-::' r 'b � "�d' ;::; ("".4 .c;::::.� E e;z.qui n' aI <>._-I. .•:......";) l',__..,.",,'. c:» � i<�_::;J .;.J Ç,.;."-I!' .......J. .. .(:

I ': , s- -, j. I"'.� � "...__ L..... ,� ir">- fi -::\ iI""'" ho
.

�.
.
l'

r ��»e
,0, \.....� � ii r f I � , lI':' � fJ��:l � t,-

I
J .

ti ABERTO DIA E NOITE SERVE-SE MENU; PRATOS
VÂRIADOS'BEBIDAS NACIONAIS E ESTRANJEIRAS

I' " ,Diíigd:o por u.u p:'oprietario fI,RNO BRINCAS

<,

Ondulação permanente

I
com aparelhos rnoder-,

no�. Corta-se cabelos.
(,' Ondulação marcel e ,á·

II"
agua. Mas�dgens manual

, e
ü

eletricidade.Lava e

) 'tinge ca.belüs. DepilaçãoII das sobrancelhas e :

J, .

_

IT12 nic�r,e. IA

�",;:;:;�:;-:::::::;:::.,_,..-=::::::-;;:::;::�::::::=:':-::' .. .: ,.':-::-�':'�:'::-':-:::;:'�;::'�':':::::'::.-=:':='=- ..�___::t,*5";;�iE_t

a%a.na·1&.. W_. I
.

I
I

"

,
,

Movimento Maritimo ...Porto 17:'larlanap._is
i

Serviços de

de
�par� 'o. No�:�'_���""����I�?!l!,'�7'"�"'�-�-:;�"","

P< ,

I
���"'.W�iiliil.·iiij;j;;;;;;;·;;_iiliiiií__õiiiõilii;;;;;;;; M.....iiiii,_;;;:;_�....;;;p==;;;· ......iiiiiiiiiii ... ;",,, '-iEifiV:;.;:' j tiNi??WI ,:nrm.1tt''''

�;'. _, '-

o paq'Mrte ,ITATINGA ,s.:J.irá ii J 2 d�
G�lrrerrte para: '_'

.

i' _

..

'

Paranaguà, Ã.ni6niná. ; ':';,-1
Santos': Rio-de Janeiro, ,

,

Vitória; Baía, Maceió,
Recife' e Cabe.íelo

Cargas c passageiros pqra 08 demais por,
tos sujeitos a baldeação 00 Rio de Janeiro.

-

Imbituba
Rio Grande

Pelotas e

,

I
O Paquete ITAQUATI,A' saíráa {:) do:

corrente para: ."

,\'h

Porto

, A m@rca tia m@íhG:' !-éc'...da de milho
q�1i ie [ebrlce @ch::Jlmerde na pelz.

'

OeUcioHI, K :'r€nH�Ja.
.

Etrmit5!�aniTmntitt�'O ��n (f��rít)j� � ����tBt I�..A Vl:NDA ,,''''''''TI: nnt. '-A IP\ C

"

I\JC.",� .<-(. P"Ú..\\--f':".
,I:

.�,--�------------���----�----------�

A " I S O 'A O P O V O
C A T A, R I N E f'J S E

Linha Direta .Porto Alegre-Florianopolis
A empresa Jnegor, Ir.�uio§, de Poaeto
AI@gre, 8omuoiea �1 sua .Ustirmta Ire ...

gnezia qlle in3ugur:!:1lu a suo linha di
reta de onibus, de I]lorto Alegre a esta

�apUal

'SAIDAS- de Florianepolis -��erças e sabados '.

• de Araranguá - quartas, sabados e domingos
Agente em 'florían1JpoUs - 'DAVID SILVA

._----------,

atriz FLORIA li
II" 6 � 1liI1i��. Ià.?lll"""�tm, JS..... t

\

IR ••ShOF "0 1l�";"Jllld.

.
.

Filiais
-

-- ..... .,.. _o ue l!:!��_ ...�pltllla 8sa�" c•••I.....
�-, Clfie fI1�e ����il!m� b�b��Sl (��8 .)

. 1_��lIlaa�1III dur�.r.I......
•

f]'DI.lI�� oil1'i!l tlitd __

1lt!!l�I:li1!O'§ di _._

•
., ti!>

'Blumenau, CrulEelre de Sul,

Jolnvil., Llagea, La.una, Sã.,�
,

F_'ancisca: d. Sul
,

MOSTRUARIO EM:

Tubarão

.

\

.. .,.. _. " .

mais va-

'-Sf$"f'

Ad���a-I�.-I
da S Ilva . 'r

!\Gvog'ado
;
Rua Felipe Schrnldt, 34

.

,

Fone 1631

,

. t
I
�

I .,----- ...---.......--.�>-==c� '" _, ...

,I--
-�-

1
,----Dr. Henrique

Rupp Junior

ADVOGADO
-Rua Felipe Schmidt. Edi.

ficio Amena Neto

FLORIANOP(:JLlS

I'
I'
I

.

I
I
I
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____A-G-A-Z-E-T-A--- ���. �=__=_____'Iorlanopolis, 7'1-1.-8 ..1,·838

A G A Z E T A/ I:)'ES_P·OR.TI.V'A
Direção de .Escotto ;-M:eto

palpite para a;Grande interess� pe·1 !!��;ERIAgrande provaiI lo jogo: de:domíngode Ciclismo I BUENOS AIRES. I 1 - C m a chegada da maior par-
Sem duvida alguma, será uma prova bem disputada, pois te dos jogadores "brasileiros que integram o combinado Flamengo,

tomarão parte ótimos corredores: J ,rge, Domingos, .Antenor, Ma-. Va ICO. sua apresentação contr a o combinado River-Independiente,
linho, Bento Vieira, etc, II' marcado para C' proximo domingo. 'vem despertando enorme es-

Colocação da chegada será a seguinte: petativa DOS circulos desportivos locais, sendo o tema cbrigatorio
Domingos correrá as três primeiras voltas na frente, na

I de todas as conversas.

quarta volta' cederá' o posto para Jorge, que completará a quinta
em primeiro lugar, accmpanhado por Domingos.

.

CO '""'"en ta'·se o pode r!o
2, Jugar-Domingos (I'ltletico), lagoido per Antener, (vol· tearn b' as.ilelr0

10 «V-8-). o homem que disse que vencerá 1
a corrida. mas ... veremos. '

3. lugar-Antenor, o bamba (Gazeta)
4. lugar-Marinho, (telegrafo) seguido- por Bento
5. lugar-Rento (Club 15)
6. lugar-Bernardino (Gazeta)
7. lugar-Ernani (Clube 15) com grande dificuldade, O

_ p rovsve I te a'rn e rge n t ínocorrer não é tocar piano.
8. lugar-Nunes (Clube 15), segundo ouvi dizer tem feito

I 50'
. A comissão organisadora dos dois quadros que vão se de-

as cinco vo tas em • que é muita corsa pa- f t b ilei
"

'd d ",
.

roo ar com o team raSI erro, ora
.

ern nossa CI Cl e. J3 orgamsou�ra um cronometro e�perar. d d
9. lugar-Ivo Amorim (Atletic6) 10 qua rElque �tutá, dCilmint, em ·,Buenos. AirJes. B I V O10 lugar-Arno Becker (telegrafo) i . .

e est orma o pe s �.('gu!ntes Joga ores: e.o- 88- i
•

SlOl e Coleta-Santamaria. Mind I e Celestino Martinez-Maril,
G

De Ia Mata. Erico, Moreno e Pé·,iernera.
.

« azeta» COiD

o poderio do comlJinaJ. EHllsileir.' é .bjela eld di\'euos
comenta rios, o que tambem sucede com o Jo argentino, que é
considerado como pouco menos do que 8 seleção nacional argen
tina.

)

Quanto a equipe vencerá sem duvida, a

gr.ande vantagem.
Carte Real versus Maria

Consolaçã�n •

A' equipe da «Gazet8j1
pela vitoria que irá alcançar.

Autentica "�ev8lnche"
Bonita, disputarão o "Premio de ".COPa f�oce

"

Aos

apresenta meus sinceros parabens Assim é que em alguns circules H': considera que os

_ I "matchesR a. serem reahzados no domingo e na semana seguinte
[Veremos] .

loferecerão
um interesse especial. p",is torudOfe1 tXijltado�- spezer

afl8C I'"Ona·...dos' d
das partid�s terem o caráter oi- .• i,fi'j,al-cl.nsid'!fIi),n,.nes C€l'8'lO

O uma especte de "revanche' da II F .. ça r�( cu".

Serateh de .Minas irá·.a
su,:l� <--"·H e mo"

para ".cl Gazeta") PORTO ALEGRE. 11 -E�tãO iniciadas as negociações
, para a vinda a esta capital de u.n scratch mineiro. que' disputatá

(por Aedo Machado, ex-diretor: partidas com o� p:inclp�is c1ub� l�cais. "

técnico do Remo Clube do Brásill P�Ja pnmeira vez um conjunto de fo)tb.1I do:! Mmas Ge-

e seu atual Presidel'!te). i rais virá em �xcursão ao Rio G"lnde d) Sul.
.

'i·..•••••••••••••........••••....••......•••••••..•
i Instituto de DIAGNOSTICO CLJNiCO
I do

Rio de Janeiro • DO· II ;1
. r. J8 n1a Moellmann

O estado do lemo em Santa Catarina é otimo. Possuindo :
doze clubes filiados, espalhados por todo Estado. um intercambio

.

i
permanente merece estudo. .1De fáto a situação financeira dos clubes, parece-me, não é

folgada. aliás todos os clubes náuticos vivem num regímen deíicitar.o, : Cf'nlca médíc� em geraS, pediatria, doenças do

exceção dos que mantem esporte de' renda como o Vasco e Fia- li sistema nervoso.

mengo, ,

• ASSISTENTE TE'CNICO:
Orà, um intercambie permanente. traria Ifandes vantagens. .1 DR. PAULO TAVARES

Cabe a Liga' Nautica, com os recursos que pOSSÚB, proméver uma

I d
.. E8peeializatl. em' Jal"iene , IIIS(ut. ptblita ,"la Cuiver-

vez' por ano a visita de um fi ia o a Flerienepolis. : eidade do Rio de Janeire,
Com pequena despesa muito lucrariam os clubes, como a:tambem o grande publico de Florianopolis com a conconencia dé

mais um filiado. I'Outro problema, coroo esse exposto. que mereceu meu estu-

uo. quando- tive a honra de pertencer a dJfetl)�ia da Liga, era au
; mentar o numero de regatas, para maio; uma, fealisavel fóra do Es
tado. sucedendo-se entre Laguna, bajai. Blumena�, Joinvile e Sã0
Francisco.

Essas competições, maior ligação entre
_

a Liga e seus filia
dos, esse estreitamento de relações, 56 poderão ltazer beneficios para
o esporte.

Aos homens que dirigem o esporte hautico de Santa Ca
tarina. meus amjgos como Valdir, Acioli e tantos outros faço o meu

apelo nease sentido.

(Espeeial

VIII

Formado pela Universidade de . GenE'bra (Seíssa)
Com pratica nos hospitais. europeus

GABINETE DF. RAIO X

Aparelho moderno SIEMENS para diagnostico das do
enças internas: (!oração, pulmões. visicula biliar, f'stol.Oago,

II.
etc.,

R.diO:::;R�:R�:::::�·� :::.:�:s.
(Diagnoltic.J preciso dai molestias card'ilW88 por JIlei.

de traçados eletricos). "

_

METABOLISMO BA!AL
. (Determinação dos filisturhios das glandulas de seoceção

interna).

SONDAGEM DUODENAL

Continúa (�xame quimioe e miCrOBCt9pice do SU(l9 duodenal e da
bili�.

.

_

'

Solidariedade da· •••• -1
0.-.'ça-o J •. I'·nvilens. Ondas curtal, raiei ultra vi.letal, r.. ios iofra vt'1'melbos

e eletrieidade medica.

A Associação Catarineose de 'Desportos, de JoinvilE', t0.',1mando conhedmento da deliberação oa FEDERAÇÃO CATA-liRINENSE DE DESPORTOS. em formar um selecionado para.'.
f. Dfrentar a representaçao paranaen e. manifestou, pela palavra au

-'Iitorizada de ;eu. digno e esforçado presidente-sr. Edgard Schnei-IdeI, ,;ilft:stnt.l solid�riedade» á entidade máxima do futebol barri-
I

:ga-verde. e, num gesto que bem tradul o cavalheirillmo dos· es·

'1IPortistas 'joinvllenses, considerou seu hóspede oficial, o sr. Flor- : Rua F.rnando Machado, 6 - TELEFONE 1195
doaldo N6brega, vice-presidente da F.C.D. que vai áquela cida-:. . < ... ,.�
:de no proximo domingo para tratar das preliminares atinentes ao:1 �IOrlanOP�,rs- ..

:esaunto. ,•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

GlBINltTE DE FISIOTIRAPll

LABORATORIO DE MICROSCOPIA- E ANALISEI
CLINH!:AS

Exames de sangue para diagnostico da sifilil, diagnos
tico do impaludismo, dosagem da urea no sangue, .te. Exame
de urina, (reaçã� de Alllchein Zondeck, para diagnostioo pre
coce da gravidez). Exame de puz, escar�o, liquido raquiaDo
e qualquer pesquiza para elucidação de diagDol!ltic�'-: (

. '.i

do

da

.._,. .....-

FEDERAL
QUARTAS e SA-SADOS

Adquir:a,o s�u bilhete 'n9
Salão 'Progressa,

O Unico!
RUA FELIPE SCHMIDT N. 5

Vinte c.n�s ·p ..ta :'f,�p••••
-

de 5'lvlo PI·ri.lla .. e- .

.

'ftoRTO A�EGRE, 11 :_O. [ornais estampam" -fac
simile» do recibo relativo ,á importancia de vinte contn. de r�i,.
paga pelo lnternecional em troca do· passe de Silvio. A. ..Folha
Ja Tarde" publica que com esse pagamento .

está çompkta�ente
desembaraçado o grande atacante gaúcho. r

.

Segundo informações prestadas pelo consul no �Uru89aio.
Silvio agradou inteiramente aos sr us .O.,VOI espetadores.

.

·QUADR,Q
al,iF neat-D

tio FisueireDse serd a seiumtc pala o iOJ� �·do
<

A ';turma
domingo:

.

Einiço-Damisni-Dede-Sal.lino-BicucM --. Si� -
Evan-.Minélâ-Fari.as_':_ Câlice-Ned

Reservas-'H8Ieldo-Sila.

Os nosscé auxiliares estão 88iL(ra-
dos contra ;_

.

.

-:--'-Aci-cte'rlts-s-do' Tra-balho
NA

M E R I D I. O II 'A' L
elA. DE SEU. DE AClf'ENTES DO TRABALHO o:

Agente Geral DO Estado:

lido' Linhares ·

Rua Trajano, II sob.-salas J e 2. Teleí, 1,-f-7.·-2
ex. postal 29.

FLORIANOPOLlS .... SANTA C.4.TARINA

.,
,.:

'l>

� "-�:: . .ic...
-

�.�

,�.lto
, i i ir

Como �r:a �5ivel knQ!jÍflOI' Ul1I�
�e (box� .. ou, �- modo. gerdf, � pr.' ')
5101'101 �u ame.r ele qualquw desp.". �
sem I.IIl\O HIút1il $.'Oh&:! e pel'feil(J.' '. " �.
Ima9jl'(e'-'� .Ii,rri homem sofrendó:i cfot:'l'in&,lQuol'lll'el esklrç<:l fisiço um pouce a1itrí.do n!lrmal ..�rrelo.Jhe 'dQr� .v,ic;7lenl,w, j;
E:Onsaço, pro$tro�o.'

. ....

• � Se. quer ·ser uportmam:; cIef�ndo;'�dê tudo, o seu aparelho renal. .

Traga-o s{;mpre limpo e ·desinfetaào com
HELMlTQ[ de Bayer. o providencial me-
,.
qccmento q�e assegura-o bem-estar do
pre��,�t.�: '6, no_ filfuro, uma velhice olegr.,
s9d,a e 'Sem achaques,

.

/i
.

:',' -

.:: �.�,

:

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



;. \ ••1'

de cas�'miras e lãs para
"

costumes- acaba'

•

,OON F

c,

' .. :

Foi entregue ao prestamista ERNESTO
I9EMERAU. residente em João Pessoa

(Estreito). o premio que coube a cader
neta 11. 3847, ryo val'or de' Rs. 6:()OO$OOO� FECHAI\l�ENTOS DAS MALAS:

" Pa' p,tl� III EUnOPA. AFIUeA. ,ASIA. OCEANIA, cada
, "!l �11lI §iJ.Njado, ás 11 horas nos Correios.

, ;

Para 11111 URUGUÀI. 'A:BGENTINA. CHILE. 180LIJIA. PERU'•
cada Tereá,;Fei ...a. ás 11 hora,s nos Correjos.

.: �.,
'

' .

em 2 dia.

Ernesto
AGENTES:

Rigg'�nbach, ,&
RUA CONSELHEIRO l\tAFRA, 35

TELEFONE: 1626 FLORIANOPOUS

a

f
., ; M&& 7 .Ni L 5'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


