
Uma procissão fluvial mm 200· .e·m� :;,��.,-,
� (

. _'

barcações pompa e da qual parrici"
-'$:> :.�

parão cerca de � duzentas
RECIFE;- 19 - Cincoenta 'embarcações, fet,ricamente .

bispos e arcebispos com- ornamentadas' e ilumina�',
parecerão ao t: Congres- das. As desp�J.as. ,com a

80 Eucarisllco.·Do .
progra· iluminação ��_io. a, ':':i:.

ma. eansía uma missa so- cem contos II�Ülando-se .. .='�",-'"--

l�ne pelo -rito Maronita. o Capiberibe de�moct(rdes· AN. VII
celebrada por religiosos lumbrante. ',:,":�'''_, '-.:-'�:'--.------�-

__ maronitas. que virão do �
I

Rio, acompanhados da �.,'
- O no55'0 anii I

ESr::ed�sCa:�:r:�:le_ fal�-se" que' verserlo ijf_ •.nidades do Congresso, es...,. � .

'

tá a procissão fluvial. or sera co_n,YO-1 Do Estudante Esporte .CIUbáLI,ndos manteaux--Tailleurs,...,Casacos de peles-'Renards
ganizada com a maior II recebemos e agradecemos-, o se:'�fcadO O Re I- [guinte oficio de felicitaçÕés.: -

.

-

'

De ordem do sr. Presidentej] N "A" MOOEL.A�"

chstag 'tenho a .honra de apr�sel1tar �l.ti -

.

�
, )/. S., ainda que um pouco tar-'!-,-.-------------------------'----------_..;;_-.;._

de, as nossas COngraf�lações>ru........ . t IO:BERLIM, 19-0s circulos bem p.ela passagem do ,5', �ntver�a-<r.. .... quar e
informados desta capital consi-l no de v�sso c�nceltuaclo crgao�,,:j_

,".

-I'"
-

_ 1
\ .

deram muito possivel um outro Extensly�s sao os n�ssos vo- f.·1D1 ltar _ a e ...

.
encontro entre o barão von Rib-I tos de felicidades, a todos a-que-�l' . '- ,.,." _iõiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiliiiiõiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiii .õ,,·._.o·iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiíiiiíiiiiiiiii

.

KAUNAS, 19-A imprensa bentrop e o conde Ciano, afim Iles que mourejam et1? vossa ten��;lDao na Eslo- E MIttuana trata dos rumores cir- de examinarem os novos acon-I
da de trabalho, desejando, a

tO-Iroculantes ,segundo os. quais.o I tecimentos da situação. Noticia- dos, 'um f�turo pr��ero e' feli.z,
'_"" vaq

'"
.

Reich teria P(OP�sto a Polónia I se que está ,sendo estudada a,l Sem mais aproveito o ensejo, t Ula
a tro�o. de Dan.tzlg por Memel.! convocação do Reichstag, afim

I parat atPresdentarlt a V.
L:
S. mel,:!s R' .E V' 1ST A;OS meios relacionados com a I de ser apresentada ao me_smo

pro es os e a a esnrna e e e- � BERLIM 9
. .

P I
.

d f I
.�.

I d id
-

" 1 - FOI assinado '

o orna esmentem, orma

men-I uma declaração governamental va a CO-nSI eraçao. 'd' .. .
.

-+- te essas versões. ,,_., --- ..------ ..�---- ......:- ..... :
I'

_ Cordiais Saudações. um acor o m!ltta� entre o R�lc,h
Charwat ministro da Polonia II

II II'

da '10' CARLOS A. LUZ SILVA I e a Eslovaquia, ftcando delirni- iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiià......._iiiiiiiíiiiiííiiiiííiiiiííiiiiiiiiíiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiDiiIiiii

em Dantzig, qualifica a noticia n ICla a pe _

-, i: Secretario I

tadas ex�tamente as regiões da

de absurda. Acrescentam que I •• ' jEslo:,aqula qu: as tropas. ger-

�ão se t,rata sinão de uma me�- min Istro da, Familia Atletieo j �I�mcas poderao ocupar e for-

tira destinada a enganar a Opl- ,Clube . tlflcar.. _ . . .

nião publica. Parece qu-e Char- A
·

_ It _ 'I� A cornissao mlll,tar .germam-
wart teria feito um desmentido grlcu ora D

.. .
.

_ c.a, acrescenta-se, !Icara el1!' Bra-

f
..

I' t
. .

t
'

d'
essa vitoriosa entidade e:.- tislava onde se instalará sob

o reia [un o ao mtms erro as
I Ih

.•

t d portiva ecebe
'

t .' , .

relações exteriores da Lítuania.la co e I a - o oficio de \ell'cI'tamçoõses' o segum e o tltUIOt de «missão militar per-
______.___

"
' manene».

A naclonatl_ t
" Florianopolis, 18 de agosto de

rlgo ·1�9.
'.

.
. .Ilmo, Sr. _

If/Ifaça-o' do en '.
De ordem do sr. Presidente,

/III
. - OURINHOS, 19-Depols, de tenho a honra em felicitar o vi-

• - percorrer o estado de S. Paulo, brante matutino sob sua brilhan�
SInO o ministro da Agricultura, a�om- te direção, pela passagem do 5'

panhado do sr. Manoel Ribas, ano de existencia utíl e .Iabo-
. _ .

visitou � .f�zenda de N,omura, I riosa, prestando aos catarinen-
RIO, 1 �-� Cot:1l�sao. Naclo- �� l.nUntClplO de, Bandel:antes, ses todas as informações c no

�al _ �� :�Stn�� 1 Pr.l�arl0, . t��fm�landO
a colheita do trigo do· tic�as instrutivas e agrajaveis

..,eu" �lahu.ho& '-Il:!a&I._ondui:�Ls, 1-tiTi'nJ-an., r

•

- que' "'traz Je fontes seguras' e J
,�� ..:..

D.entr� os pontos Import�ntes A refend? fazend�' pr6duzlu certas. Assim, o. _ esp'Orte» (
LONDRES, 19 - Alarmada com !'S noticias provenientes

discutidos, destaca-se a naclOn�.! 150.000 qttUos àe trigo este ano, tambem uma das partes $ali�It I
de Berlim, a Inglaterra acelera o seu armamento e ultima os pre-

tiza_ção do ensino,' e�tando )�.t_prodU�ã(i� s�á' ult�aPa.s�a.tas do �Gla. -00. , " 12.aratiVOs,.rnili!ares.,. :, "".
�ctü o ánre;-pto}eto. da ,e'lde-z. vezes.""mâ!ir".,,: Y! .

GAZETA, e como tal n Q po
' I

que regulamentara. esse
e

Impor-t- _

_

'.' .-- dcria o Famili� Atletico Cfugt 'I •. PARIS, 19 _. Segundo consta nos meios oficiais, Lon

tªnte setor �o �nsino.
_ C"ADlI·ne'" .

deix'ar de fel.ic.ita·lo pela pa�sà�
.

I
dres. Paris e Varsf)via teriam àpressado o regresso dos res!)eti..

,Es:s�corms-sao ?en-h o ,d� ai
_ ," ," ..•'" _. ge-�sfHC-l9-Sa

.

data, des.e,- I vos e_mbaixadores a Roma, c vencidos de que Mussolini
_

.pode>
guns dias entregara ao mfntstro •

It d jando-Ihe longa e real existen-: i iritérvir n'a sifllação IÍlte(naciunal,' uma--Véz qu'e seja aaverUdó
-

ii
'

,

�ustavo C.apanema o ante-prc:- ma IS a a a cia. . I i respeito das consequenciérS qutl"')}ode.m resultar de uma ação vW:'"

. jet�?� lei que regu.tamen�ara, _ ;"proveito o enseje para apre-
I lenta em Dantzig. .

_.

d.eflmtlvamente, o enstno prtma: Amerlca do .

se.ntar a -y. S. os protestos �e 1(emeta 400 rs. e;n selos pa- . '>c.,. ... _

.'

rt_o e que estabelece !l noya I: ' mmha estima e elev"ada consl- Ta a Perfumaria Niemeyer KAUNAS, 19 - Os meIOs oftclals IItuanos� desmep-tem>
� g-Islaçã? sobre a naclOnallzaçao Sul deração... I, JÓ' t· (J

. que a Alet1}anha ten�a oferecido á Polonia o territorio de Memel
do enstno. . NEY FERREIRA REIS I! ,('. reCAt

er �uJm.1 apo� la�r6a3 'em troca de Dantzig: •

Secretario.
IS - vem1a Ião' e�s?a. ; \!,.

.RIO. 19-0 Aereo Clube do I Porto hlegre� WASHINGTON, 19 - Acha-se em estudO" um projeto
Brasil solicitou a demolição de Cartões :

A-- --1-:-h:" que visa autorizar a entrada de estranjeiros no territorio d�
uma chaminé, que custou dois O _ e ser, Alaska.
mil contos e que foi a mais al- Felicitando-nos pela passagem .' I'

.

!a da ,America do ,Su], como I do 5' 'aniversario de .A 'GAZE- ipedido o sal... ONTORIO, 19 - o sr., Dento 'Mass�y, .

chefe anti-con·

ImpecI�ho p�r� a aVla���..__
I TA. recebemos .atenclOso. c.ar- [ ,

se.rvador declarou que o Canada não podera fIcar neutro em

tões do sr. OtavIo de Ollvetra,:W70 "onduto caso de guerra.

Registro dos diretor do Tesouro do Estado e i".... ...., ,
.

. Ih' s' d
do dr. Osvaldo R. C,ê!bra,1. I ,·ogou-'se do

LISBOA, 19 - Violentas tempestades estão' causando e-
�

apare O e
... normes prejuizos á lavoura. Em certas zonas cairam granizos

.

'

'Correio do Povo - de . 'pesando 200 grá-mas.
.

�

radio' Jaraguá do Sul I .trem

l�.l{<"'OONSAVF.L _ •••_ .

,
• .j-. '.'

'.:0-

:.,�'i

Z'E T,A
l[)0) POVO)

Diretor-Proprietario .)AIRO t;ALL.t\DO

I NVM'ERO 1521FlorlanopoUs, Domingo, 20, de Agosto de 1939

APROVEITE O MEZ DE AGO:iTO
para adquirir com

30·1�, DE BONIFICAÇAo .,

Dantzig por
Memel? MU-NDO

iiiiiiiiiiiiííiiiiiiiiiíi_

, BUCAREST, 19 - Um porta-voz do govêrno, a respei-
to da campanha' revisionista da Hungria, declarou: Não discuti-
remos as�t1ossas fronteiras-defende-Ias-emos.

,�

.' ROMA, 19 - Chegou inesperadamente a esta cidade, o

conde Czaki, ministro das Relações Exteriores da Hungria.
Recebido pelo sr. Mussolini, manteve com ele uma cop

ferencia de 4 horas; nada transpirando sobre- os assuntos venti
lados.

VARSOVIA, ·19 ......:. Comunicam de Dantzig que as auto

,

ridades locais ifiiciaram a construção de redes de arame farpado
ao longo da· fronteira poloneza. '}

"
- �

BERLIM, 19 - A campanha da imprensa alemã contra
a Polonia atingiu o auge, acusando-se os poloneses de roubos,
sequestros, incendios, inclusive assassinios. _

RIO, 19- O ministro declarou,
para os fins convenientes, que,
prescrita a ação penal do crime
de insubmissão (decreto-lei n.

1.187, de .4-IV-39, art. 184), o

'corpo para o qual houver sido

designado o implicado (insub
misso de crime prescrito) pro
moverá a pronuncia da dita pres
crição, a qual, julgada, habili
tará o interessado, da respetiva
quitação, desde que o requeira
á autoridade competente, ins-

, truido o pedido',com a certidão
de idade � atestado de residen
cia passado pela competente au
toridade policial, independente
mente da inspeção, de saude.

TOKIO; 19 � Parece pOI'CO provavel o reinicio das con-

RIO, 19-Termina no proA i- Assim se ex�ressa o nosso servações anglo-niponicas, devido á funda divergencia entie 03

mo dia 31, o prazo para o re- confra�e «CorreIO do Povo», de P. ALEGRE, 19 - Na

esta-I'
dois paises.

'

gistro de radioso Jaragua do Sul: '. ção da margem do Taquafi em-

A proposito, houve ul)1a lon- barcou no trem o rumeno Sa- TIEN-TSIN, 19 - Subditos inglezes receberam intim l-

ga conferencia entre o sr. Ribas "A Gazeta" m�el Fred� ..
Ao lhe ser, em se- i ção da Associação dos jov.!n5 c 1 .I�zes, plra abandonar a cidl'

Carneiro e os funcionarios do gUlda, pedido para mostrar . o' de, sob ameaça de morte e destruição. .

telegrafo para procurarem uma

I Comemorou a 16 deste mês salvo-conduto, jogou-se do trem, 11
-

•••••El4

forma pratica, eficiente e legal, mais 11m ano de existencia hri-
ficando gravemente ferido. Notas bíblib.,. I Uma das mais en ..

para, um mandado de busca e Ilhante no cenario do jornalismo G.A.l f 1 5'77apreensão. catarinense A GAZETA: diarie.· e o ... one · órat.·cas gpahosas,Em f�ce das difi�uldades sur: de Florian;polis a q�e Jairo . .. ,,_____., "' ••

gldas, ficou resolVido que sera Callado orienta com destacada A
1W

d
RIO, 19-Falando no Cons�-

I ela�orado um substitutivo do 'proficlencia. remuneraçao OS I-:-nlhas d' Arroio - lho de Imigração e Colonização,
arh�o que prevê a. perda?o Registrando tão grata efeme-j

,

h' Tito Carvalho o sr. Pau�o Lopes, fu.ncionario
radlo_ para .os �ecalcltra�t,es, �ftm ride, «Correio do Povo» cumpri-' trabalhadores c a- da Repartição InternacIOnal do
de nao prejudicar a eflclencla e menta e formula "A Gazeta» vo- I .. . Trabalho, em Genebra, declarOli
a obrigação do registro. tos de lónga duração sempre d C�m gentil dedlcatorl,a do au- 'que lá a nossa legizlação sobre

com o mesmo brilhantismo com ma os pa ra o I tor, receb,emos. um, exemplar de! i'migração é considerada uma

a'ezando pa que acaba de vencer este seu .

r: • ,
Bul.has d ArrOIO, tlvro q�e vem

I das' mais engenhosas que exis-

_

.

,_
quinto ano de fundação. LxerCtto enriquecer as letras catannen�es tem porquanto, pela sua malea-

h
e sobre o qual nos pronU!1Cla- I bilidade, permite alternar a po-

BER' 'IM,' 19 - Os pra- raque c
�

óva . r_emo§.. oportunamente. -

! titica imigratoria de acordo com

I.t -

D I
-

d T eh
.

- RIO,. 19 - 9 presidente d� • as necessidades .

.Ilaralivos militares ale- e egaeao o rI Doo Repubhça,. asslgnou decreta--Iel.
.,

.-----

:mães continuam cada vez RIO, 19 - A longa estiagem nal de Contas regulãtidÓ"'o direito do empre- Cursos ,de O
..

d 3
:mais intensos. Informa..se está alarmando a p�pulação pela. gad?, opeyario ou trabalhad?r .'.

..

. epols e ,1 anos
. R

.

h t·
. falta dagua, que esta se tornando Tivemos o grato prazer da nBclonal a percepção de dOIS f·'[q�e O elC a lnglu o ma-

uma calamidade publica. visita dos srs. dr. Roberto Leo- terços dos respe�vos ve'ncimen- -ape.r elçoa� de nO·lvado
,x!mo de sua concenlr�-I A fim de socorrer espirit�al- f ni�as Lapagesse, delegado do tos ou remuneraçao, quando cha- .

.

iÇa0, !!!�m o total de dOIs mente a populaçã,o, D. Sebas- 1 Tribunal de Contas e João Jover mado a incorporar-se, conforme mento MFXICO, 19 (A.N.)- Depcis
milhões de bomens em tião Leme-recomendou qua orem, Goulart Fraga e Antonio Accioly está previsto no artigo 224, do .� ,de 31 anos de noivado, consor�

armas. Estas tropa'! en- invocando a proteção divina, C_arneiro, assistentes �a Delega- decreto-lei n. 1.187, de 4 de a-
. "I daram-se, aqui, Luiz Flores Lo-

.' t. d contra o flagelo da seca, deter- çao do mesmo Trtbunal os bril,·"ct�$t�i;'ano, o que só se da- RIO, 19 - O presidente' da' pes, com 116 anos de idade, e

contram-se. es aClon� as minando que os sacerdotes, du-, quais nos vieram trazer o seu rá depois "'que entrar em vigor Republica, assinou decreto qi;-' Agripina Ramirez, com 65 anos.

em, pontos estr�teglcos. ; rante as missas, em vez da co-: abraço de felicitações por moti- o Regulamento da Nova Lei do ando cursos de aperfeiçoamenfo I
Luiz Lopes é antigo militar, e

ao largo da fronteira com Iheta habitual, orem, «ad peten- vo do nosso aniversario. Serviço Militar e de acordo com e especialização no minislerio detem, agora, o titulo de decano

a Polonia. dam pluviam�.
' t PenhoradissimoSi.· o qu@ nele se dispuzer. da Agricultura. .>r! I dos recem-casados.

o crillle de
insubl11issão

. Dois milhões de
soldados na· fron

, teira

� ':;.��;;,,�é�';'�L .�" '.:� :i,.. ': ;',

-'-'-'-'�--" '-,- • '.,._.�. -'_' • o •••••• __ • __ ._ ... __ '_�'-)n •• '�.'''''''_' .�.;i' . .,_ ..... _ ,...;:.._-.��',':'..�,.� �-�._�Y:���:,..�: .. "�-··;...iV_.<�. _
.ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



-

-
'"

Reverencian_do
ria do. gran4e

, Os graedes vultos ,da nossa historia silo poderosos 'eles
,

que nos ligam ao passado e mantem intacta a umdade nacional.'
I PROGRAMAS DE HOJE:

Reverencia-los é, nosso' dever, porque l-mbrando o exem-:
pio �ue nos .legaram, sentimos C'é:da vez mais orgulho da nossa Odeon, O lider dos

I . j.crial, às 2 horas:

,Patna e �entlCemos cada vez mais forças para tudo fazer pelo seu. 'eillemas MatlrÍée Infantil
engrandecimento,

'

O programa para os festejes da Semana de .Caxias ebtá A's 2 horas: I
J Brasil em fot;o 42"...... DFB

assim ela�orado: ,
.

" .
I l-Bola ao Cesto

I
f ara come�orar os dia,) da, «Se�ana d�dirada .ao mate- V,speral Llder. I ,.

'

.

I
chal Duque de Ca�las, patrono d» Exercito Nacional, fOI elab ora- ' I) Complemento Nacional 0,,3 Solto na Cidade, "

do o prog,rama abaixo.
,

'

.
' I FB 4-.Cae, cae balão tom Eddic:

I .

O,a 21-Segund3,-reua: a) Hasleamento ao Pavilhão Na-
2) P ,

.' I Cantot.
'

ciona] ás 8 horas a cargo da 1 <l •• Coa panhia e com formatura de I �tuscad� �ara dOIS-uma I

: todo Batalhão. '
'

I
na comedia com Barbara Preço: 1$000..

jJ b) Canto do Hino Na-('inTl J oeloDe' I Stanwyck e Herbert Mau·
I .

o. '.

I h II
'

I c) Das 19,30 ás 21.30 horas, « tteta p .. la Banda de.
a . -A's 4,30, 6.30 e 8,30 horas:

; Musica d� 14' B. C. na ��aça 1 r'l de Novembro, ! 3) A grande PR- uma linda Em soirées
I .

Dia 22 -Terça f.elra: ô) H ssteamento do, P ..vilhiiD Na· I �om�di,-mus�c81 com Wil-' ..

! cional a cargo da 2? C�a.c e ca:lio do HlllO N�clOnal. pelo B. C. liam Gargao e Judith Bar- I-Cinedia Jornal 98-D� B

I ,b) Hora radiofonica na FYJ2 de Flonanopol,s das 19 rett. 2-So1to na Cidade-short

/
horas ás 19,50 horas a cugo 00 14; B. C. e sob a direção do ,;

tenente Jaldir.
- Preço.: J $1 00. 3.-NO tu�bilhão parisiensé-

I Dia 23-Quarta-feira: a) Solenidadn identica à do dia Galena-$700. com Jack Seony e [can
I anterior, a cargo da 3a. �ia. '-N 4 .

Bennd.

b) DesfIle esportivo dos atletas do B. C, pela loralidadei
S ,30,6,30 e 8,30 horas'l P . 1$500

d E··, ) reço.-
o strêito ás 8,30 horas. '

Sessões Elegantes ----------

B. C.
c) Competição esportiva entre as sub-unidades do 14'

Don Arneche na 6gura aven.!ODrON, :I�!:::.d.s
). d) Gross-contri das pr?ç;s do B. C.

.

turlll,ira .de D'Art,�gnan na extra-I
Dia 24-Quinta·feira: a' A's fs, horas hasteamentc dà I

ordinaria produção. i Dou A_eebe, -'.lije
Bandeira, a cargo da C. M, B, canto do Hino Nacional por' Três Mosqueteiros•••

' Barnes" Gloria St..-
todo B. C. I por enliauo ; ar., Paullne Mo.vre

b) Paltstra sobre o vulto de C�\XIA� e «Dia do solda- '

I
e os 1...68s Rltz,

do» por um elicial em cada m') ti lidade. ás 10 horas. I . .

com : boje DO ·'llder" e..

.

c) Formatura do 14' B; C. e d("�f.Je pelas n-as da ca-: Bmn!e Barn,=s, Gloria Stuart" "TBEZ MOSqUETEI- .

pital ás 15 horas.
,

' Pauhne Moore, Joseph Shilde- BOS POR ENGANO"
d) �etrela pela Banda ,de Musi.a da Força Publiha kcaut, John King e os endiabra-j

,

,

Praça ,15 de Novejnbro, 3S 19JO horas ,na! dos .lrmãos Ritz. I -Como aconte�em certa. coi-

. Programa dl,l'lrnO Dia 25-Sexta-feua: a) Alvorl\rllt, ..,ehs bandas de n.usi-
N • :-sas! .EI� tem at�atJves pessoais. e-

,

,

ca e corneta e execução do Hmo DUQJE DE CAXIAS. na
O programa verelflos. .um ecrnso sem Igual. Tem leito

De 8.00 a\�i�Ato�as
- PROGRAMA frente do quartel.. !..

r
para qualquer papel, e ,eilla

• I

b) Hasteamenlo do Pav hl.> Nr,c;onal por todo o B. C. Complemento Nacional Dr B sempre de fazer qualquer «expe-
A's 13,30 • TE�T�O E�' CASA .. a�;esen' ,ás 8 horas. I FOX' AIBPLAN ,rienc!alt sem compr,omisso.ta a p"Ja NaOS�Jas�entirosa '. uma r c), Canto do Hino Naci I NE'."S �.' 21176, ,_I f,IS como era D Arteznen e

tr.oauçoo ae EuriCO Silva, na Inter. ( ona . YY ..1.... '
"

" !

pretação ae: .:Zezé. fonscea, Abig;til! d) Inauguração do novo pavilhão para a C?mpanhla de .

é �ambem Dom ;t,meche!
-

mala, Antomo LalO, flarl?no fOIS' Metralhadoras com a preseora da,s I)ha� autoridades civ,is e, rnili '1, contend,o
as segumtes reportagen': Quando Danyl F. Zanuck

sal e outros, uma g�ntllezo ÔOS" :t, •

"" . '. , .

,. Lojas Br-asileiras.• - , . .:,-- -. - --'

;
tares, as 9 horas.

, ,

J'./� t:
-

" •. "

. \� -:;'" ", 'EE: '... _, ,.': '"
_

o..
ar;unclOu_ a c()m�dla musicai �a

A's 15,30 _ REPORTAGEM ESPORTI-'. e) Provall militares a �e:Fm executada� pelas ,praças das �uh·1 t1v�i;a�s ,reis, da Inlsr's."rra ver�ão de t;ÜS ,trez �osquet�l-
/ VA A N' l' d" l' u;udades '

'

, I
os Eblado5 Umd05. lOS·, o papel de D Artagnao'- aGIOna Irra Iara o pre IQ'

.
,

de maiorimportancia da rodada, com f) Demonstrações pelos escoteiros da AssClciação de Es·
, INGLATERRA: A tragedia do encontrava-se em branco. entre·

C?ID informes das demais pu�naR d.o : cotejros de Fpoljs no pateo iotern� do quarlel. I lIubmarino Thetis. tanto todos os atores de Holly-
d�a, uma reportagem sob o patroCl· I g) A'3 12 HORAS: e.lulo,Ço de confraternisação dos ofi-! wood esperavam anciosamelJte
mo da COMPANHIA HANSEA-' '. L

.

itNGLATERRA' O
'.

h d :

TICA
' 1 CISIS, SUD-tenente�, sargentos e praças, reformados, delegações da 1

.: ,5 pnmelr'Os

I
serem c ama os para um «te�tlt

,

! Marinha e, Força Publica e Impr"-r.sa local:
,- conscntos ·bntanJ('ljl. que lhes desse a chance de 5�r

Programa notur�o h) A'S 14 HORtS: EnHega de prem;os e medalhai!a EE.UU.: �Modjstas de Novl1 o tio famoso D' Artagnan d�
II que fizeram jús os atletas do 14 B. C. no' CAMPEONATO York exibem chapeus orna-

"«Os trez mosqueteiros por enga-
I De 18.00 ás 22.30, horas . OLfMPICO REG tONAL d ("',' b

I •
'

I
J e, l..UfltJ a.

.

'.

,
mt'ntados cf frutas e flôres. nOlt.

A's 18.00-Tarde dansante do "SABO. - i) Inauguração, pelo Sr., CeI. �dnd.d() Caldas, comanda0' Alcfm de Dom Ameche, o

NETE TABARRA". I te do 14' 13. C. da Cav::!!n'l de, E,coteuos OAX[�S. Preços-2,.,.$500 e 2$000. simpatico gala por lodos muito

� Entrega das e�l[das de um ano de boas "tividades aos
Geral: 1 $uOO' apreciado temos 06 trcz luma!i-

A's 20.00 - A PRE-8 EM BUSCA DE escoleir05 do GlOpo de taxias e compromisso <!o� Escoteiros No- (Crianças mai?res de 5 anos. 1 cos Ritz 'no papel dos «3 Mc��
TALENTOS -Um progra· viços.

' acompanhadas, na sessão de queteiros» ... Mas, foi «por et-

A',21.1S-CR;;I:::::;;VA-uma :1:"-7e=�:�:-�":::;·�=� p.:3.:��:5�::J··delD telIJ em ,goanE:t�o un:a., vder'�Madeira bolar
,

'
l S �eus 'papelS e' osqueleirosresenha detalhada do domingo es-' "

portivo, patrocinada pela

COMPA.I
cartaz {uplanta lodos os outros até. h(t-

NHIA HANaEATICA. ,Dispositivos contra d'es�'afgas e si- 1 lie apresentados pela 20th Cel.-
, Na bôca do -lobo tury-Fox.

Speakers-Silvino Neto e UrJ:>ano L6es.; lencia'dor de ruidoso
urnei complicada comedia' ,-----------

. AmalDhã: ! I H I &V
Fred Sto::.m I

Almirante, Napor Dias, �arbele, Judith I �c" ,"1- debrand f' re'la rde Almeida, Irmaos Tapajos, Nuno ROland .. " a, Preços-_J $100.
A's 21 30 .. Curiosidades Musicais .. O ln'

.. �

�
. I Gera�-

,
$700

uma gentileza aa C.-mplnhia Han-,
TEL 16-55 I

CINES '�OROADOS
seatica. _. - .

._

,

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
I

auxiliares 'estão segura-
dos contra

A'GAZETA

I' J -Nacio�fl,q·rB.
____...�!!IIII-----..---------_._----........,.....,........----,r-""------ 2-Noticits' do 01a'.'38110

'.
AVISO importante
Dagrande casa, de tecidos

"A M U N D I- A L'�
ESTE GRANDE E COLOSSAL ESTABELECI.

MENTO DE TECIDOS, A' RUA FELIPE SCHMIDT,
ESQ. DEODORO, TERMINA DE RECEBER AS
MAIORES NOVIDADES EM TECIDOS FINOS.

ESTANDO A FAZER fROPAGAND'A DE SEUS
ARTIGOS, SAO OS MAIS BARATOS DA PRAÇA.

SEM COMPROMISSO FAÇA UMA VISITA E
VERA'.

.

,
/

I,

•

Os nossos

Acidentes do Trabalho
NA'

MERIDION'AL
elA. DE SEG. DE ACIDENTES DO TRABALHO

Agente Geral no Estado:

Aldo Linha�es
Rua Trajano, 11 sob.-salas I e 2. Tefef. )-)-7-2 \

ex. postal 29.

SANTA C.L\TARINA
"

FLORIANOPOLlS

i

I'lor�allopoli'� 15»39

3 -Jovem no coração-' rolO
, Janet Gllynor, Dougla, Fa

irbaDks JUDlor e Paulete
Goddar.

Preços-2$500 e 2$000.

CARTAZES
, DO,DIA

a meme

soldado

Rex, 'às 2 horas:

Matiné, das moças

l-Nacional D.F.B.·Schuldt

Em Sol,ées
\

2-Vende-se Uma mulher

d� H. O. LIGOCKI com

Joel Mac Crea-MiriaID Hopkins
Dr. Miguel
'" Boabaid
'-"�'CLINICA GERAL

VIAS URINARIAS

Livraria, Papelaria, T,ipografia, Encadernação e Fà
brica de carimbes' de borracha

Artig�� para escritóri()"'»r7vros em branco -Arti.·'
gos escolares-Artigos para presentes-Brinquedos

...
.

Aceitam-se encomendas de «cliché», chancelas.
sinetés e carimbos de datar. de metal, para inu;..

tilizar estampllhas
fiua Felipe Schmidt, 27 ,

CAIXA POSTAL, 169 Telefone 1.2li7
Florianopolis Sta. Catarina

3-Escravos do dever

com ".��
. Joel Mac Cre� "�'j' Barbara
Stanwyck.

'

,

P!eço-l$000.'
'

-A's 4,3Q, 6,3.(} e 8,30horas:

Esp. em molestias p!eura·pul..
monares (Broo1uite, As�,,·

Tubercdose,etc.)
. ,

(lmsultas 2 ás 4 brs.-R.'
joioPinto. 13-Fooe. J 595
Residenéia! R. j9lo Pinto, I
-Sobr.-Fone 1214-

'.

'L,

P.41
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A Gazeta

liA GAZETA AGRO--PECUARII
J - F b--·---- A

·

t
·

T'
·

h i .... li 'e Medl..o" -Vetell'inarioli do ·S. E. F. P. :",11-1\ Direção: • ue a ris""" SSIS encld ecmca: Engen e 11'001 -",..ronomo

Co:mo se -póde.l. pre-ll As abelhas, !Cl'iaçio do biçho da sed�
p8II problema que deveri�

parar presu'Dlos I A população de uma colmeia é calculada em 25.000 habi-

01 ar' t do o Brasl-1i tantes, em média, fazendo-se abstenção da rainha, uni��a, e dos zan- eDlp g ,O
'

! gões cujo numero acende a algumas sentenas e que nao tardam a
(;omo de\leriam ser encaradas as ,empre ..I ser eliminados. E' um formidavel exerdito de 65 milhões de opera- ,.' .' A

'

, Tum,a-se um quarto de porco, que se corta rente' da arti.-' rios:<Iue decolhem .uma média de 15 milhões :de quilss de. mel.
I
sas Herl�ns que se anunCiam, C�IUU, tI!�-e:posculação do [oelho.. Com um gsrfo; de ferro fura-se joda a superfl-I Assim cada operario entra para o teta I com uma quota equ�valen- iguaiS, DO nordeste e sul do ��IS.de -da peça para que. a salmoura p_o\sa penetrar em to".o� (JS teci-, te a 25 grs. de mel por ano. A�alil'ln :lo-se �m 2 Irs, o quilo de Conclusao

dos. Mistura se 5 quilos de sal moido, 25 gram 3S de ptnenta do mel, tem-se que o valor comercial da colheita anual de u.ma. a.be-
reino pulverisada e 60 gramas d� sahtre, que se Iriciona sobre to [ lha é igual á decima�exta parte de um c�nte?imo, ��antIa ínfima

A' solução desses problemas cumpriria dar-se maior latitudas as partes do presuntos. ,I se levarmos em consideração a extraordinária a�IVldade desen-
de e profundidade, pela conjugação .de esforço! dos -governo� fede-Terminada esta operaçãe, coloc I-se o presunto em uma I volvida por esse bichinho durante -um ano. Mas, p019 q?e os 15
foi e estaduais interessados. No sul. formar-se.ia o b'cco Rio Grauvasilhavapropriada, cobrindo li com o resto do sal, A parle reves·' milhões de quilos A colheita anual representam 740 mil franco�. de-Santa Catarina Paraná. No norte, reunir-se-iam os Estados dótida pelo couro, que não se tira, (l-eve ficar para cima - e sobre o I cada abelha corresponde li 50 ou 60 miligramas de néctar, quautr- Amazonas, Pará, Maranhão e Territorio do Acre. No nordeste, 03Bar e o preilunt.o dev�-se .culoca� uml\ t ,b.)·l com um pe30. regnlar·1 dade .io�initesimal que ainda sofre uma re 'ução de 80 por cento
do Piauí ao da Baía. Todos eles forneceriam quotas c-orres onden-"

.Decorridos oito dias, retira-se o presunto da 9ql radeira e en
. cnnstituido .de agua pura. Como 500 gramas de néctar eorreapondem tes ás suas possibjlidades financeiras para a criaçãc de três orga-lia-se crm um cordão _forte para ernpreusa lu, Iazenlo-o depois íer-.' a 10.000 viagens da uma abelha segue-se que cada uma delas de

nismos REGIONAIS. subvencionad JS, auxiliados e controlados pever em salmoura, ligeira. depois -de haver juntado tonulho, csa_vo i va el,npre.l�d�r 23 a 30.000 para. a.rm�ze?ar 500 gramas de mel.
la U nião, através do Ministerío da Ag,L,t1tura. Pela cooperação,da InJia, folhas de louros, man?,erona. ArfaV!l��a ,ou m::Jugp.f1cao··1

Tal e a �tlvld 1<le desse pequenulO ínsêto.
.____ _ __ I poderia ser levada a bom. t�rm� a emprei.tada, sem sac.rific!o. �o.,Passa novamente r.ara a salgadeira, Qr:,le s� Iilvlt�ra lambem a sal,

O
' _

,

. netarío das partes, Ao Ministério da Agricultura caberia IDIClal-moura, �' nsceilsano .que o prestln�o. fique imergido nessa Sl�n.Jou. "atg-Odao mente o trabalho de ceordenação e estruturação, facílimo de reali-,ta, por ISSO e co-:venlente por,por cun i urna tab.ia com P�"'l su- "., zar,ficiente. -' . ,

Ha muito nos interessamos pela adoção desse programa.Aí ele. deverá permanecer por 15 IjU 20 dias,. findos 9S "

T d' .

d' .--
. t ão dt Arriscâmos, de colaboração com o DOSSO

. briJ.!:lante colega Marioquais, será retirado e dependurado para e ..correr, depois do que 'lI .

- u_ o ln I�a que no l:o�rente, ano a nOSSaNEXp?r aç ., Vilhena, um tESBOÇO PARA ORGANIZt\ÇAO DE UM SERVI-ficará em uma prensa por 10 ou 12 dias e i!6 depois de hem se- algodão passe da cilra de um milhão de contos. o primeiro se-
ÇO DE SERICICULTURA NO BRASIL», que aiuda nos pa-co � que será suspenso em uma chaminé ou 'defumador.'

-Imestre
já chegou a 579.755 coitos, mas 187.623 contos do quel rece o melhor roteiro.

, A melhor fumaça é a que s� obt�m queimlndo folhiS se-
no 'ine'lmo p�;�od:l de 1938' I OO? .cus, que se humedecem para. prodUZIr mais (u?Iaça. , São p·at.i�o, sôm�!!\te e�se Eitado. pelo porto de Santos ven'l Se no aspeto geral. a qUf-:>t?O oferece 09 mesmos.contornos,A de serra�elO e mUlto dens,a e dá mao gosto as carnes.
d

.

d l' d
.,

30 d'
.

h, J d- apresenta a mesma aeomptn8 orgaulca 'eh p033U3 todaVia confor-eu para o exteflOf,. e .! J "euo a e Jun 0, a go ao no
i ._ • 0. •

'

•

-, ,
,

7
.

d'
.

t f' me a regla.o. pecuharldade� que a diferenCiam profundamente n:lválor. dI" 434.�6 contos. �e�o!1 e.e. qu'!m lfIalS expor ou OI a; seu funcion�mento. O material bi )lógico da sllrieultura-- aqui f�-Paralba, que [�gura nas tstahstrca; com 48.179 contos. ,lamos dos ovos do BOMBYX-MORI. L., que são a 9U'l ha3e '"*"Os doi, maiores comprad Jres, no primeiro semestre, foram: amolda vol, adaptavel, aclimavel, carece d� tra lam 3ntOJ di ver30_�.
oJapão e a AlemMh,., o primeirJ 179.190 C'lntos e o .segundo1na sua preparação, vizando-Sle a �'-l.a compo3�ção genética, seg�nd?119.9 J 7 contos. D--pois deles a arrce a China com a Cifra de as zon.as e ?S epoca3 e�. que de '�Ja�mo9 agir. Uma raça ,otlm�,
97 880" 'd d G -

.

B t h 54357 t I de reslstencla e produtividade nolJ.VeIS na montanha, podera frl\,�• contos, seglll a 1'1 ra re an a �om . con os.
.

! cassar na planicie. Outra, de clim.l temperado, com as mesma:s
, A tonelida nos dl"u o pleço médIO de 3:538$, ma:s qualidades bôas, pouco produzirá J.n climas trl)picai�. etc. E o�109$ do qU! em 1938. !'Ovos, de acôrdo com 03 casos, terã'l que ser PREPARADOS cooj

-\ venientemente, prec'sarão de dose, diferentes de geas, n'l combin!li:
. "1 ! ção dos cruzamentos para ê3te ou aquele caso, quer se trate deVende-se um plano Bara ta Fo rd I utilizá· los em zonas mesol�gicaL?e:Jt� diYer�)s, quer,

.

ainda, dentro
')_

. .
� , I da I! esma zona, em estaçoes cltm ItICG& dlsílemelhantes. Ha cruza-

_ V:n�e-se um pl?no? em .otlinas .' '�, -, rnentos pr6prios, es�e ,pa�a a primavera; aquele pa�;;l outono._ aqllA-con�lço:s, plua _clnna tropICal, 'de, Vende-se uma barata Ford-4, l'outro para o estio, bem como uns para as regiõe; quentes_ e ou'"f�brIcaçao alema, por preço mo· cilindros-.:!m perfeito estado. Tra - I tros para as 'temperadas, jogando cientificamente CiJm combinaçõesdICO' I R d
.

d IhdI' -

d
. A •T' R P cl R' 124 I,ar na Uvraria Centeal - Ud I etermma as, aconse a as pe a (xpenmentaçao, os patnmomo·rat�dr d

ua a re oma �

í 'F l' � S h
.

Jt 14 \r genéticos das raças mono e policidicas.nesta CI a e. e I p, c ml<J , .

A', t',d I t d
.

d
. -

d' \
.............._.11-.••••••••'"'••••••••••••••••"........ '

. �ropfla r? � la a cu _ura a amorel!a e. a cnaç.flo I) _....À
.' ,

'

i sugo necessita de pratICas que na') podem ser Iguais nas várias Ia·
; titudea do globo terrestre. 1'em,s� tambem de atender ao aproveÍ\ tamento IN LOCO dos casulos, 30 problema do ensino, ao d� a�·
�si!llencia tecnica ao, sericicultores e a muitas outras faces da que_g'
i tão, QijE DETERMINAM PROCESSOS REGIONAIS DE TRA- r

!BALHO.
- \

I

Usae os adubos l)rganicos SWIFT e SANGUE -SEOO
·'SWIFT" O SEM:EADOR que são os melhores

ÁgC'ntes: José, F. Glavam - Florianopolis
,

{(ua João, Pinto IJ. 6

De' quando em ,-vez' aparecem-e aqui m�smo lem saiJ.
v liias-�iofur�naç:(ies !lobre a' �f1ja e ;0 (uluró dssa procfÚ�ãl!:l'''tl-gri
_coliJ.' O Bra'sil di$põe ainda de riquezas em_b.rioouills. pois:Ss in
se po�em chàOlar as que ainda não for.1:D convt'1 i('n�em�nte ex'

pIoradas, tratadas e ex�or lad"s.
Essa rica legu:ninosa �pm, no qu tdro da (ultu a mundial

como Z0ntl ((ue mais pror:.llll, a .rvhndchucia, cuj \ safra é mais ou

menos de 6.2JO mil toneladas, segu�·se a China. com

5.800.000; em tf'tceiro lugar o Japão e a Coréa, em 2.000000;
em quarto, os Estados Unidos, com 800.000; d, fois, a Suecia
e as Iodias NeerJand€zas, com 100.000 tonr:ladas ca�l.

Outros paises, em escala muito menor c-':Jlrivam esSl plan,
ta. Entre eSses está o R�a,i1. cuja3 possibilid�des são considera-Ivet-s. O que dá, todavia, maior impúrtancia á soja, como merCél

dona de venda mundial, é a selie numerosa de seus de i-va �os ou 1'sub:produ��s, .COI� .um �ontingenle muitas v,-zes multiplica �o de,,aphcaçõ;:s 101ustrlals. E portanto, uma da, footes embr Ona"11I5 de
I

riqueia dI) nosso' pai., cOln tOá()3 os requisitos para se lar ldr U'l"

d)5 m.aÍs v,,junOS03 produtos da exportação bra!'il iri!� Já s:! apu-:
rou que li sClja cultivdd.a no BraS!! é mais rIca e.l o'eo e plotei-
111 do que a da Man::khurir, zona dt: ffiliJr, fr duçio e ·/enda. I

E a oportunidade qre se nos d p H�, para a explo,uçã).
d ma fonte c;J:!

-

riq'ueza agricf Ia, é excel'!'lte. e:u ,irtude d<l guer
rd siao japonesa. Por outro I td�, se diz -que ,G. �lemauba e a

.S J�':la importariam tClda a �oja: produzida no B,a,i'. Enumerar o;
,_, sub-pr.od,utos, da 5Jja seria _tomar longo espaço, t 10 .e�tensa é (t

,

,h;t� 'dos': derivado.,
.

de larga aplicação em varios rJm s da indu�-
tria moder-na. Até 'a lã-seda se obtem da valiosa planta. I

.. O, qÓe faltava, como iniciativa primaria, já está feit ,:' 85
experi._encias· cúttur_ais demonstraram o que poded ser a produçã.)
brasdeir-a:

'

I
,

1.,oOM·PRE
. ),':', :a� .�asas que anunciam' nesta pagina, e fkará

, bem servido.
I
I

I
-so� !4-CEITAMOS
anuncias de produtos de prim,:,ra of/ualidade

\

000

r

Essa arregimentação de elementos, ess& coordenação d� es

forços e essa obediencia aos imperativos do meio, q'le tanto facili
tariam o ataque e a vitoria. est.ão tardllndo bastante.·E por iS9(}
os Estados intentam promover, clda um em seu territorio, isola
damente, uma tarda que deveria ser encabeçàda pelo Ministeri)
da Agricultura, dese'nvolvida em zonas, com a llo()peração de todu�.
para beneficio nacional.

000 I

Entrarão na liça, brevemente, Santa Catarina e Ceará.
Levam os doi!!, antes do início, vUlüagem coo3ideravel: a lição d H

erros anteriormente cometidos por outro'! E�tados. Que eSSa!! f,·
lhas n'io sejam repetidas, que hai 1 orientação segura, program I

c�rto, vísão tecllica, deci.ão firme, continuidade de ação - e elO

triumfo m3rcará uma nova etapa para a sericultura indigena, pce-
miando 08 desejos dos dois grancles Estados brasileiro�.

Barbacena, abril, 39.
Agr. J. NOGUEIRA DE CARVALHO

DA
INDUSTRIA AGRICOLA

'Dl
OTiO,' 5CHAEFEQ"

_BRUSQUE i
s� CATHARINA

BRASIL

I

r-
I

I Formado e com,o Curso de Aperfeiçoamento em Higiene Infantil
. e Pediatria pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro •

. Chefe do Serviço de Higiene Infantil do Centro de Saude •• Ex•
As -istente dos Sanatório!! "Infantil de Nogueira" e

"Bela Vista" (Corrêas)

._

�LINI�A DE �RIANÇ.f\S
do

'

Dr. M. S. CAVALCANTI
A marca da meihof, fécula de milho
que se faDrictJ aC'lial�ne�!e no paiz.,

D�ljciosé! s.obrem�sa! .

fJDDEtal aUmantatãO' para u�antas � dOQntus.
A VENDA NESTA PRAÇA.

DOENÇAS DE CRIANÇAS·· REGIMES ALIMENTARES
TUBERCULOSE lNFANrIL-·· PNEUMOTORAX

�Consultório: Rua Vitor Meireles,28. das 1-4 às 18.
AES. AVENIDA HERCILlO LUZ,,155

, .J, (,1 '-�'.

.J

AI\TIGOS para
a l_oOgo, praz�...

.

. "'_".,1 � .

i(

O,A R,I A R·OV A L(bolso, pulso,. desp�rtadores, para cima de 'mesa e balcão �'prese.ntes. Taças p'ara.- esport,es � VEND4�: á vista e
Rua Conselheiro Mafra [Ed. Mércado, 31 i

,..

E L.OJ

de

..
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GR ANDE HIO �tE"L
MODERNO;

Laguna ••�ta. Catarina

Proprietario :
-

/,

J\oão Kuhm

Dr. ,Joaquim ,Madeira Neves
MEDICO·"OQUWSTA

Forma"llo pela Faculdade de Medicina d_ª ,Univer
sidade de do Rio de Janeiro

Tratamento clinico e cirurgico de todas as moles-
,

tias- dos olhos
Curso de aperleiçoamento na especialidade, com o dr. Pau
lCloFilno, no Serviço do Prof. Davíd Sallson, no Hosp�tal

da Fundação GaHrée-Guinle do Rio d� Janeiro
�'Cmpleta aparelhagem para a sua especialidade

Elelrecidade Médica, Clinica Geral '

Consultas diariamente das 15 ãs 18
CONSULTORIO Rua João Pinto 7 sob. relefone 1_456
RESIDENCIA: Rua Tenente Silveira 57 Telef. 1621

«y

" "

\
4% a. a.

;5% c

lancodo ra,sil
Capital 10G.OOO:OO'O$OGO

FUlid. ".�r8.erva 269.746:100$000

EXE&UTA TO:f)A�, AS OPERAÇOES BANCARIAS
�, '

AGENCIAS E COItRESl'ONDENTES EM TODO O \PAIZ
AGENCIA LOCAL &U:A TRAJANO, No 13

, Abona. em conta corrente. os segúin�es juros:
Dep. com JUfl.lS (C01Y1E'RCIAL SEM LIMITE)

- 2% ala

nep. Umitados (limite de 50:000$) 3% ala

Dep. populares (idem de 10:000$)
.

"'>
,

4% 'ala

Dep. de aviso prévio (de qlt�isquer_ quantias, com rettradas tam-

bem de quaisquer importanctas).
;,

com aviso p.tévio de 30 dias
�. idtm de 60 dias' '

'&idem de 90 dias

DEPOSITOS APRAZO-FIXO;
po 6 mêses
por 12' mêses
Com renda mensal

LETRÀS' A PREMIOS!
por 6 mêses
por J 2 mêses(,

Sujeito ao]fsêlo proporcional.
�

. '.

,ExlDediente: das, 10 ás 12 e das 14 ás 15 horas

Aos sabados: das 10 ás 11,30 horas
, ,

Endereço telegrafico: SATELLITE

TELEfONE 114

Dr. Pedro Catalãe CII::::.;��ieo.,
das Dlolestlas �a eabe�_ e do pesco-:o

ESPECIALISTA EM

Olhos, Nariz, Garganta e Ouvtaos
CONSULTORIO: Rua Trajano, 18

Diariamente das 10 ás ,12 e,das It ás 6 horas
Residencia: Fone 1565

PREPARAM�S�'t ALUNOS PARA liKAMKi A Se. lIi?
_lJINISTAS, PRAT�CANTES �'Ítb: MActtHlIÂ'i, M.....

RISTAS EJ A Tl11DO_ MAIS �UE SI: R.FD.E A' ii.
MECANICA l\lA.lUTIMA.

I' {;L .r., L, ,SADo� .KVERI� .I�I.IIl_ AIj il\,.

1'",'
�ULAMPI. 80S REIS VALE

'

LARGO·'13 DE MAIO, 41

FLORIANOpoiJs
����'�����

--------_.

RUA VITOR Ml!IRELES,26
Das 10 ás 12 e das 14

a's 16 horas dia
riamente.

1,
-

I

...

Gustavo B,
Siiveira

CIRURGIÃO DENTISTA
J

C'nf.rt', "Iistinçil I
, Eo'-o-,.'-n-@-,�,�"""r-�T--l""""""ia-.,'�';·"

�

nfis Trabalhos çi'l

Céns-u:ift..:r:lQ Técnico de' .

ive A. C,AUBURG PICCOLI
Enll.�,h.lrD_ ;Oivil:, '

(
-

,

pDrof�s'sion�i& haÍDilitad:l ai p'ara tede
G.')S remeDS de engenha,ri�'

Allministração. censtruçãe e reforma de predio�
,

, pagamentes em prestações "

Escriterie central: . Rua 7 de Seterl1brór 47

iP • r t � U' n .i,- ãe

Dr. Hemlglo
CUNiCA MEDICA

')L' o MELHOR DA PRAÇA E NÃO E' o MAIS
CARO.:

BANHOS QUENTES E FRIOS A QUALQUER
HORA.

LUZ E AGUA CORRENTE EM TODOS
OS QUARTOS.

'

Tratamento fidalgÇ) -_

-_ Asseio e p rontidão
\ 1

,!- =:=t7i4t*fpliH"Ji!*t.t1C!1!i:;e�M'.m$i'ert$Ti1W,eJQt:'-.....·l "� , I

, I

11
I ,Dr.OsvaldoR. Cal::)ral

Fundado em 26 de Mail
de 1927

, •. .

')' ia vista, aVISO preVI., lID-

tada, praze fixo

Rua Trajaao� IG
Edil.. proprlo

i Molestias internas em geral de
Senhoras e Crianças.

_
CONSULTORIO: Rua Trajane D.

1-SobraJo-Fone, 1592.
.

CONSULTAS; das 9 ás 12 e

j das 14 ás n horols .

'I RESIDENCIA: Avenida Hercílío

j Luz 186-Fone 1392. Atende
!

' t chamados.
I
�... ! jiiéã

Dl. Camará
Martins

Clinfoa em
,

ge�"�1
Medico especialista em

Molestias do Estemago,
Intestine, Fígado e

Recto
CURA {RADICAL DAi
HEMORRHOIDAS, EVA·
lUZES SEM OPERAÇÃO

E SEM DOR
CONSULTAS:

A' Rua TraJano n. 1
Diariamente das 17 6.s 19 hs,

Dr. Henrique,
RUPJ9 Junior

ADVOGAQO

FLURI�NOPOUS

,Só
aem

, ...

�� __ "'>"l" l ., ".<;< ��'I"'."I1'oa<� ... -,�, ,;;'s>;:;t --��.

_ ,_ _ _ J., ,_ __ ,�
---.rt!",. .. '.__�"".<� , �--...,..... � ..... _. \

-DE

E�pindola Ir M'.8t08,
eletríctstas I icenciados pela D. O ......
RUA JOÃO PINTO, 14 - fLORIANOPOUI

'Especialistas em todo e� qualquer servíçe 'e

eletrlcidade em geral. '.,,�:'

" .
STOCK, PERMANENT� DE: Lustres -', a'eàt

jours - Contadores Ericksons, com (xclullivrt.adt
para o Sul d":' ,.E$�ad0- Chuveires eletricos-E6ta_bi�
Iizadoreé para radios � Fogões a oleo eru' marca

"RElr'-Variado sortimento de larnpaâas Te.'"
'

u•• =-Instalações de antenas de Radies.

J'
., ..
",

A Eletrlco

Aceita-se todo e qualquer serviço de instala.,
, ções (l preço sem concurrente, Aceita ...se €ontra.s',

para, o interior e fóra do Estado

/

,. � • •• ...JIl<o

laJeza

/

I, ,

1

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A Gazeta
��,-.".

-_ ...pl�4.·9.,.'I -\, :_'

Flóri8nopolis
�. \

fA
fJ
",
�, ,

� !
�,
tl

II
r: Artigos de Jnverne para homens, (' -,horas e, crlanças, maior e mais va ..

l" rlado sortimento, na Casa "A -CAPITAL"
� , I "

' .'" -.
t'

i� M�tl�iz= Rua Consel116iro' FII·.lra n. 8 FIlia.1 Rua-Trajano n. I
� .

, ..,....
�..�.+.MeUDmM.� +m �..D.& �n� _ ..a..' n ®m&aMn._aum--.wMQMMW4

!.�·(�.tr).t�·:cJ���\,,'lIôi:�JN(••ii.Jtj�&��1�é1����B�..f);d.;t.Alil.4."' • .!io:lL'iI�
r �
f �
�� Dr. Nelson de
ti G·uerra
L

UluuO�� Especialista em Do-nçes do Aparelho Digf'Hivo",Dlbbtte I
. [1 ii .

II ] Dê João da Silva Silveir.

� C1NSUL'1 AS DIARIAMENTE DAS 2 /\'S 4 HORAS
,,�

�1
�i

If� ESPECIALISTA' EM DOENÇAS DO APARELlIO CARDIO-
�� VASCULAR DOENÇAS DR SE�HOR.'\S. PARTOS

��,'.i..

:, C
'

.

onsultas diariamente das 5 ás 7 horas
Consultorio - RUA FELIPE SCHMIDT. 34, SAL<\ 9

EDIFiClO BER,_NH ,\USEN
L.��·�!fb#i##*#t:êIi=!!Ha4'5h·s;t��.w'T,;=::rt#4ê###".;é44$;.»fw:g� �,.

.

, I

DE.POSITAAIOS

HOEP
FLOR'IANO eus

I'

CRfOSOIAD O

FRACOS E ANEMICOSl
TOMEM:

o MELHOR TONICO I

Combala as: Tesses,
Bronchites.
Caíharrns
Pulmcnare.,

Dôr nas costas
e nó peito

l'ião coníuudír - Peçam 86

VINHO CREOSOTADO

···:;;,:jl;!iII!i.lU't;;Zt,�.;"u��cm������

I A r n a I d o P. de O li v e i r a
�.
� .'

Agente no Estado da CON\PANHIA HOBART,DAYTO� DO BRASIL,
fabricantes de B/\LANÇAS AUTOMATICAS, lavador :s de pratos e copos,
descascadores de batatas, MOI'JHOS DE CAPE', pi .adores de carne e COR
TADOREi DE FR[OS.

•

Distribuidor das maquinas "HERMEsn e da in uperave. maqui ',a portatil
"HERMES BAByn. Maquinas de somar np�EC!SAn.

Agente Geral no Estadoda tOMPANH'A PAULISTA DE SEGUROS.
..

r.' ...:'

,

Representações em Geral

Rua Felipe Sch'mídt, 46-A TELEFONE, 1534'
/

Caixas do Correio. 51 e 168 • End. Teleg, "AOlIVEIRP/'

Floriar;opolis,

RI:!t:PRESENTANTES E

t� 'A,,_ L. O S
.

.�, _',.',

:i8

uarn a s
,B'OSCH
.�_.II.."... ......

__ ,f6� - tI••� ••••••• 1 .
..........e "II.O� (1.1 ••••)'

..........P...........
A

••�...._I..._ ........
........ ..•.

caPIT

Ai- S·.i .. '•..."

)
I�����������������-�r��

v, -11. Porfirto
"

de Alm:;;a '�onçalves
I

I DESPACHANTE ADUANEIRO

I
'1
I

Dr Aderbal ;-1
ela Silva
_I\dvogad�

,_ �,

Rua Felipe Schrnidt, 34
Fone·1631 •

Encarrega-se de todo e qualquer serviço concer-

nente á sua profissão. ,

FLORIANOPOLlS SANTA C,ATARINA
---_.. -...:""'"-_... ��.

=:::::======:.===-..:::.,_".,,"__ .__ .,._. "H ........ , _"." ... , ....__ , ,

Conlpanhia Nacional de Navega ..

çã\l Costeira
Movimento· Marítimo-Porto Flori�napDlis
Serviç·os de Passageir"'os (3 (j6 Cargas.

Frete�5 de
•

caruuerre:
. I'

Para o Norte Para o Sul

r O Paquete ITAQUATIA' sairá a 23 do

I' corrente para:'

,

Paranaguà, �ntonina .

I Santos, RIO de janeiro,

li
. ,Vitóri�, Baía, ,Mact. i.Ó.i� , Recife e Cabe, ..elo _

}-Cargas e passageiros para os demais por
. tos sujeitos a baldeação no J ,io de Janeiro.

o Paquete ITAQUERA sairá a 20 do
corrente para:

Imbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto
"

Alegre "

,

I AVI·sO ReCe?e-M! carga . e encorr:end�s até a '�esper3. das saídas dt)� paquetes
. e emite-se passagens, nos dias das saldas dos mesmos, á vista do a.

testado de vacina. selado com Rs. I $200 Federais, A bagagem de porão 'deverá ser
entregue, nos, Armazéns da Compan hia. na véspera d.1S saídas ate as 1 ô horas.
para ser conduzida, gratuitamente para bordo em ernbarr ações especiais.

. ESCRITDRIO-PRJ\ÇA t�) DE NJVEMBRO, .22 SOB. (FUNE 1210)
ARMAZENS-CAIS BADARÓ N." 3 --(FONE'1666) -E�D, TELE'O. C 1STEIRt\

Para mais informações com o Agente
CE.:LSO f�AMO��3

,EMST,A .. CATrAR'NA

K E, S A.
•

Bil!m,enIlU, Cruzell'�D �'. Sul,
J�inwile, La "'/es, Laguna, Sã.•
Francisca do Sul

MOSTRUARIO EM:

TUJbarão

.....
.

- .

. :.;'

. .

�I

f'-\

-' .. ,,'� ��:);;':;�L..,,_ ..

: I.�,

'.(� r' •

,,�
... '"

" .. ".ma �,.. ,
, ',: � 'I,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Florianopolls, 2,O ...8 ..19�g
------------------------------------,��----------------------------------------------------- , .�--------------�'----�\,��

..

�---

Domingo no "Lira Tenis Clube"
Será ,inaugurado hoje corn ur-n

cional Jogo entre os brilhantes "fives"
milia S. C. e do "Lira Tenis JClube", que se, reafi�
'Z9. ás 9 horas da manhã., o riovo carnfJO de
"Basquéte-Bóla" do vito.rioso clube da coUna.

Das 10' horas ao· rneio-día a diretóría do
Lira oferece a's fernjJias dos seus associados

E?legante partida' de ,'COCKT�!L
reina entuslastlea animação nas nossas rodas sociais.

A GAZETA

unJa
qual

-------------------�-------------
,I

I:) E
__$_I? ORTIVA

DJreção de Escotto Melo

Campeonato carioca I Dr. Arminio Tavares _ouv;!:::.::IZ,I CIRURGIÃO-ESPECIALISTA' Assbtente do prof. Sanson
Em displlta do campeonato carioca jogarão hoje OIS

segu, ir:t I Consultas das 10 áe. ) 2 e das 16 ás l8-João Pinto.7sob-Tel. 1456
tes clubes:

Botafogo x Vasco 1:....•••••••......•••..··········&··..•·........··
Flamengo x América
aJangu' . x Bonsucesso

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

um homem fOI Jogado fora Oe

ressantes casa. caindo a 400 jardas de I
distancia, sem sclrer lesão al- I·

I gUITa. •
- No pequeno cemiterio de I • Cllnlca' méIfica em geral, pediatria, doenças do
�.Marhlebead. nes E�tados Uni-, N. C. Sttle�, cidadão norlc;. I .

t
,.

SIS ema nervoso.- .:...I�-,� - -- "_._-,

dos. só existem mulheres enter., americano, nasceu no 1 I, minuto iradas, porque os homens -(Jla- da 1 I a hora do 1 lo. dia do
:

. ridos, irrnãos ou pais, pescado- 110. mel ele ano 110. (1 9 I 1). •
"' res-e-morreram no mar. e pezava 11 Íibras. I Especializado em higiene e' saúde pública pela Uuiver-

O navio «HespclUs» nunca!FãrmãcIã--d-ã II i sidade do Rio de Janeiro..

(oi ao fundo. Por conseguinte o I : GABINETE DE RAIO X
I enredo do poema de Longfellow ] P Iantão I: Aparelho moderno SIEMENS rara diagnostico das do-

está errado. ' I enças internas: Coração. pulmões. visicula biliar. estemago,
.

II ete .• Radiografias osseas e radiografias dentarias.
Está' de plantão hoje e durante •

. .'

Um grão de trigo em geral toda a semana. a farmacia San-

iproduz 1539 grãos. /
to Agostinho á Rua Conselheibo

. Mafra.
I (Díagnostico precise das melestías eardiacas por mei.

T M I
i de traçados eletriees).

'

homaz Bsbington acan ay. ! �
famoso escritor inglez, aos 10 I
anos decorara ã Brblia, o •Pa- O Esporte :
raiso Perdido» e o «Progresso : (Determinação dos distorbios das glandulas de seereçãe

• interna).
di) Peregrino». I Deixou a direção do O Espor-·.II te. o nosso colega sr, MOReir 1-11•Babe Thampson, jogador Dor-

�

guatemy da Silveira. •• I
I (Exame quimice e mieroacepice do suce duedenal c Ja .

t(. -americano de base-bell, fez 8 : bílis).
golpes seguida. UMA ASSINATURA MENSAL I:

DE «A GAZETA» CUSTA I:APENA� 5$006 II Ondas curtas. raies ultra vieletas, r;.i0s infra vermelhos

i e eletricidade medica.

O Ginasio Cata- I:
' LABORATORIO DE MICROSeOPIA E ANALISES

CLINICAS
. .

. Na Noruega pescou-se uma nnense I •

lagosta coro a metade vermelha II
Entregou ontem, sábado. 19 do 1,1corrente a todos seus alunos o •

fried Phelps, de Colorctadc. 80. boletim quinzenal com �s n2- i
. d t tas de comportadlento e aphcaçao, •

num. Jogo enl�e9 estu1 an es, .cd,on. 'referente a la.' quinzena, <:leste :
� gUlu fazer J gaa s seguI os.

1 mês. ,.

.' '(Da sec:retaria do �inásio. i
E.m Clinton. E. U01dos. de· " Catarmense •

Instituto de DIAGNOST ICO CLINICO
do

Djalma MoellmannDr.
Formado pela Unlverstdade de Genebra (Suíssa)

Com pratica nos hospitais europeus

ASSISTENTE TE'CNIGO:
DR. PAULO TAV'ARES

ELETROCARDLOGftALIA CLINICA

Ml'TABOLlSMO BASAL

SONDAGEM DUODENAL

° Pequeno . Rio. perto do

tj�O Luiza, no Canadá, tanto

rorre 'para o Oceano Atlantico,
corno para o Pacifico.

Exames de sangue para diagaeatice da sifilis, diagnos
tico do ímpaludisme, dosagem da urea 89 sangue, etc. _Exame
de urina, (reação de' Assheio Zondeek, p�ra diagnostieo pre
coce da gravidez). Exame de puz, escarre, liquido raquiano
e qualquer pesquisa para elucidação de' díagnestiee.

CA.BINETE DE FISIOTERAPIA

e fi outra negra.

Rua Ferna..do Machado, 6 __;.c TE'(EFONE 1.195
'

FIOrjano'p�íis

sensa
do Fa-

para a

LOTERIA FEDERAL
QUA RTAS e SABADOS

Adquira o seu bilhete

Salão Progp••••
O UnlcolII

II J
I

RUA FELIPE SCHMIDT N. 5 _- -Florlaaop.ll.
I �..���,�t�.·M'�t�···�N�·�·.!1W�·aaa�f.�:*•.------..�-�--�.•.•�.-�!�_ _ h

..

�u� ����-o �ntre OS ��i;�.·leres "ases" múnlhals
I RIO, 19......::A corrida da Cavea este ano será um 8corií".
cimento internacional de grandtls proporções, pois virão os lD'áiot..:S'
lastros" do au�omobiliimo'mundial.

A imprensa, coménta�d(J o duelo qus se ferirá entre f\'u-

lVOlari' MUller,.
Lang, c.afá'aciOI.a

e Pmla<;arla; diz que será o ?,8.kr�e tcdos os tempos. pau nem sempre se oferece uma oportunida-ie
rara erscs automobilistas �;s��!!�rem l\ soptemaciarentre si,'

.

·JAIRO V,AZ
.

Foi submetido à md ndrosa operação no Hospi�Qt de C.·
.

ridade o conhecido esportista Jairo Vaz, valoroso limonelr� do
I

Clube Neutico Riachuelo. '..""
...............�� ..

.

Vinagre de banana
_

De acareio com·o parecer do dr. Anthelme Petrier, ('O
I.stitulo Agroncn-ico de Cempinas, a Iabriceçao do vinagre. - d
banana só é economicamente vanr. j Jsa quaadoee utihzsm (CUhH
maduros. improprios para o consumo. A "ariedllde que 'produz
melhores resultados é a nanica. As bananas devem ser pritneir ... -
mente submetidas a uma- ft:rmintaçãõ alccolica. Para se obt,�r um ..

boa Iermentaçao, a fruta deve Ser reduzida à polpa e adí�iQnaJa
• d� uma certa quantidade "de ':agu 1. A untam-se em srguirIlI, P .•c

I 100 Etros de mostor 1 granL de fosfata' de emonie e 200 grs.

I
de bitrartato de potassio ou de acido citrico,

Convém iniciar a fc rr.entllção c'Jm um �pé J;: I"ub't" d-:
u,o decimo da mas�a total. u'�andd Um Icved) e�ped81.

° material nece;aario COll?isle na,; j��hás plf4 fermentáçfU .

eneiras. cuV.o5, ,8re('\melro� e fill ros, .' ,

" .. :

,

' .!
- .

". t ! ,

OCEON, O líder elos cinem,as,.-ttOJE.-A's 4_!12-611� e .�,,�l�,l.����,�
C"A RTAGNAN,volta a teia,. ao figura querida d'e DON A M'ECI-IE,.e,antaodo� U,��as e.�...�õe8 el.
taodo bravam�nte pela honra de sua raInha e pelo amor de sua amada-'na. enc�tadora comedia-musicaI vers_:ftaobra�de A.JJUMAS

3 MOSQUETEIROS�.. POR �NG�!i;lO
eom Binnie Darnes -Gloria Stuart - Pauline Moore-Josep_" Sehildkrdut·· Jooh Ki�g'e os oIDalueod... IRHAOS" 'BITZ

No Complemento -Nacional da "",. F. B. . Importante: Só terão ingresso gratui-
�.Pr'el'os·. ·,2-:$"':5",0 '� 2$000Programa"""Fox Airplan News n. 21176- . �to as pessoas que apresentarem permao:-.= � U

2 traillers nentes expedidas pela Gerencia.'
.

,_
Galeria: 1'000

{;ri�n�� ...olores de :; anos, aeolOp.-
nhodos,' oa sessão de .. 112 l,$�

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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A GAZETA
, ::'';��:BW'T'"''Z'WTY&l'llIIIiIl;f'Y''''''T'"�;:

l" '

I',
'0 mais variado sortimênto de casemlras e lãs para costumes acaba

!':: recebeld a

�. 'Jor eS
.�
�
,

,':ti

I·um
CONSEL.I-IEIRO M F 44

Fabrlca de _M�!ei.s e Colchõr s

__

o

_I' I
ROBERTO KOLBE I !

I
C"/M.,S, COLCHões DE CAPIM E CRINA VEGE)'AL, I'TR.\VESSEIIWS DE PAINA.

.

I

I i

.. __ ��I� _���_o �j�l:�, �� . __ . �20�����Ó=f)iiiiiiiO_lISiliiiiiiiiiiiiiiii I I
"u,�9"", .........r lWi _,preTC_ r I !f1"UI� ..

II A V I S O A b p O V 0- 1'-1S�'fa-;; .Eii.te-rAUlaSn�sr:C A T A R I N E N S E V:in.

I RJA TIRAD�NTES N. 12 I
,

- F0NE : 681 Português, inglês, francês,
I italiano e alemão, aritmética'

ali Ondu ação
,

permanente

I: geometria, geografia, Hísto

�I com aparelhos rnoder- ; ria do Brasil e cíencías ,fi

ylllOS.
Co't�1-se cabelos. I sícas e naturais.

� Ondulação rnarcel e á r "Informações á rua Padre
!

�Q agua. Massagens manual Roma n. 38. das! 6 ás 8 ho-
! e;í eletricidade. Lava e

.

I raso
I· tinge c-abelos. Depelação ----�----....,..

B I.' das sobrancelhas e

,. (�Ima. '" assinatura mansa
: marncure.

-- !,

--------,---�-,--,-.-""-'I_-_:'������-����-�� \
-_._-,-- .,

de A GAZETA, custa i

1'1 �J�p�'-�e�''''�f�U�'�m�'�a�rr�·i�-S.nta . '1:1 Bom negocia apenas 5$000

'

r
Catarina /' i .

. Vende-se" �vtagnifica cha
CAIX-\. POSTAL, 93 - TELEFONE 1413 I • cara 80 lado

At
-

� da E�táção Agr.oIlomica. com
, ençaoFLOR IANOPO LIS.

. otima, confortavel e grande casa

! de residencia, belo pomar, jar- Comera-se por bom preçp
;
dins e inumeras benfeitoria Dis- qualquer quantidade e varj('.

.

põe de grande extensão de ter-] dade de marmore, bem com9
.ras para fins agricolas ou

diVi-1 ':jlscas
de marisc? _

:,1
: ;ã.> em -lotes.

,

Para melhores informações
I Tratar na

. Jirtiam-se os interessados à

I������-=,,:::_::.w:::·"'��""""::·�'·������-����II RUP,TRAJANO N. 15 I Fabrica de Ladrilhos do s��
,

I joão Cunha, á Rita Maria. ';

Linha Direta Porto' Alegre-FlorianopoUs
A c;mpresa Jaege ..., Irmãos, de Port�
..\.Ie�re., eomuuiea á sua distinta ire
'�uezia que inaugurou aSila linba di
.·eta de ordbus., de Porto Alegre a esta

Capital

SAIDAS: de Fforiano�dis - terças e sabados
.

• 'de Araranguá '-� quintas, sabados e domingos
�gente em Floríanopolis - DAVID Sn.VA

'I

C�ru rg_i ão Dentista MOE-NNICI-I
FLORIANOPOLl.S _ Edifieio Amélia Netto
Rua Felippe Schmidt SJBRADO. SALA N. 1

Ctinlca-cirurg!a e p.othese da bôcca
A'pparelhamento recente .nente a<lquiridO, com todos os

aperfeiçoamentos da techníca modema,

;'DIAT'dERMIA - ALTA f.REQl'E: 'elA,

TRATAMENTO SEM DOR
.

..

E�peeialidade':
1 i

,

'���)t. Essencias finas importadas diretamente .da
França. - Alcool de".�ereais, tambem importação
diréta dos maiores usineiros de São Paulo e Rio.
�Fixad(lrf.'s proprios.--:;- E. iniciamos apresentando:
"P A R r S o D o R·�. loção. perfume suave.

'Pontes 'de Ouro�' ou de Platan, SEM COROAS, -para imitar os

dentes naturais. Dentaduras AnatomicaJ. systema alemão que
permítte ..obter a imitação' absolet., da dentadura natural. - Den
tadura, SEM Abobada Palatma. � Dentaduras pardais. á base I
de Aço-Krupp ínoxidavel. - Extracção INDOLOR do nervo. sem I;descolcracão da CÔf do dente. - Branqueamento dos dentes. -

l' i (Descoloração secundária). -- Electo Coagulaçâo, - Resfcções de

I .: raíz.:__ Reimplantação e Implantação. - -Therapia da
, i c

, , Paradentose (Pyorrhéa). - Cirurgia radical segnnde
,.,

'

.� ".
'.

o Prof. Neumann, Berlim.

I�· ton�·SU}tas·: das'g ás II e da,s'3 ás 6 hs.· I

Liberdade-Restau rante I

il����l�u�;z�'
.

-·��·d-�=e�S���o�uz�a���I(.'C"3is Líber:-,qade-EsquirH3 Dr. iii

1 Saldanha Marinho ADVO�3ADO

i I
'ABERTO DiA E NOITE SERVE-SE MENU,. PRATOS Escritorio -- Ave�;aa Octulic, \/àrga's ;

.

«::

I
VARIADOS BEBIDAS NACIONAIS E ESTRANJ'ElRAS Residencia: HOTEL BECKER

'II Dirigido por &�U pr�pr\ftario ARN,o BRlNCA.S
�

. J A R A G U A' :
I ---�_._--_.

-'

--_..........,,;,. _"""':_-_.. . _)

"G'!'W'J""�;---_iIIBi!3_--_··""'IUIIIII!>i·--i-_-""� :--.II:·t1IlUJ.tlf·I·GR·G.�tilI·F·R' ,.@llO&tilIC.'E····!��$to _I A •I. __
OS'exta-Fei... '

'

,

/ ,_ _ •
"

,i i";��-- r- ;t;�� �

I�� Correio aéreó--�···"t��t
.

(�) América do Sul-França F!
10_" �..

�
.. '�., -"'c:::".,�..,.;.�,i"l ,

•..;iW�l ��\
FECHAWiENTOS DAS MALAS: s�

• v

� Para III EUHOPA,. AFRICÃ,. ASI!. OCEANIA. cada :
;: • _Sá�j�do, ás 11 horas nos Correios. .'
i �,

•
ti p'ara; URUGUAI. ARGENTINA, CHILE,

I

BOLIVIA. PERU', �"i�i
I
�.

.

• cada Ter�a-Feira. ás 11 horas nos Correios. ��!&,'. 'qf

• ft � g
� . Br.sil-Europ. em &í uias �
• •
• ; 'A G E N T E S : t'
i Ernesto, Riggenbach & Cia Uda.. :
I RUA CONSELHEIRO I\IAFR.�, 35 :
• TELEFONE: 1626 FLORIANOPOLIS Ij
��.��•••_�••_.A�����d������J,�_��_.....�._��••==��='!W:.:v•.:.'=� � ��� ��,,�������'��� (��������'V_��

-
. I \

, ,� ; A'!'1;terças e se:X;,tas.�eiras. consultas nocturnas das 8 ás 9,30
, � > � :�,. :l': �.'

�;� "�/�'� t.: '\. , ""
,

'

,"(" ! �. _<"
\

'Aos sabbados de tarde não hã-. consultas
. .

'

tiORAS M'ARCAD.\ S.
---·

__iiiiiiiiiiiiiii"·

Fei entregue ai) prestamista ERNESTO IDEMERAU, residente em João Pessoa
(Estrei to), o premio que coube a cader-Ineta -no 3847, no valor de. Rs. 6:000$000_ .

, ,
, ,

l'Agosto
Ia

:Sex.a.;.Peira

•
i"

'Realfza-se mais um SORTEIO na -Cre.- .

i dito Mutoo Predial com ll_m pre'_: : \

I mió em mercadorias no valor de Rs.

6:000$000 e muitos outros menores. .

\'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



ossa

Viver é simplesmente uma vontade
De qualquer força oculta alimentada.
Vive o boi pelo campo em liberdade
Como vive a serpente envenenada.

Mar", viver não é tal, Não é verdade

Que se viva a viver sem viver nada.
Viver-é ter-se- n'alma à faculdade
Do traze-la, na t-ceva, iluminada ..

Viver-é discernir, compôr-se um todo
De luz. não de materia. E nem de lodo
Deixar plasmados os sinais dos rastros .•

,. 'VÍver-é SI) sentir com sentimento.
Viver-é se fazer do Pensamento.
Uma obra de Deus com a luz dos astros ..•

Anteliôr Moraes

,.i ,,[ 'V ERSA aIOS

;NELS01'{ A. CO�LHO

RAMENZONI

Decone hoie o aniversario na

talicio do nosso conterraneo sr.',:Paulo José de Oliveira, emprega'
do na. Farmacia Santo Agospnho.

Dr. Claribalte Gaivão I i I'

..Advogado I I
Falencias, processos I

de Seguros Terrestres {
e LMaritimos. I

"

'Escritorio: Rua Deodo�' I !
.

ro D. 15 - Telefone: i
1.665 ; I

�Io..ianopolis ,.1,.

de Caxias --------_

"A Ba-ndeira� .do Império não poderia encontrar melhores mãos que
3, dignifi'cassem, melhor espada quee defendesse'" [Referencia a Caxias

quando receblaa Bandeira do� Batalhão do Imperador.]
-------------------,----------

------ -------'------------------

VidaiA G A Z E T A
I
·IANO
I· -

.

;CLUBE POZE DE AGOSTO Noticias
I' CONVITE. S. José
I .

C' -·d h"
. f-· ·1· I T 16 d I

í .

. ouvi aIp-se os sen ores sócios e exmas. ann las para a ranscorreu a o corrente
_

Domingueira que será levada a efeito hoje, com inicio ás 21 horas. o aniversario natalicio de frei

I Servirá de ingresso o talão do mês de Julho p. p. ! Felisberto Immhorst, vigário desta
Pela Diretoria paroquia.

i Oscar Abraham, 1· secretario
I Fez anos no dia i7 do mês em

Foram nomeados o ginasiano
�!!!!!!!!I!!!!�����!"!!!!!I!!!!!!!!i!!mllr'l-!II!=���������I' curso o snr. Artur Manoel Ma-

Jarhas Araujo, a camplementa

·
riano, delegado de policia deste

rista Isabel Maria de Bem, idem
· Léa dos Rei'! Gregori», idem o·

município.
I nadir Batista da Silva, João Le-

I
mos e Pedro Francisco dos San-

O CORRESPONDENTE tos, para a regencia de diversas
--------.---__ aulas.

I

, Diretor-Proprietario CALLADO

VII Florianopolis, Domingl 20 de Agosto de 1939 I NUMEICO 1521

dei ATOS-OFI ..
CIAIS

Para exercer diversas funções,
foi designado a normalista Dino
I'á Garção Peixoto.

Pela portaria n. 312, de 17 do

I de corrente foi alterada. a escala.

I
de férias da Penitenciaria da Pe- J

I dra Grande, quanto ao gôzo das
.,_-----.- mesmas pelo mestre da oficina

TI de vassouras, Pasqual de Jesus
. Lopes, para· o diu II de nbvem
bro p. vindouro.

I
Por portaria de 17 do correat .. ,

foram concedidos 3 meses de I •.

I
cença á dactiiógrafa da Direto! i t

I
do Interior e Jushça, E Jter' de
Melo Lentz, a contar do dia 22
do corrente mês.'

l � _

I

'.'

Dr. João de Araujo.-:���:: :'-:'�:-:t�ás iuumeras amiguinhas uma lau-
" ta mêsa de dôces.

pR. WILLY HOF.FMANN A Gazeh felicita-a. Especialista do Centro de Saude Allsistente do prof. Sal1.son
, �l. • Consultas diarias das 4 âs 61[2-R.Vítor l\1.eireJes,24-TeJ. 1447

O provecto e acatado eagenhei- Completa hoje mais uma pri .J I D S I R. ro dr. Willy _8offmann, di�no e
I �avera a distinta �enhorin.ha M�.

_ .. - .. _. __

.-=-_ r. au O amos
competente diretor da Secção de na Leandro da SIlva, dileta Ii-. IMaquinas da.\impottante '�itma: lha do sr. Leandro .José da Sil-, ,._.,--''._-.- ooÕoowr._Ci"jie_.�·.lIS�, .�----.-- I

•

C:�r1os Hoepck,e S. �., vê PéI.ss.arl va, destacado comerciante no Sa-

O JOSEFINA FLAKS SCHWEIDSON IhOle. o. seu amv�rsaflo ?at'l!ICIO•. co dos Limões. I ra. .

Profissicnal abalisado e mtehgen·1 f '{.
,

1··,·· ... .

te, perfeito <gentleman> quali- SRA. HEITOR SILVEIRA I' M .fi D I C A Idades. a que se alia o seu grano , '_... i
Ex assistente do serviço de ginecologia dos hospitais da Gam-

de espírito altruistico sempre aíei- Oc?r.re,' amanha, o amversa.r�o I bôa, Fundação Gaffrê+-Guinle é S. Francisco de Assis do Rio .

to ao Bem, como sobejamente natalício da exma. sra, d. Otilia de Janeiro. Ex-interna do serviço de Pediatria da Policlínica I
tem, demonstrado, correndo ao Donner da' Silve}ra, di?na con- de Botsfogo, " . I Moleslias de Senhoras:
encontro de todos '�s iniciativas \sort� .:do. sr. Helt,)r �ltte?COurt Espeeialitua em d,o p,ueas ele Senh«ueas i

pias, corno .ainda ha
. pouco n03 da Silveira, alt�) fllOcl�n�no do :

e ereaneas I
beneficios em pról do «Prevento- Banco do ,BraSIl. � distinta se- Tratamento moderno das afecções do aparelho genilo-urinario I
rio tI ,3 Irlhos de lázaros », fez se nhora ser a amanha, por certo da mulher.-Disturbios da esfera sexual feminin3,-Tratamento I
o ilustre, aniversariante bem me- muito felicitada. positivo nas infecções gGnococicas.-Parametrites-Anexite .., _

I

recedor da grande admiração que Clínica Pediatrica e Higiene Infantil. - Hegimens alimentares. : I Hesidencia: Rua Visconde

a família e a sociedade catari- Senhorita exija que seu ncivo '1tiatermia _ Raios Ultra-Violeta e lu-! de Ouro Preto 11

nense lhe dispensam. use chapéu I
Os de A Gazeta enviam ao

fra·V�rmelho8 I
dr. Willy Hoffmann os seus mais RAMENZONI . �ONSULTORIO

.

I Consullorio: Rua João Pinto
efusivos cumprimentos , pela aus- BRA. HAROLDO LUZ Rua Felipe Sehmidt,39 Sob. I 7. De 1 ás 3 hrs. Tel.

. picíosa data. A exma sra. a. Dulcemar Soa- Consultas das 10 ás 12 e das 14 ás 17 horas I 1641

res da Luz, virtuosa esposa do
.

FLORIANOPOLIS I '---_

sr. Haroldo Luz, alto Iuncior.ario

Passa' h()ie a data aniversaria I da Secção . do
. Imposto. sobre a ..

do nosso distinto conterraneo sr: Renda,_ l!leste E.starlo,. fe�tej.a
Nelson de Almeida Coelho, alto amanha o SM amversarIO natah

hncionario da Diretoria Regiu· cio.

llal dOM Coxreios e Telegrafos e A Gazeta apreEentà cumpri-
l·walheiro muitó estimado. mentos ao estimado casal.

A Gazeta cumprimeota.
'

IA efunéride de amanhã regis�
ta o natalicii) da gradl senhori·,Senhorita faça com que seu oha Anita, diléta filha do sr.

namorado use chapéu' major Roberto Wendbausen, e (
destacado elemento da nossa

«jeunesae-dorér '.
O interessante garôto Nilo, fi-··

Ihinho do nosso estimado patri
cio sr. Agapito Veloso, funciona
rio do «Dominio da UniãQ» e des·
tacado des{lortista.

O travesso aniversariante será
muito felicitado pela' turminha
da sua' amizade.

.'
�

.1
Faz ano� haje o sr. desembar·:

gador .

Honorio Hermetto Carnei: i
ro da Cunha, atualmente residin
do na Capital' ;da �epublica.
Norma Maria, apiieada aluna

00 Colegio S. Coração de
.

Jesus.
e querida filha do sr,' Narbal'
Virgas, chefe do ,expediente

.

da f

Diretoria de Estradas de ROda-/I elD faz anos hoie.
A intere@sant.e garôta ofpecerár

Ex-Interno e ex-assistente no
Serviço do -Prof. Brandão

Filho--Rio

Diplomado em 1933 pela
Faculdade de Medicina da
Universidade do Brasil

Partos-métrorragias-cirur
gia plástica do perineo
cirurgia abdominal-trau

matologia.

TELEFONE 1009

MOVEIS tinos e beD1 tI�abalhado.s,
,

50 na

"A Mobili ria"
.

que
,exposição pernlanente,
rua Trajano n. 33a

mantem
•

a

Todos os' nossos moveis são recebidos direta
mente da Fabrica. Zippefer & (ia., de Rio Negrinho.

� ,.' ,

Vende-se a prestação
H. SONOINr, Representante

.. -

o S�bão

··"Vírge
de WETZEL &

recomenda"'se

'.��..

����1tilA NAC'�,.fIA.�
..,"tTZEL,O"'V

JQlNVlLLJ ""

4)�eÃ�.�:RCtAi
[SPECIA�IDADE

:�-

specíalidade"

N.amea�ões

Exoner4�ões

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

Cia. Joinville
fina como

-\ MARCA REGISTRADA

Foram exoneradas, a pedido,
Iucira Brasinha; por ser estran-

I :;eira, Erizabeth Rennor; a pedi
do, Emiliano Mr.nuel da Rosa.

I

I
I

Dispensas .....,
Foram dispensadoe de

e funções que exerciam:
. Brasinha, Helio Alet,
Brasil.

cargos
.Tucirn
Samuel

tanto

'Desigua�ões
•

,.
I

para roupa· comum

Dr.· A\..�relio
Rotalo

MEDICO - OPERADOR
-PARTEIRO
'\ -RATOS X

rlínica ôe Tuberculose
Pulmonar

.

Diatermia em ondas curtas.
Raios Ultra Violeta e Infra

Vermelho

Infrazon-Terapia - Cistos
copia-:-U retro-Sr.opia
Consultorio-RuIi Deodo

1'0 - Eílquina Rua Felipe
Schmidt. Das 9 ás 12 e das
14 ás 17 hs. Telefone-1475.

Residencia - Rua Nerêu !.

RQmos 26 -:- Telefone 1450.

.::. . _ ...... �...__ ,....

. ,,'�t'.i:��·�;��<�.-�----------"-__ii.....-__----------_.._--••--..- --_.�_--....
_ .... ...,:.--,� .. �,. ...... ...._�

..

_�_�__
.�- _��______.'-",,_."��'J-,·�Ç1f�;:�i\.:-'- �--,.

- ... _

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


