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Pelo transcurso do 5' aniver- dos nos ligam em prol dos mag- gem aniversario seu conceituado
sario da fundação de A GAZE· nos interesses de nossa terra e-jornal. Alvaro'Millen.. '

TA, assim se manifestar am os. de nossa gente. Inossos confrades Diario da Tar- ! '

Florianopolis- Efusivas. con- BERLIM. 1'Z - A impressão

I de e Dia e Noite, desta Capital, I PIA E NOITE: [gratulações grata data hoje c.o- geral nos meios diplomaticos, é
e A Gazeta do Povo; de Curi-j '-A Gazeta" memora Abraços. Antero ASSIS.I de que se estão precipitando os

II
tiba: ' acontecimentos internacionais.

I -"

.
A GAZE'fA, brilhante matuti- Florianópolis :-Pela passagem Conquanto nos meios oflcíaís

Diário da Tarde: ' no desta capital, ccrnpletou on-. de,mats um aniversario da vi- seja manifesta a carencía de
'-ii Gazeta" tem 'seu quinto ano de existen-I ton,osa 'IA Gazeta» um abraço uma solução pacifica. Se inten-

I da, I
muito cordial do Solon Vieira. sifica,m em todos o pais os pre- ,

O dia de' hoje, assinala a pas- E' mais uma linda vitoria que " ,

paratlvos belicos. Reina a con-

sagem do 5' aniversario da fun- fie vem juntar ás muitas já co-: Florlanopol�s - �or- motivo vição de que Hitler conseguirá
dação do brilhante matutino A Ihidas pelos dístintds amigos e pa,ssagem aniversario fundação nova vitoria como no ano pas-

I GAZETA. que se publica nesta colegas que, com animo forte, brJlha�te �Gazeta», apresento sado, incorporando Dantzig á
capital sob a orientação do [or- veern dirigindo, de modo efici- no.bre jornalista afetuosos

cum-j
Grande Alemanha.

nalista sr. jairo Callado. Para ente, .aquele diário. I primentos, com votos bem feito .----.
._

nós,
.

que se�pre nos se?timos Aos dig�os colegas jairo �al- matutino continue conquistar O, inverno preiubem em registrar os antversa- lado, Martinho Callado junior, louros. Atenciosamente.
I

.

_

'"

rios de NOSSOS colegas, a data João de Fabris, J. Otaviano Ra- �,�armo Flores, Diretor Es- �. •

d tIOé significativa, em se
- tratando mos e Clementíno de Brito, «Dia tatistica. (HCOU ii .n us na

de companheiros do mesmo ofi- � Noite» apresenta. pela data
cio e que labutam na vida da .Ie ontem, os mais efusivas con- Ao grande amigo sr. Jairo de, tecl·dos! imprensa de nossa terra. DIA- gratrríações. Callado, um vigoroso abraço e

RIO DA TARDE, envia aos' "
minhas sinceras felicitações pela

seus colegas da A GAZETA os
I

A GAZETA DO POVO DE passagerh do quinto. aniversario
seus sinceros cumprimenfos ía-: CURITIBA: do conceituado jornal que tão

zendo votos para que continuem ',"A Gazeta" de Floriano. bem dirige.
a triunfar no seio da

.

imprensa "oUS
Adriano Mosimann.

cat,arinense, como até agora, es� I ...

treitados, cada vez mars, os la-
1 No dia de hoje em 1934 circulou

ços de camaradagem que a to-
I em Florianopolis o primeiro nu-

_".
I
mero de A GAZETA, matutino

MILAGRES O 'CO'DIGO PENAL que"ge inicio, set�rnouvitorio- Trazendo-nos 'o 'seu abraço
so. Sao, portanto, CinCO anos de de felieitações, estiveram n -sta

�ODl"':'O Crl·st.o belas conquistas -em "prol da redação, os seguintes di -;'nt{)s

� -----.--:--.-�--,..,-.....-�-�-,,- ..
.--'- causa publica. Diario vibrante, amigos: ConsuI Antonio Amaral,

d F·
bastante noticioso, com bom ser- dr. Claribalte Gaivão, Prefeito

O BUID 101,
bra�l"tefã1l\KIO não .-�1-ta O�f

v iço "telegrafíco e de' agradavel LBUÍ2, Dalfanale, srs. Alberto

� I. aa. a.a i:I eição material «A Gazeta .. não ruggrnarm, Vitor Busch, Ma-
poderia deixar 'de se impor irne- noel Morais, Osvaldo Machado. -�-;,-------

MACEIO', 17- Os jornais mA ....elos e'�ran'getres diatamente á simpatia dos seus João Roberto Moreira, Flavio Onde está o
,.. publicam uma noticia de --vU.' t:!Jf.}� ·'VIiOlZY

,

leitores. A sua çirClil,ção não Ferrari, Benito Arau]«, Gustavo
I

,

Y

Camar.agibe dizendo - que _ .' _-f .

f.t:J�!ta, à CBpit� .�atarinensé; Ne�es" J. Batista Pereira, Feris lDaior pe.se veriijcou um milagre RIO, 17-A reportagem ouviu Penal. o qual declarou- que � ��se -pefo.lncenor. do Es- Boabatd eWalmor Wendhausen ..

"

._.
,_

.

.. r,1'"
d zido pela imagem o sr. Alcantara Machado -sobre entrevista do Ministro da JuSti-ltado.. ', ..

'

1110 d
'

pro u
.. a elaboração do novo Codigo ça aos «I?i�rios Associados» dá

- ,,��ats a!n�a: V�I_ ��s Est�d.os Len"a Delambert
.

D aguerra
�

do Senhor do Bom Fim. • urna. -ncticía com fundamento l visinhos. :P-el.a data tao ausplclO-
Uma senhora cega e sobre a revisão do codigo que

sa cumprtl1lent�mos ac brillian- Fone 1.100

uma' prefessora publica, entrará em vigor brevemente. te confrade sultsta. '1
WASHINGTON 17 - O em-

que solria de surdez üea- A"'� -O',1'1'" Vas Disse que o seu projeto ,foi baíxado� polonês,' sr. Potocki.

ram completamente
'

cura�...,A .
... bem recebido pela crit�ca nacio- Telegr '.I'!ma� ê FOGO- S·lndl·cato dos Ope re�em-: �gado de Varsovia, fa':

-

'd I! nal e estrangeIra, e friSou que d I f.-·
.

' - la:1do a Imprensa disse textual-
. daS com_ os suores a es- conce OS

'

'10 codigo não é um modélo ti-
ei$:lwas il e e telha-. •

d f
. ll_lente: Ao meu ver, o maior pe-

tatua do Senhor. radG dos estrangeiros, diferindo �õe§ ranos a abnca ngo da ,guerra .reside nas con-
.

,
do Codigo italiano, com o qual ,sequenclas PSlcologicas dft se-

..... - ..---- ..---- ..... ""-
.. --....... - ...

t . Acaba de ser distinguido com tem maiores afinidades em nu-
Recebemos, tambem, os se- de Bordados gurança dada ao sr. Hitler pelos

a sua designação para chefe da merosos pontos capitais. .

guintes telegramas e fonJgra- J S�IlS conselheiros, os quais in-
Contadoria Seccional da Delega- mas de felicitaçOes: " •

slstem em afirmar que a Ingla-
cia Fiscal o 'nosso distinto con- ------------- Os operarios e operarias da

terra· e a França não iriü á

tceornraCneleOoS. sr. Ãlvaro Acioli Vas- Ge-Io-fone 1.,577 Flc.rianopolis -\ Felicitttções Fabrica de Bordados. ca'minhan- guerra em favor da Polonia por
- pela passagem aniversario bri- do para uma melhor união em

por ca�sa de Dantzig. Entretan-
S. PAULO,. 11 (AN) � Ir- Ihante diarío sob sua esclareci- defesa dos proprios interesses, to, a situação mudou muito em

rOllJlleu .
violento incE:ndio num da direção. Ivo Aquino. I esolveram fundar o respetivo

toda a, Europa, desde setembro
vajo ,da S. Paulo Railway,

H -, !.Indicato, tendo já sido eleita a'
do a�o passado. De qualque.r

carregado com tres mil e 800
Prosseguem 08 pre.. omenagem Florlanopolls - Ao brilh�nlteldiretori�, A sessão de instala_lmanelro, a França e Gra-B�eta-

quilos de formicida. Esse carro, arativos mili.ares .
II c.onfra.de e ,s�us (..Ompa�lleIros I ção sera amanhã. ás 19 horas, I n�a se sentem na m�sma Sltuóil-

na estação da Lapa, estava Ii-Pi.' ao preslden Itdes ]ornaltsttcas meus sInceros I na séde do Sindicato dos tra- I
çao de que a Polonla, sobre o

gado á composição que devia em Daot zlg - _._ para.ben_s
aniversario «AGazeta» 'llb�_lhadores em construções ci-' proI:_I-=-�� d� .�a.nt�ig.

._

be;u�����fro� I�t��aa� d��S �i�� DANTZIG, 17 ,(AN) - 05 te do I. A. P. Ja�u .GUedes: vl�fim de participarmos da' 50- Noias Bibliograficas
ras para a extinção do fogo, atri- preparativos militares crescem I Flo�lanopo! I -Pe.la passaget? 11enidade, tinmos ontem Q pra-

•

buindo-se suas causas a um de intensidade. São vistos mais.. da .Estiva do qUl�to, aniversario d.esse bn- 2er de um convite tra.zido á nO$- ,lnvestlgai'O"'"dcscufdo do guarda que se em- aviões voando sobre a cidade, I ,Iante dlano apresento ao presa- sa redação por uma comissão 6U � es e StJ .li

pregava no trabalho de inspe- mais caminhões trafegand0 pe- do an�igo e a seu,s dignos com- de operarios e operarias. , t-' br
..

ção do carro, munido de um Ias ruas, mais homens fardados
.
�a agencia local do, Instituto panhelros as ef�sl�as con,gratu- Agradecendo éI gentileza da ges oes so e Ser-l ..

larripeão querosene. e armados do que na semana de Aposentadorias e Pensões da lações da élssoclaçao catarlnense comunicação e o convite, ,pro- I
I.

u'MÃ-ÃSSiN"riiYR_-Ã"MENSÃ"'L anterior. Muitas estradas estão Estiva, ás 16 horas de hoje, de Imprensa. . .

metemos fazer.;.nos apresentar, I cuJtur�
DE A ':GAZETA" CU:;TA interditadas. será prestada expressiva home- Batlstá Pereira Pres--ldente. d�se�ando desde já, ao novo I

ti
.

APENAS 5$000 nagem 'ao sr. Antonio Ferreira 'SIndIcato, uma grande messe de D::z·., �-�e-§al" 'Seara
',.. Fi�ho, presidente daquela !nsti- I FI?rianopulis - Receba meu valiosos serviços em pro! da

Tirone
. Powe.. e.. tUlção, sendo solenemente Inau- cordIal abraço pela passagem laboriosa classe. Recebemos, em atenciosa ofer ..

apuros A G
-

B
_ gurado o seu retrato. quinto aniversario fundação seu ta do aut.or, um exemp' lar di.)ra- re· .

Para assistirmos o ato, rece- 'brilhante jornal.
-

�
bemos atencioso convite, que Manoel Pedro da Silveira.

seu precl?so trabalho publicad,)

tanha -I-'ra pa- m._uito agradecemos.
sob a epIgrafe acima, do qUil

. FlorianoppJís-Sinceras felici- Morte lIlis. d�r�mos, em nossa proxima e-

ra a guerra 'Adl-ada a pr-, tações pela passagem quinto
I dlçao, uma apreciação condigna

•

aniversarío seu VitOti0so jornal. teriosa fi��a�o.seu valor intrinseco �

-

E
- Edelvito Araujo --------;-- _

Cml'�clarad _ np':l- Florianopolis-Sinceras f,lici- de um etiologo nor;; O Sabió das Picadas
e 10 tações dos Estudantes de Direi-

t
· !Eli"'ze'" �

XII
to Abelardo da Silva Oómes,

.

e-amencano
. t .

""', rSa�?aSleva·'9ilnctosPresidente Interino C, Academi-
co XI de Fevereíro.

,

RIO. 14-Informam da Caro-I O sr. Eliezer dos S· t Shna no Estado do Pá'"
anc os a-

RIO-Pela passagem; aniver- . t' i .

ar . que, o I
raIva enfeIXOU em lindo volume

sario envia cordiais 'siuldações '� IG �go
d
amenc�no ,BuelI. GUin, : a conferencia lida no Institut�

votes prosperidades Linotipo do /tOIS e ter SIdo ImpedIdo d�. Historico e Geografico de Santa
Brasil.

'. :' � �cerar os punh�s, ,quan�o: Catarina. Prollunciar-nos-emos a
yla].ava el? companhIa de do!s respeito, na nossa proxima edi-

, IndlOs, fOI encontrado, no dIa cão deixando hOJ'e aquI'
.

Fio 'a poll'� Ao meu b ,.

t f d .

-, expres-ri no "7.' "
om segUin e, an orca o com as cor- sos os nossos agr d·· tamigo envio 'abraços pela passa- das d, rede em que dormiu. i

pela oferta de um e:e�cp\men os

.
a�

LONDRES. 17 (AN) - O
«Times», em editorial, regi!;tra
os progressos realizados nas

negociações de MOSCOd, e acres

centa: «Já não existem mais, na
Inglaterra; duas opiniões acer

ca dos nossos deveres ou in
teresses. r4ada podemos acres- RIO, 17 -:-Informam do
centar á certeza simples mas Vaticano que o Papa Pio
imensamente grave,

. de que a XII adiou a publicação
Inglaterra irá para a guerra, sem da sua primeira enciclica
a menor hesitaçao, para fazer
fracassar qualquer ataque, con- para setembro ou outu
tra a independencia da Polonia». : bro.

A mendicancia·-J
A mendicancia, por ser ..m problema social dos mais

graves, não é, contudo, dos- mais dificeis para resolver. E
assim dizendo, não fazemos nenhuma afirmação ousada.

Partimos, naturalmente, do principio, de que a socie
dade deve colaborar eficaz e constantemente com o go
vêrno, em assunto tão. delicado.

Tomemos, por exemplo,. o que se passa na capital
do Paraná.

Segundo testemunho de pessoas idóneas, corrobora

do pela imprensa não só daquele Estado, mas tambem de

outros, Curitiba é uma cidade em cujas ruas não se en

contram mendigos, cireunstancia essa que, no dizer de

observadores imparciais. chama a atenção do forasteiro.

Houve, até, segundo nota publicada em diario pau

lista, quem perguntasse á distinta dama pa�anaense, c�mo
se explicava a ausencia de mendigos na CIdade SOrriS?
E a dama, com justificado orgulho, resp?�deu:-Em Curí
tiba não ha mendigos, porque todo o curitibano, ao sen

tar-se á mesa para fazer suas refeições, tem ,�rte�a de

já ter contribuido com sua parcela, para uma SOCIedade

que cuida exclusivamente dos pobres.
Apoiando essa iniciativa, as autoridades não permi

tem esmo leres pelas ruas, poupando á população e aos

forasteiros, êsse triste espetaculo de miseria, de mãos tre

mulas, de físicos descarnados, de andrajos imundos,. de

corpos em chagas. Porque? Porque todos os necessitados
encontram amparo, solicito e suficiente, por intermedio de

uma entidade filatrópica mantida pelo povo, com mensali

dades que vão do minimo ao maxirno, segundo as possi
bilidades de cada um.

Podiamos fazer o mesmo.

Temos, em Florianopolis, diversas instituiçõas pias,
salientando-se a dos vicentinos.

Se cada cidadão coadjuvasse os esforços dos vicen
tinos ou de outras agremiações similares, e as autoridades,
de comum acôrdo com tais organisações, proibissem a

mendicancia pelas ruas, estabelecendo um ponto onde os

pobres pôdessem receber o amparo, apresentariam os uma.

solução rápida e satisfatoria do magno problema, com in

díscutível vantagem para o ambiente social da nossa tet.:-'

r�
A é�mola teria um sentido mais nobre, o auxilio aos

mendidos seria mais equitativo e mais eficiente, e não ve-

riflmos tanta míseria pelas ruas.
.

+-

Violento in.,endio
num vagão

LONDRES, 17 (AN) O famo

so astro cinematografico Tirone

Power devia sé:apresentar ante

ontem à, noite, no teatro Straid.

Sabendo, porem, que seria im

portunado pela legião de �d
miradores que o esperavam rm

pacientemente á porta do tea

tro, saltou do automovel a re

gular distancia, procurando se

infiltrar no meio da turma fe

minina, como se fosse tam.bem
um curioso, As moças, entretan
to, descobriram·o ardil de Tiro

ne, e o agarraram á- força, ti
rando-lhe botões e o'tttros obje
te>s. para guardarem como lem

brança. A policia a muito cus

to -conseguiu tirar o astro das

mãos de suas admiradores.

,

A ET�A
Diretor-Prq)prietario JAIRO fJALLADO

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

. �florlanopons, Sexta-feira, 18 de Agosto de 11939
-

.

--

�

------------
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o NO,8 S O ANIVERS A R I O,Ftredpitam..

se os acon

teciDlentos
w.

�...,.." •.•� � _

Visitas e ellmpri
meotos �essoais

PO�TO ALEGRE, 17 (AN)
Em vl�tude da. quasi completa
ausencia de frio no atual inver
no, diversas fabricas de tecido's
de lã estão cogitando de fechar
as portas. Quasi todo o estoque
de mercadorias de inverno está.
nos armazens, encalhado. Oi
proprletaríos dos referidos esta
belecimentos procuram se infor
mar no Ministerio do Trabalho
o que devem fazer com os em�
p:egados que são obrigados a
dispensar.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



I

o Papa apreen
sivo com a si-'
tuação interna-

oional
e procura nova formula para rei

LONDRES, 15 -O cerres-
I niciar as negociações de paz: A

pondente romano do' -News ("Ltrevi�ta que tiveram o' Papa e

Chronicles escreve que é posei- o �\ullcio em Berlim monsenhor
ESTE GRANDE E COLOSSAL ESTABELECI. vel que o Papa cogite àe err,· Orsenigo girou entretanto, mais

MENTO DE TECIDOS, A' RUA FELIPE SCHMIDT, d f I I
DE RECEBER AS preen er novos es orços em prc particu armente em torno da tea-

ESQ. DEODORO, TERMINA �

da consolidarão da paz. -ão nas relacões entre -o Vat.;ca.,MAIORES NOVIDADES EM TECIDOS FINOS. y )'

ESTANDO A FAZER PROPAGANDA DE SEUS «Afirma-se com tfeito-escH- ao e o Relch e da fransferencia
ARTIGOS, SAO OS MAIS BARATOS DA PRAÇA. ve o correepondente-c-que SUe dos tirol. zes. para, a 'Alemanha

�EM COMPROMISSO FAÇA UMA VISITA E Santidade' se mostra muito z. vi-to que 8 maioria da popula=
••••::;:.� e � ! ensivo pela situação internecions] '1ãv! do . Alto ,'dig� é cetolicas .

�r=ttfHí'f'f"i&,FmlJ·5Db .,.-=0=.
. fi ,._nRf!'C,}!!fuãímr�i.i.""'!l"•• '''prr 7EY"JAf==z.; i

;

Sociedade de �ssisten,cia, sics
, •

�

<}.

Lazeros e Combate á Lepra,
Santa Catarina '

-'

.

Aviso importante
Dagrande casa de tecidos

",A M U N D I A L"
.

.

ém
Balancete da Rlês de Julho de 1939

-----------------------
---------------_.__._-------"-'-'-�-

.

.�

-' "

765$000 '- Á"'�' �
, 422$600

"
..

163$400 _'�
414$000
320$000

4·:���;ggg
2:796$600

It07$300

15:Q008000
J: 108$000
233�,000

29:946�40(:)
20:000$000

100:000$000

1-50$000
3$600

150;$000
9p3$OOO

Maria LDI�. Rof_alOU
la·. TEsOUREIRA

BE(;IUTA

. 1:750$0001 Depositado no Banco Popular e t\., c[disp,
20:000$000 I Depositado ne Banco Nacional do Comercio,
3:000$000 conta-fixa f'

76)$000
-

3-Deposítado no Banco Popul�r e Agrícola
22:748$000 :. -Despesas cll livro de chequ nrs." 161 90!99
4:739$000 I

do Banco Nacional do ComercIo
.. -Juros vencidos em 30, 6. 3�. -Banc9 Pop,

I :000$000 I
e Agrícola

.

,. -Idem" .idem-Banco N. do Comr.r(;i�.
200$000 12-Deposltado no Banco N, do' Cc.n» [no

i ,5 -Pagamento, ao dr. Paulo Meta, I h�que n'

804$80C> 16190 do Banco N. do Comercio
• I

'» -Idem, idem, cheque n' 9566 -Banco PC'p.
2:942$700 'i e Agricola
120$000 7-Pagame'l,lto á Carlos Ho·p·h S. t.)
142$300 ',cheqlléo' 95.67-Banco-19:,fu1a1- e.Agri-

-15':000$000 cola, p. fatura M. 1',
, '

•

18 Pegamento a E. \Veiff.BlumE'Il8U. fatilra 37.39.
1:073$000 "-Pagam�ntoáC, Hoepcke s; A.-f.�tu:a i4.7.

».-Idf:m, idem, fatura 17.7.3,
126$000 »-Idem, idem, fatlJra 17'7,39.

»-Pagament'l ao sr, TeodoD Ferrari, f. 127.
; 00$000 19--'-Depositado no Banco P. e Agriccla

»,-Diversps pagamentos por int, rmrdío da era,".

f 50:000$000 ,
Carmen Colonia

153$000 22-'Pagamento á Da, Adelaide Tc.maz 10 'I.
953$000 , sl l :073$

,
-

3$000 24---Pagamento ao' dr, Pn!lo MO,la. cheque n'

196;889$700 16191 do Banco N. do Comercio-
»-Depositado no Banc� P. e Agncola
25-Depositado no Banco N. do Comercio
27 -td@m, idem
»-Depositado 'no Banco P. e Agricola
»-DepositadO' no Banco «INCO»
:. - Pagamento da fatura. de Enks')o, Prcbst

& Cis." Ltdiil.--Itajai
'

'

»-Selos. de recibo pagos BO B�nco do Brasil
»-Despesas bancarias sIl50:000$, remessa de

Rio, cobrados pelo Banco do Brasil
28- Depositado DO Banco N. do Comercio

Dinheiro em caixa,

5-Cheque o' 16 190-Bailco N. do Comercio

:.-Cheque n' 9S66-Banco Nacional'! Agrícola
7-Cheque n' 9567-Banco Popular e Agrícola
") -Parte do produto da lesta «Pecegueiros em Flôr»
li> - Idem, idem
» +-Ofena dos srs. Carlos Hoepcb S. A. para a fe�ta

«Pecegueíros em Fls»
»-Pa�te do produto dI'! festa «F'ecfgueiros em Flôl»,

recebido pela sra, Da. M, L. Hofmann
:t - Pagamento d�s senhoras dd comissão da

(esta pari' tecidos )

»-Restante do produto da festa «Pecegueíro5
em Flôr» •

.

14-�Produto de uma sessão de cinema no Estreito
19-Remessa da S'ção Tubarão

.

20-Cheque n' J 6191-Banco N. do COrPer�io
22-MensaEdades dos sócios de Flcríanopdis dQ

mês de Junho
25--Mensalidades dos socios de São José dos

meses de Maio e Junho
27- Oferta de, um fisr.al de consumo por inter=

médiõ do Tesoureiro da Alfandega
»--Recebimento pelo Banco do Brasil. remes

sa de Da. Aurelia Xavier Silveira

,.-Cheque n' 16192-Banco N. do Comtrcio
28�Produto de uma sessão de cinema de BlullJen�ü
,,-Dinheiro em caixa
3'1-Saldo para balanço

422:509$500Rs. Rs.

Demonstr�ç�<Q da. Saldo Geral

Pagamento efetuado ao dr. Paulo Mota p, C0Dstrução até- 31.7.39,
Deposi tada no ,Banco Industria e Comercio
Deposif.ado no Banco Nacional do Comercio
Depositado no Bancl) Popular e Agricola
Dinheiro e.n caixa
Saldo to�al em 31 'de Julho de 1939 -8. E. & O. Rs.

CONFE'RE
Carmeo Li.bares Colouia

PRESIDENTE

103:000$000
100:000$000
211 :302$300
28:614$7QO

.

3$€100
442:920$000

0..1 o A ,R I

4:819$800

187:524$400
1:750$000

1$000

463$900
5:050$500

.22:748$000 I
.

20:000$000 j,

3:000$00'0

422:509$500

I) Tão r.apido, seguro t: c0zz!plet,) i, o aIIivio EJ.ue

propO,��Iona. a Cana�piz-j.la, que 'este providencial
rcm(;;(��o, devia estar sempr-e comnosco, em qualquer
occasran, para combater as dÔ1'0S rheumaticas, ne
",:r�lgicas e dô res de cabeça. CaiÍa.phil1a não só al
Iivia, como l'caltima, rt:5tzbelecendo o bem estar
normal. . ,

,

e Seja precavido: tenha sempre comsigo Cafias
pirina •

•

Peça Os coml!rlmMM de
CafiiJsf>irit.a protegidos
Ç01t� -papel CELO.
PHANE.

IRJIFI PJ
o REMEDIO DE CONFIANÇA

contra DORES E RESFRIADOS

.....................�•••o � .

Proarama dll�rn.

De 6.15 ii 17.30 horas
•

Programa noturno

De 17.30 68 23.00 llora8

Huno R.len'
Trio Irapurús
TrtgemlGs VocGlllsta.
Orquelitra Oe .ansos
RoOaméa e RII 5torll
RomlZu êhipsman com a Orqullstro Oe

Concertos
.

A's horas cerres, 'ornais falaOca eam n �
tidas em primeIra mélo, fornlEciGCUi
pela A NOITe, sob o potroC::h1I",
00 5AL De fRUTR EHO e; aR
emUL50 OE SCOTT.

A'IiI 21,25 t'AHcflla 00 OlA _. �!i1crlta
II: Interpretada pe� LamarflnlZ !i1Cllile.
uma oflZrte ae cosa Oe louças ·'0
DRAGlo.

"'S Zl,30.. DIYertim.atel Lefer •• rllenf
rente e mais 114 artistas.

A'. 22.00--0 TEATKO.QI CAIA ••,r.i!.
51Znta a piça oeU!5, Em am. cd ..;..
lIu.eIo raillofOM;co II! Vlto'r r.l5ta. 'O.
tnh!rpi'!L:1çl5o (h: 15m.mia O.aS.oh..
ZezlZ FonSEca, CEtl5. I\ulm.r«àa;
",.,igoll mal•• l"'lnhmlo tai. I! .liltr,.1I

AmaohA:
Orlent. Iii,.. All1Illrnte. � -.r....,

laUhtha �orba. "a.r. II. OIly.Ir.,
Rose Lee. C.I.lt. AIII. '

..••••..·� �.�O 8•••$�� $

de mesa e .-�balcão.,
'"

"
RELOGIOS:
ARTIGOS
a longo

bolso, pulso, despertadores, para cima
presentes. Ta'ças para esportes,.-l VE�DAS: â vista e

Rua"Conselheir4 Mafra [Ed.,Mercado, 3]
.......

....,. '.' "_ , � � ... . ,"_' • �

;iff, - � � ,- ·t ...... •

."

,
:,.

de
para

prazo.

"

" ',�"
" .�. - ;

.. ,�.}:''f fACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



, GAZETAl,. ,,- IqQ��odoroBrUggemann-pedin-Nossa.

'

� R epartlções � d� <Habite-se> Concedo o «Ha-
'

, � P
,

b '8 � bite-ae>. '

�� U
'

Icas � Emili. Hercilio Daura+Pedia-
.

Dirf'!to.e - Propll"iet.rio JAIHO CALLADO I· � do para construir uma marquise.
��

.......�"'n."'" � Como requer, lINFtorlanopolls, 18 de Agosto cie 1935 ��[::I :::_� .._�. ...=�...s....
, Zuleima Coeldner-Pede trans- Ji
: ferencia de predio Faça-se a

I transfereucia requerida,
I Maria José Duarte Silva -
I Pedindo arrendamento de nicho

Maria Virgínia Gomes Cardo-I no cemiterío-« Como requer.
'

50-Sim. I João Otavio Neves-Péde pa-
Dorvalína Brocca Paaquali+- 1

ra eeleear uma placa luminesa -

Sim. '

I
Como: requer.

Dalila Baixo Tavares-Sim. " Isaura da Silva Hosa=-Pedin-
Maria Harger Althoff-Sim.

I
tres meses de licença, de acordo

Amélia Raupp- Sim.' eom a letra I-L do art. 156 da
Sueli Macbtldo Cechlnel=-Sim.J�onstitu�ção- Sim ã vista. das

IIGeraldlna Leharbenchon Cu- Imformaçoes e atestado medlco.

nb�a��m�reita" Arauio-Sim� IExpedi1rão 'IAmarosina Macedo-e Inscreva-! ''!J
� ConseBheir� Mafra 51 Os ovos clp <aepyomis », dOM !:se a importaacia de 89$600. em per.·go i

�Q' • ,

ll S C t
'. tempos anti-diluvianos, são os Lacinia Faria' WiIlerich- Sim.

nonanopo RS- • a arlna: maiores que ,se conhecem. Maria José Lebarhenchon Le-
Agentes-correspondentes em tO-I ' �: n

Jas
'

as localidades do Estado.

I (7rllças a um sistema, de Rli-, i ,lOoScfi�·IJ�ck Flenick-Sim. '

mentnção especial um galo preto! Regina Vilela Veiga-Inscreva
r O', I a b o r a c ã o

tornou-se branco, era Atlanta.ncs
'

se .a impertaucia u. '7$100:
"', ' ,�, Estados Unidos.; I AlcxendreHeieer-e-áo T••_nr.,

'para informar que Dão foi dada
Mildred GiIl nascida em !Can-' ordem para .ê!.-se pagament•.

sas em 1929 dom a idade de 6 Manoel Farias-Ao Tesouro,
mêses aS!lObi�vR como um adulto. para informar porque não Iei ex-

'.',

I perl!rla a. ordem de pagamento.
O I t 125 ru d 10" Francisco Hothenburg+Proce-caraco con em I as e o

d
.

f
-

pequenos dentes' cada uma o que
da-se nos termos a 10 ormaçao

{ t "L I d 13 1"- ·1' do Tesouro,
pre az um Q a e . -<> (eu ses.

A ild F
.

L' P,

I' strogr I) erreira Ima- ro-
,

. ... 'ceda·se na forma da informação
Rip, fal!-.I�' Indiano mante!t' 1 do Tesouro. I

11m braço levantado com a mao I Célia Lobo de França-e-Insere
,es,?almacla durante dez a�os se-

va-se a importancia de 180$400.
guidos, tendo as aves 'fPItO um Altair Bucbele-Indeferido. .

ninho nela. I Almerinda Maria da Silva-
, Sim.

Haxall, estudante da Universi-. Tomaria dos Santos Cardoso-v
dade de Priacetown, dos Estados Não há e que defirir, á vista
Unidos, fez 1.1m goal, á dii'1la1ncia da informação do Tesouro.
de 65 iarda9. I Vicente Sil"eira - Indeferido

ASSISTENCIA PU'BLICA .:...., ,(Im face das informatiÕes.
Atende pelo telefone n� 1038.

'

O menor parque exÍ'stente no
I Maria Simões-Sim.

CORPO DE BOMBEIROS - mundo está I!iluado em Visalia, Pedro Schal'f·-·Arquiva-se.
,

Fone 1313. 'na Californja .. Contem apenas Silvio Berendt-'Pague se a im-
CONSULADOS: Alemão, rua uma arvore.

'

portancia de 120$O?0,. a qu� o

Artista Bitencourt g. Italiano requerente tem dm:lto, VIsto

rua Almirante l,.a�eg�, 26.
'

Em Jaipur India, ioglêsa,exis- I
ter lecionado a 2a. secção do cur-

DELEGAClA - AUXILIA�-CHE- . te um fakir, chamado Si t tiog • �(l com�Iemen tar aE tes de ,sua _iliIIiI_lIII..a._... UllltiMlIIC';3II_••.,.JlllJlIIIb1Il*IfI-iII·fIIf'&IIIIiII••ISiII'm�lSIIIIi!IIlIIIiiDiIillllii!WW�

FATURA-Fone 1647.
' I Sadhu comp�etamente nú, senta' I pxo,�er?çao. I

CORRESPONDENCIA AE'- do, em completo silencio,- de dia:
. SJlV,lU .Soares d.E" Carv�lho-

REA-O fechamento das. malas e de noite,.llem nenhum desejo, I Sim, a vIsta das ,l!.lformaçoe�.do
para a correspondencia aére,a é: nenhuma idéa' a comunicaf a' parecer do Secretano do Inte�lOr,
Domiílgos e quartas':'f�iálS, para qualquer ser'hutnano.

. I
.

' 1.A,�
,

�

o o(lrte,' ás 8. horas da ma'nQã.
' . ' I

, S'�:(;RET'ARI ',.:<Do -� ,- lj'
Para o sul: terças e sabados, ás CARTAZES I INTERIOn E 'J(TS-
l1R�G�STd�Om��h�RMAS - A

DO DIA
TUJA' ':]

Seção de Armas e Munições, á
,

'

Avenida Hercilio Luz, n. 20, Edelvira Hargl�r Kloppel-Sub
(altos do Albergue Noturno)dará

"

meta se á inspeção de saúde.
todas as informações necessarias PROGRAMAS DE HOJE:

I
Rosa JaDsen Gonçalve!!-Pede

do registro de armas, todos os
'

., 2 meses de licença--:-Submeta-se
dias uteis, das ,9-12 e das 14- ,OdeOD O lider d08 á inspeção ?e saúd�.. .

17 horas. '

i' ,

' Ema Dorwg-Indeferldo, á'vls-
FARMAClA NOTURNA-Rua e Demas ta do disposto no art. 85,. n. 2,

Felipe Schmidt n. 7. Fone 1144. do decreto-lei federal D. -4,06, de
VIA MARITIMA - O movi-1 A's 7.3Q horas: ;;' dt. maio de 1938..

'

mento de saida de navios, do' Arno Ristow-Inclua-!i8 a pra-
nosso porto, durante o mês em Em última exibição: fessora Hildegaràt Hoffmann no

curso, salyo modificações im- John Litel, Ann Sheridan e
corpo de professores da E.cola

previstas, será i seguinte: Evangélica cAlhedo Torres.,. fa-
Para o norte: Oick Purcdl ça-lIe o de"ido registro no ,De-

Dia' 19-Itaquéra �m parLamento de Educação • af•• -

Dia..-19-Comte. Alcidio. te-I!e do ma,istéri.. profeslora
Dia 21-Aspirante Nascimento. Alcatraz Gisf.la Doring, cODforme 'o :8rL,
Dia 22-Ana.

\

Pw'os: 2$000 16, letra a, do decreto-lei n. 88,
Dia 29-Murtinho. '% de 31 de março de 1938.
Dia 31-CarL Hot'pcke. Galeri,a: UOOO Silvia Soares de Carvalbo- A'
Para o sul: vista do despacho do exmo. sr.

Dia 19-Aspirante Nascimento. 'CINE�: (::080A805 Interventor, faça-se a insctíção
Dia 23-Comte. Capela. da candidata, que dever' fazer a

Dia 23-Itapura. Re às 7,30 horas: provI! preliminar de 'habilitação,
Dia 27-Murtinho. x, visto ser complemeutarista.
Dia 30-Itagiba. Rremiére Silvia Soares de Carvalho-
TELEGRAMAS RETIDOS:Nos A' vis'ta de informação prestada'

,

Correios e Telégrafos de Floria- com pelo dr. Sup. do !)epartamento
nópolis, encontram-se os seguin- Zahra L!\ndtr de Sau'le Publioa, sou de Plire•
td telegramas, á disposição dos cer se defira o pedido,' nãe 'b'bs-
seus destinatarios: Preço:'-' 1 $500 tante meu despacho anterior.
lnepem, Manoel Luz, Savia,

H�rcilia Luiz, Antonio Steigleder,
Andorinha e Rtta Vida!.
IMPOSTO DE INDUSTRIAS

PROFISSOES: Está, sendo co

'brado Idurante o corrente mês,
d� agosto o imposto de Indus
trias e PrqfissCies. '

A

REDATOR-CH!:FE:

�'I1artinho Callado Jor.

Redatores-J. OTAVIM�O RA
MOS e JOAO DE FABRIS

"

f�E:dator-artistico- CLEMENTl
NO DE BRITO.

OficinaQ

, conceito expresso em artigo
.íe rolaboração, mesmo solicitada,
não implica em responsabilidade
ou endôsso por parte da Heda
çãe,

Assinatur.llS
"

50$000
30$000

Trim1stre' 15$000
Só para a captial:
�ês 5$000

Ano
Semestre

Coluna In
torl1lativa,

Dr. Migl:l�1
�oabeld

INT�RVENTORIA
FEDERAL

, 09 navios da linha Grace so

bem uma colina quando passam
para o .Oriente, atravez do canal
do Panamá, isto é, em direção
ao Pacifico que é mais alto do
que' o Oceano Atlantico cêrca de
metros.' I

Requerimentos despacha-
dos'

'

Ernesto Stodieck-Pedindo pa
ra fazer um acrescimQ. Como re-

Imperial, 35 7,30 horaE: Prefeitura do Muni·
eipio de Floriaao

polisMartha Raye e Bob Hope
em

r

Quero um marido

Preço: t$OOO.
_,

Despa- I,
Esp. em molestias pleuro-pul
manares (Broo1uitt", Asma,'

Tubercdose,etc.)

João Pinto, 13-Fone. J 595 '

'

Residencii\! R. João Pinto, J II-Sobr.-Fone 1214 i
_,----"' -��. '''-'' .I ;_;'-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;,õiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiíiiiiiiiíiiiiliíiiiiiiiiií'"

HildebraDd Bc "Tal·ela• Rua li'elipe Schmidt,
,

;40. ·Te!. 1655 � FI�rianopolis.'

CLIN�CA' GERAL
VIAS URINARIAS_

Comissões, Consignações � Agencia:;.

chos e, redespachos para qualquer ponto do país:

Trarlsportes p:ra Lage�, Bom ,�etiro, e demais cida- ,; I

des serranas pela EMPI'(ESA Centenúrio.

Vida
SO'LITUDINE

6
'

\

Quando partiste havia uma tristeza
Pesando em tudo, como a que esprimir
Que, compungida, a propria natureza.

-Sentia a magna de te. vêr partirl ...

o proprio céo-que aqui é uma turquesa,
Parecia-me, a mim, também sentir,
Com ai tua névoa, toda essa tristeza
Que eu tinha n'alma, por te ver partir ...

Quando voltaste, a Prima vera abria
As rosas no jardim ... Pelo ar havia
Um delirio de arcma e luz e côr ...

Como que tudo se transfigurava ...
. ..E, a propria natureza se alegrava,
Porque voltavas para o meu amorl. ..

RIO, 17--,Reuniu-se a comis
são de LegLlação' SOdal, que
ap ovou o artigo considerando
os «chaufeurs» particulares co
mo empregados domesticos, o

mesl1}o' está acontecendo aos

jardineiros e biscah!iros.
Foi aprovado tambem o arti

go que torna 'ob,r.igatoria a car
teira de identidade para tOQ05

--------------_ \ os empregados domesticos.

RIO, 17-Partiu para uma re-I
lião inhospita do rio Araguaia'lum possante avião conduzindo
socorros para uma expedição
'que, ali, se encontra em situa
ção critica.

JOSE' BRAUNSPERGER

Marcou a data de ôntem Q na-

A Ass"'lstenclea
talicio do nosso distinto patricíc
sr, José Braunsperger,' ativo (I

diligente representante comercial
Medico""Social e pessôa muito bemquista pelo

I
seu cavalheirismo e lhaneza- no

P·
,

t
I tratar.

a slcopa as O transcurso de tão ausplcioaa
, data deu ensejn' a que o er. José

RIO 17 A
. - Braunsperger se ecrtifíeasse da esti-

,
- connsaao espe- d' I.

I' bid d
. ma que goza e o vasto CIrCU o

ciar, mcum I a e organizar o
I

�

.

d
. .

di de suas re açoes.
serviço e assístencía me rca-so-

�ial.aos psicopatas, associados �os I SRA- LEONOR ABRAHAM
IDStItU t09 SOCiaiS apresentou 80

minÍ'3tro Valdemllr Falcão o re- A data de hoie marca o arii
sultado da primeira hse de sem. versa rio uatalicio da exma. sra.

estudos.
'

,

d. Leonor Scbiefler Abraham, es-

'Foi Ell:lgerida à inHtalação de posa do nosso distiBto conterra'
dispensados, de acordo com as neo sr. Oscar Abraham, funeio'
necessidades locais, e a constru - nario da DelCilgacia Fiscal.
çãa de hospital propno nos cen

tros mais populosos do pais.
A comissão pr'osseguirá em seu

trabalho.
'

ANACLETO DAMIANI
A efeméride de boie regista o

aniversario do nosso distinto con-

DA
INDUSTRIA AGRICOLA'

OTT�E S�CHAEFE�
BRUSQUE -.------ S'1.CATHARlNA

BRAS!L

A mirM da melho-;� fécula de milho
�ue se ,.hrlca actualmente no paiz.

OeUciosa sob:: emesa.
EmBUti Bllm@nlatãO pafii uuaO,taS 9, doantls.

A VENDA NESTA PRAÇA.

,Schuldt
de H. O. �LIGO·CKI

Livraria, Papelaria, Tipografia, Encadernação e Fà
brin de carimb�s de borracha

__ , ..

Artigos para escritório-Livros em branco -Arti.
gos escolares-Artigos para presentes.-Brinquedos

-=a'
Aceitam-se encomendas de «cliché», chancelas,
sinetes e éarimbos de datar, de metal, para inu-

,

tilizar (stampilhas .

Hua Felipe Schmidt, 27
CAIXA POSTAL; 169 Telefone 1.257
Florianopolís Sta. Catarina

P.

Carlos l:orrêa
/

! terraneo sr. professor Anaeleto
Damiani e pessôa muito relacio
nada.

-,'

N.ASCDrENTOS

Está em festas o lar do er.
Candido Freitas, funcionario do
Tesouro do Estado, com o nas-:
cimento' de uma interesaante me:t'
nina.

FESTA INTIMA

O distinto casal sr. José Elias,
proprietário da conceituada casa
«O Paraizo s. e sua dignissima
esposa d. Nagih Elias. festejaram
na noite de 15 do corrente, com

uma interesgantt" e animada reu'

nião. o auspicioso acontecimento
de terem, pela primeira vez, siri,)
comungantes seus graciosos e }\11-
dos filhos Vilmar e Vilma.
A' essa encantadora reunião

c:)mpareceram elementos do nosso
� grand-monde:..

'

VIAJAN'rES

DR. TARCISO SCHAEFFER

Encontra se em Florianop':lh ()

di�tinto engenheiro sr. dr_ Tarci3
8'0 Schaeff�t, �ompete�te chefe
da Residencia da Diretoria de
Estradas de Rodagem em Ca
noinhas .

•

DR. CELSO SALES

Acha-se nesta' cidade o nOSBO
ilustre patricio sr. dr. Celso Sa
les, engenheil'o Residente d,a D.
E. R. em Blumenau. (

.. I ,:'1
MAJOR TROGILIO MELO'
'Vmdo de Porto União chegou

á esta capital $ brioso oficial da
Força Publica sr. maiar Trogilio
Melo.

DR. ",OSE' DO CARMO
,

FLORES

De sua viagem á Capit� da
Republica. onde representou com

brilhantismo o nos!lo Es,tado nf)

Concre.sso estati8tico e ge9grafictl.
regreSSGU o nosso ilustrA patril}io
sr. dr. José do Carmo FJ$res, di
retor do De[.oartamento de Esta'
tistica.

PREF. FLAVIO 'VIEIRA

Procedente de Camhoriú en -IJ'
contra-se nesta oapital, o sr. FIa' I
vio Vieira, operoso e dedicado
prefeito daquele municipio.

, -De Porto Belo o sr. AntClnio
Jorge FadeI, cOlIl8rciante.

'

-Procedente do Rio Grande
do Sul, chegou a esta capital o

sr. Antonio Boabaid.

São empregados
domesticos
"

chaufeurs"
ticulares

os

par-

.�"
.

,U·._''1, L_'� "'jt
. _ ,t,. •
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! D H
.

i
.

r. '�nr!que,
I � Rupp Junler
i

- I
_, i ADVOGADO

I
Dr. Artur Pé-li, I' 'Rua Fclips Schrnidt. Edi·

re i r!� e O I i ao B ficio Arnclia Neto

v.ira I i FLURIANOPOLlS
!

RESIDENCIA: Rua Víscon- -

-P,
------------------

Ic�:�::�I��:·��I�E�?�l�'�·-�.·a��R��-�.��daM-fa.Bi��P-�··F��i�...·�'�t;.y.�.,.;�-�'.��..•I·'�·r··l·':�-·��-_�s..�.
, D�igido pelo 110.10 tlO••_L,',MAXIII.

e de adultos; i: � THANSPüRTE DE PASSAGEIROS EJ, CARGM
---

- � . -' Doenças do sistema nervoso _j, � ENTRE .'\RARANGUA' li FLORIAl'JÔ�iÓLlS
t::larao �. Gailettl Laberatôrío de análises fi I:

Fsl8nd4 por Forquilhinha, Mii LuLÍa, Cresci"ma, C...J.

Advogado c1�icas. I fn
' DUUru�A��tlgav'°l��!OeaEnsN'SS'SELMudAgeNr��Blr,,8ço do Nborte c Capin,,J

RUA FELIPE SCRMIDT, !) D'" d 10' i ti .J i'\ r r -..5 em com i.,açã. CftIJ &,\'

(Sobrado) lar:tmenJeá ai

h
as l2,e

I II linhiU de embus Araran�uá-PmtQ Alegre
Til IAa!A "

as 1· ii 18. oras.
'I, �'" S ai'!!fI!I" &;l d FIele - "JI:"U. c�" D ..C1U:'S' e 'lorianepelie á. terças-feiras e sabatiles

•
"

'I
,- "V íh$*�' ",,_L �e.J•••••"'.��"Qij."�;ir 11 IÍs 5 horas da manhã

, i li jJ SArDAS de Arsranguâ ás quintas-feiras e dümitg0s.
.

_'li SocifidadeC.e,erativa:1 �� ás 5 horas' da manhã
.

,.
de Rei'. limitada �

" A li � d P ti' h A á '

,

Padi'o de M,I.ura- F.err,a!
'

, ,fi1 "

n .a ,� ar o A agre c ela em rarangu as

quartas-fEmas e saltados • parte p�lra "erte

I Banco da Credito Po .. ., j Alegre aos domingos a Ituartal-falras
.: Advogado I pular e Agrlcola' de I .r\GENTES-Araranguá: Bernardino Maximo-.F.rqui..

, I Santa Catarina . � !binhi:l: Gabriel Harns- Cresciume: Ado Faraco Filh.-
RUâ Trajano, n· ] sobraãe

.

,; i Coca]: Zeferino Burigo &' Irmão;l-U;UliliDgal �.sa�e;
Telephone rr 1548 I Primeir, .aR.. Fundalfe@lD;.:;mi,ani &. Cia..-Or!ean,�; lrrsãos Pizzolatti-'Br. 41.

.

_n b IH<
e. Santa Catllria. Nerte: Alexali4�e .

Sodriai .

!--.....--
, AGENTE E1Vt' FLORIANIPOUS

I"

Fundad�:ml��/e Maif): Joio Neves

ir Gi

K' O MELHOR DA, PRAÇA E NAO E' O MAIS
CARO.

BANHOS QUEI'1\TES E FRIOS A QUALQUER
HORA.

LUZ E AGUA CORRENTE EM TODOS
OS QUARTOS.

Trata'mento fidalgo �

Asseio e prontidão
���_.��
IJ

Dr. Joaquim Madeira. Neves
. I

MEDICO .....OCUL!STA
Formade pela Faculdade de Medicina da Unlver-

�;'l1., Tratamente ·�::i:: :e ::U:i:uded�a;O::: as moles-I: ' -

tias dO";,L olhos :

.f.i. Curso �e aperfeiçoamento na especi .. lidade, com o dr. Pau·

��
}<'isFilh@,noServiçodoP,of.DavidSal1son,noHespital

da FundaçãlJl GaHrée-Gu;nie do Rio de Janeiro g

,em,leta apare�hagem para a 5U!t especialidade P

I Elf:trecidi§de !\1êd!Cli, Cihdca Geral

I"'i
Consultas diariamente das 15 ás 18

j CONSULTORIO RUB folio P;nto 7 sob. r�ldene 1456
I Rlil DFiNCiA: Rua Tenf;,nts Síf"laira 57 Telef. 1621

..L,;m1õL í�.2""Rlõg;rtl;;"� 'ZZ&1i'&Wi?'hawim 1" os :Jt?'f'

f)r. Augusto
�6 Paula
!MEDICO

DOENÇAS DE SENHO�
RAS-P.�RTOS
Operações

IConsultorio: Rua Vi,or
Meirelee 26

Ii's 10,18 e das 2 as 4 h:5.

Resit1"ncfa: Rua Vis-cede
�:;: 'de auro Preta, 42-
Fone: Consulterio. 1405
F(.n�:" �esidencia. n55

,

ôl1 Kf'íli1Wrrf7a!S ii"

I
I
I
i

. ,

anCO do rllll
10G.OOO:IOa$9flO
,

251.746:100"1'
lapltal

f�d. dolra.erva
:�F'iXICUTA TODAS AS OPERAÇ�f:S BANCARIAS
w�

•

A6_Jr(.AI •••:flRE5PONDENTltS EM'TO.' Q PAU,
MI••IA I.'.AL \ RUA TRAJANO, No 13

Alalna,. em co�ta corrente. os segúlntes jüro.:
D&9. cem. Juros (C-t)ilEf(CIAL SEM LII'!IITE) , 2% ala

lep. Ul1lttades (liQlitc de 50;000$) 3� ala

tIP. pe,uIaru (idem ie 10:000$) 4% ala

De, etc aviso prévia (de qf.1alSqucr qUànti� com rdiradas tam·
•

bem ele tlualsquer importancias).
, cem. aViso prévio de 30 dias 3,'% ala

ie 06 dias 4% ala
., 98 dias ,4,'% ala

niífójri'êl ÁPRAZe-rIXO:
1'0 , abes
per 12 mbes
Cea reda masaI

LfilU,S A PREMIOl3
,or 6 mêses
por 12 mêses

Sujeito aa sêlo p1'oporclonal.,

EXj.'$e�lcnte: �as 10 is 12 e das 14 ás
ADS sabados: das 10 ás 11,30 floras
-�-

Endereço tal.srafico: SATELLITE

TElEfONB 114

4%'3:. a.
:5% c

16 horas

RUA ViTO� MEiRELES, 26

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

riamente.
.

j'-�'--------�

QUêtavc B,
Siiveir�

CIRURGIÃO DENTIS'fA

Rua Anita Garíbaldl sn,
(ao lado da Credito Mu .. ;'

tuo Predial)
FLORIANOPOLJS

A� I r.JIolestias internas tm g�ral de'

Il Senhoras e Crianças.

I CONSULTORIO: Rua Trajano B.

I I-SobraJo-�ol1e 1592.
, CONSULTAS; das 9 ás 12 e

I Ij das 14 ás 17 hOl'J�.
�<I! RESIDENCIA: Avenida Rerc!Iifl

i l Luz 186-Fone 092. Ate:nJe

� I a chamados.
�1
�,����'.

--DE..

'E.pindola " _.t••
eletricistas licenciados pela D. O. ,. ..
RUA JOÃO PINTO, 14 - fLORIANOPOLIi.

.

Especialistas em todo e qualquer servj� cJl!
eletricidade em geral. '

STOCK _pe�tyTANSNTE DE: Lustres �', aJ).�t"
jours _ Contadores Ericksons, 'com

1

exchliivi4.a�
para o Sul dJ E.stado - Chuveiros eletrIco,-Estabi�
lízadores para radios -- Fogões a oleo �rY' .marca
"IlEI"-,yaria�o sortimento de lampasas T...t.. ,

.e.-InstalaçOes de anten-as' d'e Radíos.

Aceita-se todo e qualquer serviço de, illitaJa·
'

.

ções a preço sem concurrcnte. Aceita-se Got:Itrat.�
para o ínterior e fóra do Estado

á víste, .vila ,refie, li.l
�1l.1l, ,rue ffze

Rua Tr.J•••� ••
Ed'''. ".prlo

,1 _ ..

Dr. Camarã
Martins

Clinte. em

&8''1>.1
Medico esp�lialistA em
Moleatiaa de, Estomago,
IntesUne, Ffgado e

Recto
eiRA i�ADl.ÂL\DAi
lUiMOl\RJIOIDAI • "A· , '

lHOS IDA OPBftAQlo
B IEM DOR
ClOJlSlJ'LTAI:

l' Rua Trajano n. 1
Diariamente das 1"1 ás' 191u,"

,
' R_a ••lIp. lie.lllldt•••-P•••• I•••

'I� IIGTEL DOS VI.�JANTES-procurem para ee 1I01pe.Sfflll
;1 ,.�.ltl.t.rl.-J.S'" HUI". M.....JE.ãI iiMN"tM �.tr_

'

.. I iiiiII'ii .m_�"

.nf.rt.,'�"'I.tinçll e I",
..'CIIa

_
• ..'� , ..�iJ.;s:...

'

...... & - .� ",.:a"f... n° p
.. "... ·""DiJli' {,;en1Yi":0d,,

_em
.'
Eoonarnia

'.�Só..

":!�' J' 'n:,s Trallalhoi do
',' * í-:"tll,. • �

�C.n&ult.tio T6cnico de
Ive A�, CAlJ.,UR, PICCOLI

. En•• ,�'hà'(r. 'IOi"il
..

I
I,,"

fDrof�8.ien.i. ne.nita'de-. p�.'r_a t.o••
o.

��e:ra •.."•••••ncentl�'rl.
Atimlnlstraçãe. construção e, r.f.rm8� _'"e.le pt.dios

pacamentes em ,Dr••taç68&
'

Pr'0Jét,.s em geral

i,
I

Escriteri. central: Aúa 7 de SeternbrQ, 47

!P. r t o� UDt 'i O'
. P , e>" , , *.< '"" ii}" , ,.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



•

��, D'stribuidor das maquinas r.dERM·ES" e da in-uperave. maqul.a portatil
� "HERMt:S BABY". MaquInas de somar npT-�ECISAn.

.

� .' )

� fmb�!.1ba.
-

Rio Grande
.. Pelota;3 e

Porto Alegre �.

II

A-- Gazeta

J Artigos de

[:
�

'J.

Melrizl Rua Consel!i&���� Mafra 11.

inverne para homens,
4riado soetlmento,

#

.

• I •

l' J1hora$ e crtanças, maior e

na 'Casa "A C�PITAl"
8

CC'NSUL'1 AS DiARIAMENTE DAS 2 (-\'S 4 HORAS

Nlto confundir - Peçam sô

VINHO CREOS_9TAOO

"'-="""""="""""'__-""�"""""="""""�"=-��""""",�__-=-...,=�",,,,"---�:�";:-Y-�r,,,,",-.�·.�..w:.,r"�""'''it.''''�;''·_'';'J,""", '140\15mente AJI �- '2�â n(' "" ���J!!i_.e;>il> �""*
� .;; � &,'''''�N.'''...''''_''�· I ..�•.•,·"""••__,=-�",-"""",�"",_"-""_",�""��"""".!,."�--,,,,,,,�,,,,�. u�,*"�"!.y_.. "w"",.�··,<>_-"�_",,,,,���.4"""""-""-

aVI, IVI ê� t a t�!f $10" r.t'"�!!ll 'i:'W� [i'" �Gr��B'i@p.11 ��

�.J A'r n 'a I d lO P. de O 'I i v e i r a II Serviços de..?essageko$ e <�e Ceqg;� &I

n , Ij Fretes de cargueIro: "

!!l1 Agente' no Estado da COMPANHIA HOBART -DAY rON DO BRASIL, - 1.WI!l§_!I!Ui':'!.. �!!!!!!���.�.���...........,._. ..... '_�,,"I!I�.��§!!!AJ�,.�"jl�!,,"'!!'l.:=�._�""""P"�.�.. '::���_��1,l'�:::�fabricantes de R'\LANÇA3 AUTOM.ATICAS, lavado!", s eh nratos e copos,
descascadores de batatas, �,,10INHOS DE C!\FE', pi-adores de carne e COR
TADORE3 DE FRIOS. i' . )'$ 444..../ .....- iâ::a:z:;oo: d 3 ._4f,A2l h*9M...�-�d�%·r; -5 1t'J.z)lj:r�Ã.:&.r-��

a 2� do I O Paquete ITAQUERA sairá a 19 do
, corrente par::,:

o SUl

i.

1 O Paquete ITAQUATIA' uid
: corrente parar .

.

-, i Paranaguà, Antonina,
I Santos, Rio de janeiro,

..:., . J.,-,.. . A i· I Vitória, Baía, M�Cf ió,
Agente Geral no �-:stado da CÔrçiPAN�tA'� PAULTS'rX DE SEGUROS�; : I

.
Recife e Cabcaelo ,..,

.. '

'I. ! • 'ii L

� I Cargas e passageiros para cs oemais par-
I tos sujeitos a baldeação no rio de janeiro.
I

.

. I A
II Recebe-se cargas e encomendas até a véspera das saídas dos paquetes

• f VISO e emite-se pastagens, nos . dias das saídas dos mesmos, á vista do {;L

I testado de vacina. selado com Rs. I �.200 Federais. A �Jgage-,: de porão deverá ser
T E LEFO N E, 1534 ·,1 �ntr.egue, -nos A:�azen8 �a Companhia, n� véspera (LS _:I.Jmdas �t� as 15 horas.

-, p-ara ser conduzida, gratuite mente pata bordo em ernbarraçôes especrars ..
CBixas do Correio, 5i e 168 � End. Telog. "AOLJVEIRAu I ESCRlT&RIO··-PRf\ÇA}') DE t\IOVEM!;3RO, 22 SOB. (FUNE 1250.) (! ARMAZENS-CAIS BADARÓ N:3--({!ONE'1666) -END. TELEG. C)STEJRA

Para mais inforrnacões com o Agente
J � h NTO'� C"'"A �� f,'-""" �'�,. C'.. .70""., � • ,_:� �_.. ,'''''.... • r--..; !.....J'<",..)�

"

Representações em Geral. .

� �

Rua Fe!f-pé Schrnldt, 46 ..A

'"��
..��

...

�m.I!:NTANTIE. E C)E.... iTA..... E�f�t.'T'A...

,

" La..O S". t-I O K. ,,_ �
'. , t •

s, i.

Fio r ia r�_op c"! I is
,1 J_ I

atriz FLORIANO'

..... '. ,

..

l..�.
if�

f} ...• e 1S181, ��II'';t.; peNa"
�

. ',r'

.. ",- ....... - de.ria Á,. • "slI'itlnJ GIB� "lI!'IllIatdM
..... �e .&� ec�rar.n8lo 1l.i4l�llIII (1,1 .....) BliJmen"U,I Qru�.lr. _". eU.,I,

- � �,(,� ...
'

.. :-1 .:',,1'j la.::_ ri

• J .

Jeanwile, ·�âll·••" La.unM, Sê.
, ,

FraDcisc. d. Sul.

MOSTRUARIO EM:

TIJbarãD

Cl.·"".•• L
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•

A GAZETA FI��ianopolis, 18-8-1839
----------___,.------......

'''._ .. -QI;' -,......'._-------------...,---....."" ......_--'--- '------------

Jogo de Basquete- ... Bola e Cocktall-«t
P a r t,y n o L i r a

Realiza-se no próximo domingo, ás 9
horas da me.nha, urn 'sensacionát enoontro de
"Basqué:te-Bóla" entre os adestrados quadres
cío ,"Família S.C.", e do "Lrre Tesrite Clube".

Das f 10 horas ao meio-dia a Diretoria do "Ura" oferecerá ás
familias dos seus assoclados um COCKT�llIIIPARTY que, como de costume,
está despertando grande animação e entusiasmo nas nossas altas rodas

• •

SOCiaiS.

A GAZETA PESPORTIVA'
Direção de Escotto Melo

AdquJrs o S,(�U bilhete ti'\Q

,SaBã" Pr-oUr.·•••
i O Unico! '

III RUA Fr:LlPE SCHMlO r N. 5 -, FI.rlall.....

"RIO, 17 - A direto! a do Auto Clube do Brasil adiou I �;"*�..��;....
' ;;J '

, lU

"'I
'

I ara o dia 29 de, outubro, a p o., I automobihstica do nCtrcuito .Ê�, ''''I'J'
. � ." .' -

-

., 'GaveaR, atendendo -ti' uni peêlidô4 dá' Auto Union, pois somente .: I nstituto de DIAG NOS1 ICO C LI NICO

::',�p,::�a poderá en viar Nuvolari e Muller. ·0' doi� grandes

aze3·1 , II Dr. Oja Im adOM oe 11':nannRIO, 17 -Os corredores Vasco Sameiro e irmão!' Oliveira! I
defenderão 8S côres portuguesas no nCircui,to da Cavean• i ,. Formado pela Uni'lersidade de Genebra (Sui!sa),

-- i!EI&ilJEii!!!A!_tIIR:_ T.:e!!S ti Çom pratica 'nos hospitais europeus-

. 5a Iarle m í ii imo· I' I. ellnlaa més:lica em gera', pediatria, doenças rdo"
"

� I

'

sistema nervoso. 'r
- I I

A Comissão de Salario Minimo adotou para o Estado de' IISaota Catarina. 'os saJarics minimos que seguem: J
a) de Rs. 165$000, equivalente a 6$600 diarios para -i

os seguintes 'municipios: FLORlANOPOLlS, SAO FRANCIS- • (t

CO. LAGES, BLUMENAU, j0(NVILE, LAGUNA E
'

,

-

IlTAJAI'. Valter e Domiugos, componentes do combina-

"
do Vasco-Flamengo "I

IFaland. ••• Jogadores·
Alimentação

'

55 0(0 90$750 \
>

..
Habitação 23010 37$9jO que regr•••aram ue
Vestuario 13 010 291$$4950°0 Buenos Aires
HIgiene 6 010
Transporte 3 010 4$950

b) de Rs. 155$000, equivalente, a 6$200 diarios para VOLANTE-o Irande :raque Argentino, �tuai(l1e.nte de-
t

os seguintes municipios: S.' BENTO. MAFRA CONCORDIA. fendi ndo as côres do Flamenge, interpelado a respeito do l'Ogo em!

PORTO UNIAO, CURITIB.ANOS, IrAIOPOLlS, CAM- BUfnns Aires, disse que a' derrota se' deve exclusivamente à má!

BORIU', BRUSQUE, BIUUASSU', JARAGUA' E S. jO- sorte, porquanto os jogadores �rasil,eiro5 dispoern de valor e tecnica �
SE'. capaz de defrontar 'vantajosamente as equipes porterl�as. i'

Todos 08 jogadores, que ôntem pa-saram por esta capital'
em transite pari o RiQ, aia unsnimes em acentuar & c&riobo�<i re- \
cepção de que leram alvos na capital argentina, ,podendo ser cen-]

Alimeataçio 55 010 85$250 siderada a excursão como uma vitoria par i as boas relações de 1

Habitação
-

23 0(0 35$650 esporte entre os dois países. I
Vestuario ' ) 3 010 20$150
Higiene 6 010 9$300
Transporte 3 0(0 4$650

, c) de RF. 145$000, equivalente a 5$800 diarios, para
os seguintes municipiosr INDAIAL, CRUZEIRO, PARATI'

CAÇADOR, TIjUCAS, RIO DO SUL. CANOINHAS. PA
LHOÇA, NOVA TRENTO, PORTO BELO, RODEIO,
TUBAR ÃO, BOM RETIROi CRESCIUMA, GASPAR,
TIMBO'. HAMONIA, CAMPO A:"EGRE, ARAR�NGUA',
IMARUI', S. JOAQUIM, O.RLEANS, CAMPOS NOVOS,
JAGUARUNA, XAPECO' E URUSSANGA.

LABOftATOllrO DI M�CftOS�OPIA JS ANA.LI�.
eLI�ICAS : '�',:

•
Exames 4e laB,ue para di.,DOltiei. ela" lilili( .i',U8.

tieo do impaludismo, dOlaleDl .ta urea •• I.nl�" .•tl, :IX ,

"

de urina, (rea�ão· de Aleheiu ZODdeek, pora .. ia"'r.á.itl r
'

ecoe da gravidez). Exa.e tr.� puz, ticarr., liqui•• ratlaia.. •

e 'qualquer 'pelquilll ,ara ellle,i�.�io 4t 4ia'••stie�.
•

RIO, 17-Assegura-se' que a temporada com o combinado i. -',

Vasco-Flamengo, em Buenos Aires, redundou num completo

Era-'I' Rua Fernando Maahado, I - 'TELEfONE 1.11.
casso financeire. pois o primeiro

I jogo rendeu menos de 245 contos. � ',�
.' ': r

.

Adianta-se que o publico ,argen!ino d ú'etes�:)U-se da par' : '
FiO ri'.,q-,O,:F?;O 11,&.:, ,:.'�

tida. por estarem aopar ,da falta.de tremo dos bra51leuos,não leDd�!.
,g 24M e li ,,,Ih, {'-'. I:, i,; ;

nposslvel portanto oferecer bom Jogo. ,

' ! ' "/'" -
' ,..,

Dr J oa"'"'o de A'rau:i'�.�Olho., Ouvido."
•

. ."J,1.:I �arlz, G...,onta

2.500 pesos p�ra. r
cad fÃ Jogador'

RIO" 17 -,Informam de Buenos Aires que os joglidl)res do,
'

combinado Ri ver-lndependlente que venceram o Psaratch" COas· I
co-Flamengo, foram gllltificados. cada um, com 2.500 pesos.

'

"Ci,rcui�to da Gávea"

DistrihaleAo

Di8tri"Dleã�

.

Dr. Arminio Tavares -°í�y;�:;:.:::iZ,
CIRURGIÃO-ESPECIALISTA Assistédeé'�o prol. SanBon
Cónsultas das 10 ás 12 e das 16 ás 18-João Pintu.7sob-Tel, 1456

79$750
33$350
18$850
8$700
4$350. liiíiiliiiiiiiiíiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiill__�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiãiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�iiiiiiiiiiiii- ;';'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiji;jíjjiiiiiiiiliii.-r1

,I'�i��� f _

Especlallsta do CentrO' ele ,Sande •• Aflsl.tente de pret. S.....n
Consultas diarias das. 4 áiJ � 112"iR.Vítc;>rMeireles,24-Tel. 1-"7 .

FRACASS·O r:
fi '

,

F IN, A N C [:'1· R O"

'Dhitribuleão
,

Alimeflta�âo
HabitaçãO
.Yestuario

, Higiene
'

Transporte

55 010
23 010
13 010
6 010
3 alo •

LOTERIA FEDERAL
.I
r
QUA,R'TAS e 5ABADOS

.
!

, '

ASSISTENTE TI:'CNICO:
DR. PAULO TAVARES

Especializaio em Iti,iene e 8aWe pú1tliea pela ••iv" '

sidade do Rio de Janeiro. •

IGABIN:ETE DI ft,AIO X
-:

Aparelho moderno SIEMENS -para dialDOlJtice' 'al"'o-
'

enças internas: €oração, pulmões, visieula biliar, elteMlge. ,i
ete., Hadiografias Olseal e rlHliocrafial!l dentarias., ,I"

','

ELETROCARD lOGllALIA CLINICl\

(Diagnostie. precise 4ail m.leltias I8rdiaea� plr IRei.
de traçados eletri•••).

MJilTABGLlSMO BASAL, '

(Determinaçãs tios «listur\liQI das ,lan4ula8 de 881rt"çã.
iateraa).

SONDAGEM DUODENAL
I

(Exam. lIIuimi.. • �ier'llc.pic. II. s... à.....al 41 •
bili�.

Undas .nrta.; rai.a ultta vi.leta., rai•• _r, vt>_eHa..
e eletri.idade .,trila.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A -G,AZETA.

lãs 'para costumes acaba _:de I
r e

CONS L-HEI,R ,44 {.
���������,..���������.�·��im��������·am�__����.�.��H�4�.������������,,�.,���W�����SWVM§MCWF"h*M *%W%*MtrUTTIWWERf

1����---" Ti i\uBas n�tur'�
1 ! Salão Elite

I nas'
HJA TIRAD�NTES N. J 2 ;

; .

- FONE : 681 I !,� Português, Inglês .. fran�ês,
"" J I d p: ; italiano e aremao. aritrnetica'
i.liit. empresa aeg.na�· rmãos, e orto

I"
Ondu'açãc permanente

'I
'. geometria, geografia, Histo-�"!e1!lI·e� eOlbulIliea" '8 sua distinta Ire- com aparelhos moder- : ria do Brasil e cíenclas fi ..goez:i3i que. inaugurou a SilO linba di- TIOS. Corta-se cabelos. ' 'sicas e naturais. .

'r��ta de ')llibas, de Porto Aleg..., a esta Ondulação -rnarcel ti á r j Informações á rua Pad-re
i �8pital agua. Massagens manual' : Roma n. 38. das 6 ás 8 hocI

SA1DASo de F!(lfianGrolis--�erças e sabados e ;í eletricidade: Lava e
'

: ras.·
-

I I e- de Araranguá'- quartasvsabados e domingos I tinge cabelos, Depelação '-_ ._-�---�,...._

11' . Agente em Florían.o��I�S
- DAVID SILVA �'!'I

das

s������!�as.
e

I.' Uma asslnatura � jnensa
. tt,LORIANOPOLlS '�OEBdiRfiAci@D'Ao'm,'esliA8 LNAettr�'. 1.' .�

.'

;�ua' �elj.pi)e Sch·,r.id�::- �! .
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