
JAIRO

dia A.

�E5'"P'ONS.AV�.,"""'N'"'''''''' ,

�·�""·O·A Z E' TA"
Hoje, é a data consagrada ao jornalismo. Uma data que

passará despercebida, naturalmente, porque o jornalista ainda é, I
para o grande publico, com raras e honrosas execeções, um ele
mento mais proprio para ser esquecido do que lembrado.

Isto, aliás, não nos desconforta. Diriamos até, que vai
nesse fato o nosso maior titulo de gloria. Porque as nossas ati- ANO
vidades se .revestem sempre de um impessoalismo absoluto. Na-
da queremos para. nós. A nossa missão é colaborar pelo progres-
so" contribuir para a solução de todos os problemas coletivos,

S
-'

Aesti��lar as boas. iniciativas,. sugerir os grandes ernpreendimen- er.a procla. Holanda pro-tos, Informar e orientar os· leitores.
.

Dentro desse espirito, a imprensa nacional tem prestado Il11ada a Re
'.'

t t :. BERLIM, 9-Desmente-5� ea-

(IS mais assinalados serviços ao país, A ela se devem, sem fa-. '. ,'", .

- es a ANN�CY, ? - Uma centena I tegoricamente que tenha havi�o
vor, as mais belas fases da nossa vida politica. E ela reflete, no

bl. d' de, alem.aes residentes na Alta Sa- deslocamento de tropas (Ia t,-
momento, o alevantado grãu de cultura da nação, traduzindo em pU Ica a HAIA, 9-0 governo holandês I v.OIa

deixaram Annecy�om des- gíão polonesa para a frente fran-

linhas claras, o valor da nossa terra no concerto da historia. protestou junto, o governo ale- uno a um campo de concen,tra- co-germamca. Hitler permanece
O Dia da .lrnprensa, portanto, que hoje transcorre, será Ukrania .

mão, ante a violação do seu çãO. , á frente das forças que opera!.tJ
apenas uma festa intima. Ouviremos, tão somente, os aplausos '.

" territorio por aviões' germanicos, na Polonia, o que é sinal �q_'
da nossa consciencia, saudando-nos pelo esforço desenvolvido

.

declarando que está disposta a - N
-

f r dente de que não o preocupãin
em prol dos 'superiores interesses pátrios, a bem do desenvolvi- BASILEA, g,-Telegrafam de' manter a sua neutralidade in- ao o am os. aconteclmento� da fronteira

mento econômico e social do país.' Aplausos que abafarão as Riga ao -Basler Nachrichten-: transigentemente. b
•

.

d o�lde�tal, garantida pela linha

vozes da injustiça, ao mesmo tempo que estigmatizarão o silen- "Acaba de ser constituida em O rlga· OS Siegfrled. . .'

cio daquele que esquecem oss erviços a eles prestados e mal retribuem Varsovia uma guarda civil para A
,'.

os beneficios recebidos. defesa da cidade. I :
. fio resta de HITLER TELIIGB.tl:2

O jornalismo é um baluarte, uma potencia. Ergue estatuas Afirma-se em Riga .que se as i
MADRID, 9-0 jornal <Infor- IDOU ..O PIl.SID0-.'Y.,'.

t b d b d tai I
.

I B· ·d
raacíones», publica uma

.

ehonica .....t:a. o:,
mas am em erru a pe es ais. nvenciver, prosegue na sua J0r- tropas alemãs avançarem em dí- J W TIO

d d
.

t I d dI' t '.1 en ai assinada por Alfredo ADtiwue.Jad, lIlI GETIJLI8 V�R.
na a e conquis as" aureo an o e g orras o nome es rernecruo reção da Ukrania, é possivel,

.. .,. G'tiS .

•

d B '1 t d d
. .

di I' I d
desmentindo tlue a França tenha

o rasi e ornan o ca a vez mats ln ISSO uveis os aços a que seja proclamada a Republí- , . hri d
.

d h "�
unidade nacional. Ê que a imprensa se confunde com o povo, ca da Ukrania Ocidental, afim PARIS, 9 _. O 'alto' comando

o ngae o os refugia os espanhôes �

cujos anceios apoia., cujas necessidades reclama, cujas virtudes de evitar que esse territorio caia .do exercito anuncia que toda a
a se a:istarem no exercito frances.

• RIO, 9-0 presidente Getulio
enaltece e cujas aspirações realiza. nas mãos dos Soviets. A este Ilorésta de Eienwaid foi ocupa-' Vargas recebeu um telegrarfta

Assim a compreendeu o Estado Novo, que considerou a proposito, constata-se, em Riga, da-pelas forças aliadas, o' que "O Bremen" jdo chanceIer Hitler, congratb-
imprensa uma função pública. . que a radio-emissora de Mos- representa um grande passo, em

�. ,Iando-�e pela pass�ge91 de rTH1,JSY
A GAZETA saúda, nesta data; todos os confrades e se cou torna-se cada vez mais re- vlrtude de ser uma vasta região ' um aniversario da ·ind.epen<i�Íl-

congratula com todos os colegas, pela grande obra realizada em servada-, carbonífera. NOVA YO:AK, 8-Acraca .i do cia do Brasil.
'

beneficio do Brasil. paradeíre do transatlantioo �Je�
A defesa da Belgleu A RUSSI.\ mão c:Aremen>, a United Prese

A I
·

d t I·d "

.

-,
fui informada, per 'peS80,a 'muito J Lenha Bela_.er,�0

el e neu ra I a- BRUX.ELAS, 9-Terminada a'
. ,MOSCOU O-Q si todos os h�1da aos circuloa marit�molt'�I". Fone '1.100

'.'

'.
"

..

ua l mães, que o grande nuVlo se' a- ---- _

de mobilização dos contingentes da res,ervlstas mO?lltzados onte� e cha a salvo Dá Islandla, pJ1iva- r-- ,f

BERLIM, 9 - Um jornalista reserva, o país tem .atualmente hoje nesta caplt�l, foram .envla· I velmente em Heykjavik, At d' d ...

dinamarquês escreve que via- uns 700.000 homens em armas, dQ& para 'as regtões proximas á,
..

' roe·· a aSl
[ando pela zona

_ polo�êsa ocu-: WASHINOTON, g-O presi- distribuídos em todos os pontos fropteira ocidental com a Polo- i f'
- -

T·· .>

•

pa?a �élos alemães, .!1ao conse"': dente Roosevelt proclamou a protegidos. Muitos. deles estão nia. Muitos desses reservistas ConfirmadA � OCOLM t.�9 - o corres".

gU!U ver nenhum aviao daquele: aplicação da lei de neutralidade ocupados em trabalhos .. de cons-

fO'r.a.m.
enviados, para Vitebsk, i

'.
r

tRcndeJJ.tc.
especi ,�o «;Eltocol-

pais, s�ndo absoluto o domlnto: á União Sul Africana. 'Quanto trução de fortificações e de re- cidade situada nas vizinhanças, ,

"

,IJJO TiijdJ�n... �5'creve sobre

germamco nos ares. i, ao Canadá declarou que a pro- fugios anti-aereos, da 1 fronteira norte.
, BERL��'

_ Confirma-se
os atos -de atroqdade cometi-

--'__ .,---.
--' .', .!". dos pelo. o.o-Ion!us em Brom-

Fator deelsi�o
i clamação já estava redigida, mas Detido __ avaueo .0 EJ'téreito tureo qmuães apsen iil110!eamn�advas 'rl.e- bem contri OI alemits e polo-
',f agl!ardava a decisão final do ,

' arS1)Vla•.YI;, fll /

: ".'
'

.' CIÚ�.po stá em �v-!"'dâ--rnt;ses germa�o os.
.

'-

BERLIM, 9-0 avanço rapido.
parlamento canadense.

PARIS, 9-Nas esferas politi-.� �ARIS; 9-0 correspondent� dJro � , ,,,,,,,,,.;W t
.•

Naquela Cidade repehu-se o

das tropas alemãs em ,territorio! • ..... cas se declarou hoje que as "do,.cParis-Soir» em Angoraoanuni:.1
-,

*'
dIa d� São Bartolomeu. Eu mes-

polon�s teve s�u !ator decisi�o O MeXICO aUXIliara forças poloneza� detiveram o cia que as tropas turcas se conJ /,
.

.

_
mo, �IZ o correJpondentl foto·

na açao da aVlaçao, que agiu' avanço das unidades motoriza-: cent�am nas proximidades de.'NenhUID ral'" grafeI montões dt' cadaveres q�e
com acerto e ,rapidês, cortando das alemãs�que avançavam ao, Stambul e na Thracia.

.

F l 1 s: encont.rav�m Im decompoõl'"
todas as comunicações dos Exér- MEXICO, 9-Durante o ban- sudeste, mecliante um poderoso I kU l.Ie e

,çao, nos JardinS da� cas�s e .noi
cit�s inimigos.' quete oferecido pelos parlamen- sistema de defesa empregado .n� �1!,&de8 do Sarre � reo J. bosques das cerca�lu (ia clda-

-
.. -.-.

-- -

.

..
....-;-_: -

•
! tares ,�o presidente. Cá�denas, ç zona rodeada pelos quatro nos

.

_c,
-

-,f�' ,

. de
..Es�as fotoi�aflas. .ão tl('

, Bolet'u8 n,a_',D/ID�._ ,· ....sr: Ra.moo'.B�tetil'·"falando'em Pilica; Raw:ka,Bzura e Nida.. '�. �,RJs.,·.9:-:;O .allq_cornandoi �IM g:,'_ O-i "tor. hO,�nv�lsque�sJornals nlo.a$
.narea

'" -" .,-- 'noí11:-é d'Q c'he're -;d�" 'Estádn,' d�.; ,"-'-.-- ,do,- Eiército alemão ordenou'

�
,

.

- er1'1 'l!} a- qUlzeram p�bltcar.:ü que aS51·S.,.
"

claroli:
'. . ··Nem -

"um ·iltaSSO a h"
, -

d 'd d '. te não sofr�u Invasões aereas. ti em Bromberg supetil a tu.lto.;·..
· ..

«O Mexiéo exportará máterias majs!��
.

"I p��e��açõ��a��ai:�ito�fo�oas::ree I �e.s ram tam�em bOS bomb�r- quanto vi durante. a Guer�a ;'.

BERLIM, 9-Em varios pon-
, ",elO nas npssas ases navaIs M tI' l.l 't' ta

tos da Dinamarca foram encon- primas para os países que me- ,r ameaçado pelo constante avanço", \ _:.,

.

I. un Ia. l')S VI Imas es vam'

_ trados muito_s boletins de prp- recem suas simpatias. porque VARSOVIA, 9-Foi Iid<:,,' ás das tropas francesas, sol;> o co-;�' "-,
.

'

.
Itteralmente degoladas.

paganda inglêsa, deixados caír nãôc poderá permanecer indife- 22 horas, pelo radrQ polones, a ma�do d.o gen�_r�1 �aurtce ,Oa- UMA ASsINATUHA MENSAL Ul\U ASSINATURA MENSAL
pela aviação deste país, que rente quando os destinus do a seguinte ordem do dia, assi- meltn, rumo ao interior da Ale-, ' DE cA�A�ETA > CUSTA DE A "GAZETA" CUSTA
sobrevoaram territorio neutro.

. mundo estão em jogo».
.

nada pelo comandante em chefe manha.' '-

I
APENAS 5$000' A,PENA.S 5$010

______ , "' w_______ Essa declaração produziu pro- da defesa de Vàrsovia: ',-

Nova deelara�ão funda impressão, porque vem «O chefe supremo do Exérci- R
-

t
·

I'

confirmar as palavras pronutl- to polones marechal Emigly Ry- .

.

eS1S eOCla
BERLIM 9-Em vista das I ciadas recentemente pelO presi- dz, confiou-nos a defesa da ca- ,

- - :1varias viol�ções da neutralidad�
I
den!e Cárdena.s segu.n?o. as pital. Ex-ige que o ataque inimi- I • n u t • I·

da Holanda por aviões inglêses, quaIs o
.

"Me-xlco auxlltara as go se quebre de encontro aoi,
.

>1'o governo daquele país fez no- democracias». muro de resistencia que nós lhe.'
"

va declaração de seu proposito • opomos. A palavra de ordem! BERLIM, 9 _. Os planos de
I

de

permanece.r.
neutro de

manei-I-
Sohre O terrJtorio que lançamos ao inimigo é: cBas- guerra da Alemanha tiveram uma

ra absoluta.· . alemão ta. Nenhum passo a mais!» Se execução rigorosa, donde a efi-I
•. -:'.> :.- BERLIM 9·- No dia de on- o inimigo passar. é 'porque o· caªa das operações desde o:
Se 'maíitê�ã ueutra

! tem nenhtit'n avião inimigo so- ultimo soldado polones terá si- inicio, e rapida conquista do:
',.';-_,�-,. 'I brevoou o territorio alemão. do esmagado pelos «tanks» ale-' territorio polonês, resultando;

jBERLIM� 9-O consul geral I �"
_

mães.. i jnult�t. qualquer resist.enéia ao'

francês em Changai de�larou,VoluntarlOS S;ar�rueeken eer- ,.
avranço.

que a concessão se mantera neu-
.

".'
. ,'.

eada ',-

IN.Otr�, con�eden�o assim aos ale- da lUorte'maes aU reSIdentes, todas as PARIS, 9 -Anuncia- se de fon-
I .

garantias de liberdade. I--- ... ------- .. - ..-�---- ..... ""- te fidedigna que as tropas fran- ,_.,' ,

Mais um' suhmarino PARIS. 9 - Jacques Perri· cesas cercaram a cidade de Saar-
card, que lançou pelo seu jor· bru' ck : n.

nal a idéa da formação de um

corpo de cvoluntarios da morte>,
recebeu em duas horall duzentos
e sessenta pedidos de inscripção
vindos de homens não mobiliz3
dos entre 16 e 66 anos e de al-

BERLIM 9-Noticia-se que I gumas lIl:ulheres: todos dizend.o
varl'as aut'oridades polonesas que deseJava� Ir para as pos�-

._. dos primeI
que ha pouco se haviam trans- çoes mais perl�OSa8

.
.

ferido para Lublin -estão fugindo
I'OS choques afim de. poupa.r sol

desta ultima
. cidade em vista dado� f�l)�cese& de IDfantana, de

do avanço das trop�s alemãs.. ?Onsllt�lça6 ..robusta e excelente
,

_-o
-, IDstrul;ao mIlItar, para õl! ata·

l::ontra uma iDju!iti�a ques posteriores e de maior im
.
'..

.

portancia.
------------------------

nosso

Florlanopolls, Dom�ngo, 10

Diretor-Proprletarlo

VII

Â8 for�a. aereas

lUar

tico,
8al.'"

BERLIM, 9-A marinha de

guerra alemã conseguiu afundar
o 4°, submarino polonês.

.
Em fuga

BERLIM, 9 - O dominio do
mar B"altico continca, Slbsóluto
em' poder da marinha ,<te guerra

VARSOVIA, 9-A estação de, alemã. .

'.

radio de Varsovia des_mentiu, ás I '.
,

�_

20,30 hor�s, os rumores�da. .cap- CASA RADJ.O:L-UX _ Rua
tura da CIdade e anuncIou que. ,; �',

.

a vida era normal na capital i ;,:,2,8 de. Setembl'o, 28
polonesa, apesar dos dois inten-
sos bombardeios que hávia so-

frido antes de anoitecer. O

. Desmentida

registro
A grande. ofensiva _

dos l.o.rna-
PARIS, 9 - �orre que será 11�tas pto",

iniciada a grande ofensiva das ti-55'-ooaisforças aliadas contra as fortifi- ..

cações al�mãe.s.

BERLIM, .9-0s jornais refe
rindo-se á guerra, atirmam que
ã Alemanha lufa pela retificação
de uma injustiça, emquanto os

outros lutam para manter essa

;mesma injustiça.

Preços em material elétrico.
CASA RADIOLUX - Rua

28 de Setembro, 28

Forte concentração
RIO, 9 - O presidente� da

PARIS, 8 (A N)-O governo I O pO' O franceAs Pepublica assinou decreto-lei

frances registra fortes concén- V proro�ando, por 30 dias, nos

trações no norte alemão, no Estados e Territoriu _do Acre,
�'BERLIM, 9-Foi rejeitada a vale do Mosela. Sob a pressão PARIS, 9 .- O povo francês, o prazo fixado

< pelo artigo 18

'Proposta britânica feita á Ho-! do exercito francês, a Alemanha. embora extranhando a laconici- do decreto-lei n' 9tO, de.30 de

bnda de declarar zonà interna- foi obrigada a retirar seis divi-: dade dos comunicados oficiais, novembro de 1938, para li ins

donai o espaço de ar de mais sões do front com a Polonia,' vibra de entusiasmo diante do crição dos jornalistas que já se

de 3 mil metros' sobre aquele' para reforçar a resistencia na avanço das tropas aliãdas em ;�ncontram no exercicio da pro-

pais.
I fronteira francesa. I territorio alemao.

'

.'
,'.fissão.

ReJeitada ..

';

tJALLADO,
'Setembro de 1939 INI1HERO ••38

,...810"'('.

Oi �:
i espeé�ladorei nas
'�mãos das' leis'

:-!

Logo que explodiu a guerra na Europa, muitos
comerciantes: que não tit»beiam em sacrificar o publico Ipara' servirltos .aeetitt.ef�·dr .

sua gan�ncia desmedida, im-

.'puzeram a � InJus I Icavels em arhgos' de primeira ne-

cessidade ou" qe grande �onsumo. �

Mas os governo$ de diverso, paises, inêJusive o

nosso, estiveram alerta! e t- aixaram leis' se:vêrisiimas
contra êsse& explorado:re�, leis que' estão �se'ndó cumpri
das com rfgorj pois não! se compreende qíte Soframos as

consequencias da guerra i com preços exorbihintes para ar

tigos que nós mesmos produzimos e que nada tem a ver

'COm as dificuldades da iri!port3çáo. !....Em Buenos Aire?,' por exemplo, o jui� Ródrigues
decretou 4l prisão preventiva contra 100 componentes' da
União de Fabricantes de. E5pecialidades Farmaceuticas,
por delito de truste. Foi�lh'es exigida a fiança de 50 mil

".êsos, a' cada um, ou .eja um t )tal de 5 milhões de
pêsos.

Em Porto Alegr� foram prêsos mais de tOo' co

merciantes por abuso ná venda de artigos de consumo

diario.
. i

.

Em Santos e S.' Paulo, as autoridades policiais e

I-�. judiciarias agiram da mesma fórrna contra os especulado-
res� .'

,

Conforme é do éonhecimento publieo, os çrimes
de especulação são inafiançaveis; e co.nstam de multa e

prisão.
Assim, as autoridades defendem os interesses, do

povo, Com ri20r e sem 'contemplações.
Esperam<?s que aqui em Florianopolis se fará Ô,

mesmo.

Já.3s&inalamos l}ue certos 'artigos aument41.ram· e

xageradament� de preço; prinCipalmente generOI alimenti
cios, com a agraYante de�: qu� muitos estabelecimentos co·

merciais não observam :o�:'ta:belamerito. .

\, Ésteja cónfiante,' 1>ois, o povo da capital. O ga- ;

verno não phmitirá qu� 'Se pratiqu�m crimes contra a e..

�onomia particular, avor�'Wando a crise, quando tude in-,
dica que podemos dirni-hJJEla. '.

. E � preci-so q�é'�,' assirn se proceda, ,para' evitar
. especulações abu.�iva��J,qué 'Sacrificam inutilmente o povo
e transtorn'àm·oh1it,ij-P.��:�a vida social.

Y;�:ir ';,
;�

.. ., ...._- .... i .Ii:
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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alimentar do 14.200 gramas de uvas 'I:

C'
-

Ilrigo de;' ontemlvalor mel . �:ggg �:�:: �� ���\�:s \L' U lura e colbeita
.

d
.

ho-8e
- 150Um quilo de mel equivale a: �:��� ��!�:� �� b:���hau ! :

do eme'ndo' 18me e I.

! J 140 fa���jas L600 gramas de carne de vaca i
'.

-

.

. j 25 bananas 1.400 gramas de carne de porco

li,

i 2,5 litros de leite
_.

1.200 gramas de pão
'.' Chl-oul-ilha B d "g .9.080 gramas de cenouras 1.000 gramas de noz�.s I. «A cultura do amendoim é facil, tend�... o. ri lIes. 675 d queijo '

15.540 gramas de .maçãs gramas e i ne-qua-non a perfeita mobilização. do sôlo. Este, portanto, deve ler

S
.

d d .iL· P
.

Bt" 14.540 gramas de' ervilhas verdes t leve, enxuto e tamberri não excessivamente ácido
.

da ceie a e UIZ ereira arre o. .
� 1-:"

'.

i O desenvolvimento e a maturação dos frutos é muito difi
\ I .., _"

'1 II' cultada nus sôlos argilosos, por causa da sua carateristica de só ti
Os velhos, os primitivos habitantes de Piratininga cultiva- ',- � P R E ;; 8 desenvolverem depois dê bem penetrados na terra. Tambem estm

vam com vantagem o trigo. E, corno ii ·provincia de São Paulo,! :\.::,." I sólos, principalmente os c,oloridos de vermelho, sujam 08 frutos,
.. ',' ,�aotas outr?s no I3rasi.l: Ari.os Ele foram (Í o nosso país, de expor- l::�::::::::; .\: :'\,,;i.�.: 9 BO I(llOCY( W<, que se apresentam mal ao comércio; além diste, dificultam a opa.

t ador de tfl.gO pa8�GlU a se� Importador.
.

.

. 'tqth ti f.
- I ração de -

arrancamento dás 'vagem.
.

.

;
. Hoje. rea.çao prcrmssora se esboça, graças á JOter�erenCla rW:::<;;,;'" .,.,....

-; ri A D I O I
.

Semeá-se uma semenre a cada 20 cms., em
, oportuna du 'Mimstro Fernando Costa, empenhado em dar a. nossa ilillj' _ ':.':,. 1<; .1 cms, de profundidade e distanciados entre si de 80

economia a' as��stencia de que �arece, impedindo a. evasão ,do nos-o
..f:�\:,::r; \�t;h'�:" '.·'O··:.fMn"clon" I IC('){lJ pouca terra.

.

so ouro que sal em troca de trigo, -de l.r.lgç, de trigo. " I �%::�11�:�· ··�'·!�,'··': ....I··l H . M t" A. bôa época de se deitar a semente á terra é em Outu-
Ainda importamos 80010 do grão aqui consumido.

.

�+<C.:�:;B:;;::::::::�: . +.. _p
"'.-

i br;o e _l�·ov�Q1bro,. e logo após a lima Má chuva, para que a gero,

,

'«A 'produção 'do trigo nos Esta.los Unidos sulinos -aurnen- 1

\
..

·····.JIdrJ.�5i!4f.u;;, #-tV ..d? Irmn�çao seja rápida. Tambem _us3:se semear o amendoim -em Ie-
I 'la sensivelmente, A media. �Ià c' l ieita do decénio de 1925':":":'1934,1 .

\"':'�'-
-

O vererro e março, mas a produção @ menor.'
foi de 133.810 'toneladas, sendo que' a safra de 1935, 'foi estimJ.di): . l Pôde-se semear as vagens inteiras, mas fazendo-se com sé-

- em 146.130 toneladas, com a seguiute distribuição: Ria Graude do: �.
8.00- Programa de

gr.avaçõ.
es escolhidas. lIie"ite� desca.scadas o. «st�nd,. obtido é sempre melhor; e, a p8sa�-'. Sul, �77.930 toneladas' (81,04010); Paraná, �3.000 (15,47010); Santa

I �
10.00-Abertura-Desfde das orquestras---:rde assim mais custoso, h&l vanteg sm em semear-se a semente des-

Catarina, 5.195 toneladas (3,49010). cooperandoa Baía. C(m 5 to-] Orquestra de Concertos. Orquestra Ca- cascada.
.

neladas, Nasse total não fr.i incluida a produção do Estado de '
.»

rioca, Tiplc a de Patané e AlI Stars. I O descascamento deve ser feito a mão, tendo-se o cuidado
Minas que... segundo iníormacões recentes, já � apreciavel>. I � 10.30-:-PRE-8 em busca de talentos-Um' de não dei�ar sair a peli.cula, GolcJrid� que envolve acjué!a. �

�. ; «O Rio Grande do Sul dispõe 'de excelentes solos para a. programa de calouros. I A epoca da colheita e caraterisada pelo amarelecimento d!\�cultura do trigo.: Porque não cresce mais rapidamente a sua pro-! 11.30 -.9u8r-to de hura com artistas da,' folhas, que significa estarem os. frutos maduros, .
,

dução, que chegou a declinar de 123.707.000- kgs., media de 19�7 Hadio Vera Cruz. As culturas do umendoim, sendo geralmente feitas entre
-1931, para 177.930.000 em 1935 � � .

11.45-Progra�a _da �adio Transmissor�. � nós, em âreas limitadas, o arrancamento das plantas é quasi sem.
: '

. ,Em .1806 os portcguêses preocupavnm-sa com os excesso ç" 12.00- Transmissão direta da Candeiana pre feito a mão, mas poder-se-ia apressar a o eração usando-se um
da produção-de trigo 110 Brasil, Tinhamos trigo do Rio Grande do

� -I da Missa que terá logar naquele arado simples de aivêca, de que se cortou a' asa, afim de evita.rSul ao ·Amazonas. ExpJrtlvaillos esse cereal para os E'itados LTni- templo. 'o tomhamento da leiva de terra sobre as ·p.lantas arrancadas.
dos, pa:íses do Frata e Eurõpa. lIoie somos' o maior importador de !;}.<&.)) 12.30 - Programa da RadIO Jornal do I

A operação manual resu1tl num colheita das Dlantas iá.Irigo do mun'do. Gast�mos com o grão adquirido no estranieiro Brasil. . limpas, sem mistura com h(Jrva� más ou terra aderente 6s �'agen,s,
'.
c·

i

'·:;��:��7i:�:É:;:E.�Y:f��:i��li'���?��:'!�::��;ltã;:.:!�
I

�1t.í.· ;�.:�i ll�;;:�:��iª:�;;;;�:��;�d:: �E:l�!:�;::�:1ª��:�f�f,{:,���::::::�r:��::::��:::da t�rra ••afritos, á agricultura, Iidador�� do 0al�h)0 entregues Bem�
,·· ..

··:'>�!:!\P:
...

·;?t�� .

CI!lbf'. . arrancador de batatas ou um arrancador especial, que, além' deh.
pro as famas qQe t.omavam todo .um dia de lab _ta, sol a sol•. ras-

i.b0IilS/' ':Yf- 13.30-Teatro em Casa-apresent: ':�ran-' serem custosos, só trabalham bem nos terrenos muito soltos e bem
. :.;'..

. ,:.g-a:ndo o solQ ubt;rtImo, solo seqUIOSO de semente a 8 festa pro- $��ti�r. ..i.>·,·k":.:.:.:<�:H\* ca de Neve e 08 Sete Anoes, na capinados. .

,
"

':',: ':.:.;; \Issora da. colheIta.
, •

um" "
. :;j��t1:;\����t::':::':':k « �net:I���::i:�a. déeIS�mG�;�ar���. S.p;;f�

.

estendid:;.P,�L::a d:e:ar:ea��a:::àa� ,��:�t�� e��:�::��e<!:ix��as v��:�;:
. Um ·bom anuncIo >':�::;::;:��>$�1�:,.'$�<:$ '.' Tapa1o� e-outros patroct{lio das L0Jas Quand0 estas são eeparadas a mã I, das plantas, 9 prodnto é mail

. \":
'.

.

",
.'

. .

'

. \ ".
-

. �}%':/wB�&'J®:�i �'! Brasileiras.".·, \
. perfeito e mãis limpo, de que quando se usam processos mec�nj .

.

'

'y bDm . neIIoc io '..' � :.-.:
.. :lli��:::, '{&D�* J 14.45-Quarto de hora: da R adiO Educa- co!'! .

.\ .".. S'e'c'.eãO d.e.r.
BouDeios ee�Domieõ� t-TG'ATI

S: i�.j2::
'.

WW�:(: I�� ;5�-oOdO;��gra�a com �rtistas da Cruzei-
i
as exten�e:a�:�:;:en�eec:�lit��a�a�u��mca�aa�e����co:;t��c�ós.

1 ..._OS desl�mp�e�ados _que procu. am· i ,'ii\:.:.
.'

ro -do Sul. Póde-se ganhar tempo e fazer uma batednra mais barata
, .. �. .. .' .. "

" eoloea�ao' ,

I ...<)�N-:' 15.15-Report�gem Esportiva-A NaclOnd u!!ando-se um caibro oú um páu roliço sÔbre cavaletes, ao qual 8
., ," '.',

.' ... ·l·Q··:.�...., ..O.·
..

,_.'·.·$·O..00'
.

.

..LE' I' /A"O
'

�'.';��%
..

'

apresentara lia palavra d�e Ha�oldo �u- batem a� p!antas-reqem arrancadilS ou depois de estarem murchas
.

.. I/j I
bosa. a .p�gDa entre, o S. CrJstovao.e ao sol. Para isso, seguram-se as plantas pelas ramas, e ba te'· !'e

,. I'
o }l lummense, com mformes do� �emais iustamente fi parte entre estas e os frutos, fazendo 8e ao mesmo.

·,V�tI�E-�E_.Ob·�I��tleJ;"iál abal"!
'.

t' I

.'
encontros da rodada. patroclDlO da tempo um pequeno movimento de retração.10 -para'. CIC eta:;

. Terça�feira, dia 1�-as�9 horas, I . Companhi� �anseatica. '"
'

.
As vagens assim destacadas são sempre mais misturada

.L:roda 'lrazeua complElta, com. 110 predIO,da .t\,ven·da Trompo- 1 17.15-Provas fmalsd? ,�oncurso A prb- com detritos, obrigando a uma vl'olilisAção mais trabalhosa e tam-
torpedo, camara de ar e pneu. wscky JiJO. 60, será vendido em

J
{

.

cura de uma atriZ .

..
bem elas se apresentam muitas vezes trincadas e mesmo quebra-I roda dianteira completa, com:

I
leilão superiores e finos moveis lS.I5-Programa da ,o!q'uestra. de Patané, C( Mauro de .ohvetra. fias, pelas pancada9. E, quando o n08SO comércio for wáis rigoroso,�:camirfá ,de. hI: e pneu.

_ para salas de iaotar e de visitas,' 18.30-Pró,ra,ma da ór,uestra A,ll Stars, cl �2',.U�O Tapa1ó�. ,
isto .constituilá motivo de depreCiação no valor do produto.:. 1 garfo com o guidon e" breque j quayt0s de casal,

. escritoi'�@s e 18.45-Turma da Gina,tica-Prof. Osvaldo DlIu7. Magalhaes. Paiva e
.

O ernurehecirilento dá!>�pl[lntas; ante.s da batedura, dá ?m'lde mão .. " gabmetes; louças, .vldro!", adornos, . Urbano L6es. �,.. oportumdade par.a
_

o amadur.eClmento de mUItos frutos que aInda
1 corrente;' I tapetes finos, (p;adros a qlea, 19.00-"0 Quebra.Nóz�s"-Sulte de Tschalkow:.ky. pela orquestra de o não tenham compretado. (a) < Seoastiã,) de Campos Sampaio. _1 mensageira completa. .pratos pintados para parede ele. Concertos. f·' '. L' B b I Inspetor.agrícola li (de Cha. e Gui).
1 Biliw. .

19.30-Viclll musical e pit9resca dOi! comp�s�ores - a��rtme . � ? '.1 p�r d.e pata lama. aorutnb, a. biografi;a de "Catulo da Palxao Ceare!lse , pa�{,�.�I�{O j... .'. .

··l�·bolsa ,de ciiluro com chaves. A grande ofen�iva ie Eucalol. í. .

. "';-': �."""•••".""."""H",••",,,,,••••••••••••f;I·,.ver·e Jratar. n,os ';oficinas deste
, ! 20.00-05 Trios de PIlE-8-Triganeos-Yrapu.:-ús-Rose ue e_ Tapa- . \!;�

..

\J,)rnaL.
.

BASILE'A,· 8 (A N) -Dentro i'. ; jós. . .i _

.

\ ,
. ."

..' . ", .

de alguns dias será desfechada .20.30-:-Progra�a de Orljm.do SIlva, Nuno Aolaml e EmIlmha Bor-
U

.. {

.).
.

,

.

'. di f
..

d "f I' \ b CIOrquestra e Reglonll de na1l1e Santoro.
.

sae (Js adubos (rgamcos SWIFT e SANGU.E SECOa gran e o enslva os exercI os. a.
'. . '.. '. ..... d C h',' "S'WI'F�" O SEMEADI�R

'.
-. Ihaliados. A veloc:idade com. que a 21.00�Curlosldades Mu;slcals, com Almuante. patrocfDlO a olllpan la � u que sao os me ores

; i,..
' França tem aberto brE'chas na i Hanseática. � ,. ' AgenteS! José F. Glavam - Florianopolis

" Vende-ée; por pr<lço a� oca- famosa linha Siegfried, teria 21.30-,.A Canção do. Eha-Eswta,� mterp�et,�da por Lamartme B!bo Rua João I into n. 6,

sião; 'uma- pensão familiar em apressado a 'ofensivà do gaJ.l uma oferta da casa"de louças 9 Draga0. .

_

· pleqo fuocionamentg,. num dos fGamelln, que está dirigindo o 21.35-Programa da. Or�uestra Carioca.,. ",'

p.rincipais,' pontos 'centrais da' seu poderosó' exercito de acord.o 22.00�Re�,ist! Ra�IO�?Dlca;:-co� a partlcipaçao de todo o casto

cd�d�. .,

com o plano elaborado ha mUI- 23.30-0 Boa NOite da NaCional.
· . Tratar á rua Consdheiro Ma-. tos anos ..•

·
iI fra n ..94.'

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

_

". :026-4-10 Lampad'as' pelos i:n�nóres pr�,ços.')';

'B�� "egD'cio� CASA RADIOLUX - Rua
., " '.,., . '.' 28 de Setembro. 28

\ V
.

d . " l\tJagcifica cha.
'

. '.

· \ _, ..
en e-se! car�, 80 I�do O Dia 'd'a Pa..;\ d. E�taçãd' Agronomlca, com -

.

'.

(:'í;na;.COllf�{tavel ,e grande �a&al·tria' em'· "Cru- J
,o resldencl8. belo pomal, Jal- _

,d.ln, e inum�ras henf�itóriéls. Di�- .'

ze iro
I Õ,: de grande extensão de ter-

.

. nH parI) .6ns. a�ricol85' ,�� .divi-. ;�GRUZEJRO,' 9' (Gazeta) _ As
.�d') em lotes�·o;.;· 'l'", comemorações do .' «O Dia da i·

;. ,
, . Tratar na Pátria» transcorrera-m aqui com!

.. ( HW.iTRÁjANQ:,N. 15 grande br,i1ho.·@ magnifico .pr.o-.'
\ ,,, o � _._., __,;iô .. """'I__ "" .. grám.a, foi executado -, com' extra- i-o"': t..:;o �"".'s'e r:t'a.:,-se ordin�rio .efitusia-smo do "povo. I.

. ... ;.

;1'
>

'. --o Desfilaram o .Tiro
-

de Guerra I" _.� .' '
..

rI\ I?a. se .2��·, '_lptÍ� companhia isolada da,.

c'" ',_<.: Nl�aqu>n,as '. �e. escreve)," de Força;; P·ub'Uca,· creanças escoFa�!
�

-. -

<' ��.citá-híhd����;;"me'1!l.ni('0 esPt.��a- res eOÍl?vo :e_!n g�ra!. Na
.. ��I�-I

Itstli.. SerVIço gar'a ntJ do... Pensão na. ergu
..
ld� d�fron.t." o .edlflclo ..

.•
' O·, -R J"é J : -12 .da·,Pr.ef�ltura; a BandeIra" f (

·

���. ". lia. o. '. agues .. ,�, ,'hâstêada 1.0 som do Hiho Nadc-
". �lorJ'ílnGpolls, com AUGU$TO irúll,:"ial�na'ô' ao povo' vidos ora-I
L· �KLOSS. �.... ,

õôres, tod'os -lJ1uitissimo aplau-.,

I V 30 ;:i, .... > - I
",'.' . > 99", -

- di",:Oi;;l" ;

. .

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

A Gazeta

.---------�--------------------- -

.

Eugenheiros ';_Agronomos e Mediens -Veter·.u·}':-i08

, ,

,

..... '.,.

'.' Pens'ão familiar

de, H. O. LIG'OCKI
I

AMANHÃ:..

Amortizações de 31 ,de Agosto de 1939

:
A. mais. importante Companhia de Ca

.'pitaliza�ão da Ameriea dn Sul
Almirante-Darbele..;;...N \lDO Roland-:-Zezé Fo.nseca-Judite -de

Almeida.

r
.;

,
No sorteio pe amortizações realizado em 31

de Agosto de 1939' foram sorteadas ás seflulntes
combinaçõEs:.

-

61J. -XUX
Livrària. Papelaria, Ti-pograf;1) Sn�adernação e Fà

.

bric1 de:' Carimbes de borracha
. ; -- .-

Artigôs pa'ra escrltório--;: Ltyro$
"

,em' branp'?'-:-Arti"!
60S escoJares-Artigos i�:�: presentes-Brinquedos, .

Todos os titulos em- vigor. pc.rtadores Je 'uma
Aceitam se er�com�ndas de «cLché». chancelas, das combinações' supra.; serão imcd atamentp.a�('r-

sinetes e cqrimbos de datar, de metal, para inu- tizados' pelo" capital garant;do a que tem. direltu na

:� tilizar ,_t'stàmpilhas Séde Soei;]I: Rio de Janeiro ou

'" .Húa--Felipe>Schmidt, 27 CQm g ��SlJb AgEnte Adolfo
,I

. CAJXA_ POST;3, Lf 169 _Te�efon�/,1.�ã7 Boetteher� FiO!ianopolís, Rua

1St C t Felipe Schmidt 11
.

. "FlorranOP9 iS a. . a anna
.

o pJ'()ximo sorteio de; amortização será reali-
..

{ I ' zado no dia 30 de Setembrq � de 1939 ás 1'4 horas.

_··__'�__�r��__P_·��i__"_·'���� ��"�I

. UKL.
.
CfA. ·YVR. N.fS
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AGAZETA FlorianopoliSi, 19�9
--------------------------�--------------------------------------------------------------------------------------�-------------------�---------

A SAZET SPO IV

A 24 de Sete� r"""r-l-
26 DE NOVEMBRO \GiI••_."•••a•••".o$�"e••"®s'!i·.,��"",."•••••,,

� !Tribunal de1vâL. f'he Tex'js Company. Re-

bro co'rneçará �1oat�����a � ���:i��nse I Apela'ção. 1�<��;:.,Y.s', dc s. GUILHERME
.

.

. .

Vasco x Bonsucesso IJ ulga mento,S I Dado, provimento ao agravo

O t�·· rno. neutro'.l 3 DE DEZEMBRO I da u!ttt-na !�ara �eformar asen.ten.çaligray'�,-
I

.

�
i aa e Julgilr a ação improcedente.São Cristovã : x Mldureira

I
sessao ! Emb1ugos civeis n. 1950 dI

O ceriamen flndará a dez Bangu' x Botatogo I Habe�s-corpus da C?maiCI! de ,comarca de U ussanga, em qu-
F lamengo x· Vasco I Concordla,. em que é Impe.tranlr.: são err,bargántes Antonio Miho�ide dezembro· ..... A questão IODE DEZEMBRO lo �r. 0501 Duarte. PerelCa e;e outros e-embargada a Compa-

d : paciente Artur DomlOgos. Ca�", i
uhia B;a�;leir& Carbonifera de05 campUS Bonsucesso X Flamengo doso. Relatol o H. des. PRE- Araranguá.

RIO, 8-E�tamog quasi no 6n.!':1 do returno do campeona- América x Bangu' SIDEN!E. Furam rejeitados os ecrlbarg:s
lo da cidade. Fa!ta:r! !'óni':r-'(' I'�' t',;Ja bs P"'� que se inicie o

I
. 'Fluminem!iê X São Cri: to 50 O .Trlbunal concedeu a or- para confirmar o acordão qL6

turno neutro, que taaJ, -I�i�t·- - "',1 �I"sp�rtand" niJ publico cario- --.-- .----
. .,

dem Impetrad�. por �star nulo, jlllgou improcedente, a ação. Ven-
LI! A 'i I t· ,

- S I
o proc�fSO, V.lsto o paciente não' ciclos os' srs. des. URB.\NO•

Será o terceiro turno aquele qUê irá decidir a sorte dos I� e Ico verS l.J : haver sido citado, par-a-� vêr
'

SAL ES E HENRIQUE fO�
"papõo::sll. I . ! processar. ; TES.

Erroneamente circula nos .setores esportivos da metropole a I r IS, I Recurso de hab:as-corp�s da í�ecurso crime n. 3508 da
versao de que sémente os cinco primeiros colocados tomarão parte ' comarca de Hari,oma, em que é

I
comarca d" Ürleans, em que é

nesse turno '0 que não é verdade. pois todos os concurrentes esta.- I recorrente o dr. Juiz de Direito' recorrente o dr. Juiz de Dire.toEm disputll do camoeonato ria cida� '. J·.:lg;'Ião h:.JJ·p, no e recorrido E·I S h'ft'l R • d J'rão a postos. ,. v I
- _ugar C ler. ,C::- e rrccHi o Antonio cão B'I�o

campo da t.C.D., ISS e4uipes do Atletico e .fJ;:a{ Ilator.� sr , des. PRESIDENTE. r', rm.. ndes. Rdator o sr, rl li.

C
.

'-�
"---.

t N�.gad� pcvin:tn�o ao recurso TAV,i\RES SOBRINHO.
a rnp -::,_:ona o �at'a conhrrnar a sentença rccor-; Confi[mad:i a sentença c.ue

.

C·
,I

. oda.. . impronunciou o recoui lo qu , te-u

e' r-Ioca Re�urs�. crrme n. 3.498 da to lo apoio na prova dos autos,f
,

rr:orrarca:
âe Laguna, em que é Recu'so crime n. 3511 da

;
. . rec(Jrre�{e.. o dr. )u:� de �ir(ijo I comarca de Joinvile, em que é

Finlllizand� o 2' tur�G d", campeonato do R.IO de ]anello, e recorucos FranCISco PIU�:' c recorrer.te João l-lerci!io

Pert'ira.encontrar-se-ão. bOl:, 0, sf�um��s !e -n.s ,

.

c utros. Rt'latú. �. s�. des. HEN- da Costa e recorrida a jU.t:ÇLS. Cristovão x Fluminense --Nu campo da lua F,guetra RlqUE FON1 ES. Rtlator o sr , dt:s GUSTAVO
Melo. foi confirmada a sentença PiZA.

'Flamengo x Bonsucesso -Nó c ampo da Gaves. [ecouida, pelos SEUS (U'l.dlm�n
. D�do, em parte, provim/oto

. BO.'lgU X América - Em Bani:{1 IlOS que são jurídico.
I
ao rrcu:so, par� descla;.sific8C ')

",).. ,
Recurso crÍíne. n. 350 j d� I cnlne fliHa o af!. 303 da C)o'

Colacação d·�s '<cluhe� U� icomana de Indaia!_. em '!�. t:lliol.JaçãJ (!�� Leis P�nais.

L F F i recorrcn�e o dr. J�IZ de �)Ht'ltl) J Re.:urw- crim� n. 3504 da
II .::ia·1I

. � I e rt'comdo FranCISco Jt1..ce vcn i C011larca·de Tljucas, em que é re

. � ',�. \ 8enedeck. Rela�or o Si'. dcs. I corrente Antonio Henriaue Cados

J-o-o-s-I-G ln.1 Em 81 Perd.1 P.P.·I CoI. ALFRE�O/fROiV\POW:3KY lSt,:idl r e recorri-lo J0;}u,�im M .tiag p. ,
I O Tnb}J.llal decretou a pies" I

.

4 -3 O I 2 l'
I

criç�o ité6�! .� éontar' do dia! 3 c' R(�aIOf O H. de�. UR.BJ\�JO
5 2 ·�2 1 4 2' de JuUb e MO da data menr.lo-I'�)ALtS.

-

�> -5' �-2 '. ��'.:.. -' I 4 2
.

nad� 'a seºte�ça_.__ ... . I
Fci confirmáJa a s�nler'ça

I 5 ,1
! 20 _

.

2 6 3' I [(et ISO c�;me
.

n. 3497 da I recerrda, por �dar provados lo'

5 I 4 8 4' Cruzeiro, em que I dos elementos lotegrante� do (J.�
-------------------�- é recorr te a JustIça e recorri- me de injuria......_verbal.
Associação Jitletica Bar� do Rizzien ROlr.an. Relatai o RecUíso crime o. 3506 da

•

Ve rde sr. des. A '\FREDO TROMa comarca de Hlmoni�, em 'JU�

rlga
.

POWSKY. é reccrrenle o dr. lu;� de 0,-
i DeciJiu o Tribunai não tomar reito e recorrido Ervin Hoepdw.

Recebemos e agradecemo. �. seguinte cümuni, ação: conh�cimento do' recurso, per ReI.1!tor o sr. dcs. GU(LHE!<-
c�I.ORIANOPOLlS, 29 de Ago!to de 1939. Snr Re- não caber tal �edida da deci- i\!íE ABRY.

·dator Espoltivo d'A GAZETA -!��sta. renh;) ii r..axíma �'lljs -

6ào anulótoria, Cor,vêrlido em diligencia, p 1-

,fação de c-amunicar-vos a bllP;;Ção <,ia A�sociaç1() Atl,_tiC31 Recurso crime n. 3490 da ra que: us aU'OS baixarn·a S,-
Barriga Verde, tendo sido aclamarla �'empos53d, à segUj)le Di· C0marCi\ de São 'Bento,. em qu·Jcretaria, afim de serem distflbu,-
reto ria Provlsoria:' ��

I
é recorreot", a Justiça (:' recorrdo dos corno ap::lação.

. Presidente-Major João CandidJ AlVeS j\tbrmh:-; §,,:cLta - Roberto Bourges. Relator o sr. Apelél'tão clime n� 6159 Jil
rio-René Vérges; tesoureiro-Narbal .Barbosa de SO\Hd; dirl?tor de�. ALFREDO T R O M- comarca de Pdlhoçü, em. qu:: �
esportivo-Duarte Pedcá Pires;' dirdor de at,:"tismo-Rui SLl,kler POWSKY. apelante E,ich' Schafler e a. ai

de Sousa.
_

,

Decidiu' o Tribunal não lo- Ioda a JusÚça. Relator o sr. (J".
Valho-me da oportunidade p,Ha apre�ent r-vú�. os n )','50S mou conhecimento pec n�o h;�o SILVEIR:\ NUi\JES.

I prot��tos de elevado. apreço. Afenciosa's ��ud3çõ��. (a) RE NE' ver o recursc' da decl,ão anula- O Tnbun"l cot:lfirmoU' a :>t r"

VE RGE�, secretario.»
'.

.. Itoria do proc �so,crirne. Ilcnç.} q'Je foi i-npost�.ao apela ...
:_" � 'I Apelação c!lm � o. 6 J 66 da te d= 2 anos de priSão o,:Iul.·.

E L
comarca de Jaraguá, em ��-� é

I .l\pellÇão c!�,ne. n 6,! 90 J,

FED RA iôpeJante Angelo Tanl'101f!l e:r"'marca de rior;ar.of1ob:l, 'lI'"
apeladd a Justiça. Rtiator·o �f i.1;)le a Ju;tiça e. "p I1\.L, () !.
df's. ALFREDO TROMPCJWS Cérfnte FCloando B.orgd, Rel:'m
KY. Iror o sr•. d:s. Gu,tavo Piza.

Foi l.onfirmada a sentença dF.11 l�tkrmada a ser.Lnça p;;i.1

,I ano de prisão celulctr quo' foi conrtpnar ('. � peLdo a 10 ano,';

i r.puta ao apelanie g_ u mlDlm. 6 ."ezu, .3-; !-,ris,io (,.JuLr.
do alt. 267 da Consolióção i gráu sub�medio do ado 294 §
da� Leis Penais. 12, e 100$000 de taxa per."

Florianopolls i\gravo n. 1098 da (O 31<:a tenciaria e cu,tas do p,oces,n.
,d São José, em que são I'��íf"': Ven--ic!o em p;,.rtc. o sr. d",
, H' F C'

I
1" , T'

.
• Vi ntes . ett e la. e él;( A- /\ lredo

, r.:n pow ky.

A praça, de esportes do campeão cruzmaltine surge como

a .credenciada. para ser 'local dos malt'h·-s. rnats importantes, como 1
sejam: Fluminense x Hameogo. Fltnuinense x Botafogo, Bo-'
tafogo X Flamengo.

A tltbels deverá ser -1'1 �Ig-.!íote, faltando Ião sómente 8

designp.ção dos cempoe.. o quI" oU" 1."110 dentro de poucos dias':' de

A eancba do Vaseo

A tabela!

24 DE SFTEiVlB'(n

São Crísto\ião x Vasco
Madureira .x Flamengo
Fluminensf-' X Bons.ucesso

1 DE OUTUBR.O

aotafr)go x São Cristovão
America x '�!adureira
BanRú X F:urnirlense

8 DE OUTUBRO

Vasco x Bangu'
Flamengo x Botafogo

� Bonsucesso x Americç.

Jj DE OUTUBRO

São Cristovão x Flamengo
Madureíra x Bonsucesso
Fluminen�e x Vasco

22 DE OUTUBRO

Bangu' x SãO' Cristovão
Botafógll x Madureira
Amerlca x Fluminense

29 DE uUTUBRO

Flamtngo x Bangu'
BOTJsucesso x BOtafogo
Vasco x Ameri<:a

5 DE NOVEMBRO

São Cristovão x Bonsucesso
Madureira x Vasco
Fluminense x Flamengo

12 DE ,NOVEMBRO

Bangu' x Madureira
Bot&fogo x Fluminense
America x São Cristovão

i 9 DE NOVEMBRO
Bonsucesso x Bangu'
Vasco x Botaf0go
Flamer.go x America

Direção de' Escotto Melo

/� t1etico
Tamdndl1l e'

0--'

'"7{vál - . __ . . ._,;.-

Figueirense
[ris

LOTERIA

RUA FELIPE SCHMIDT N. .s

QUARTAS e SABADOS

Adquira o seu bill'1ste _no
Salão'Progresso

O Unico!

[Mercado PIJblico]
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lnverno. .para homens" ��',�horas e crlauças, mak
,

r,jado sortimento, na Casa "A CAPaTAL"
M.trizl Rua C•.usell.ei',osQ M.•lra n. 8 'Filial: RU'a Traj�jnc D.- .... (-

-;: , ,,..,..... ,'" ,-:-�

___
'

__IiIl:"_ilil.1eI.\iiI'
m.v•• IlE'!:a;;s;:a;;;;:;; .,.......• _f......=lIIr.Çij'y1liilfiill1-.----�__II'lII_IIl

.....3):::::::.�II'_
-----

il1eíu;ãb :

Il;�.. \..IiSO AO POVO
I Cp.. TARINENSE
I

I
I

«
."
"

"a
de

FRACOS E ANEMICOSI
T9M1i:M:

'V1180 CBfOSBIAD a
Linha Direta Porto Alegre-Florianopolls li)c Jolí. ta SlIn SJlveir.

o MELHOR, TONICO I

CSmu1e .IS:' TIUU,
•

, l\rOtllhil.el, .

Catllatros'<
.

Pu1m'Dare�,
DOr nas costas
• 1.0 peito

Nã., e6l1.f.BOO: - ,Peçam só

VINHO éREOSOTAOO

A empresa Jaeger, Irmãos, d. Porto,
Alegl'e, comunica á sua distinta Ir.
guezia que illau�u ..ou a· sua linha dI
reta de ousbos, de PO.'fO A.legre a esta

'Culdtal
.. ,�

SA,IDASo de F!cr;anofolis :.,rça5 e s'lbado�
B o de Araranguá -. qu ..rtas, �abddcs e dl_lr\ingo�

Agente em Frorianopolis''':_ DAVID SILVA

'A- r 11 a I d o P.· de O I i ve i r a

Agente no Estado da COMPANHIA HOBART-DAYTON DO BRASIL,
fabricantes de BL\LA!\ÇAS AUTOMATlCAS, lavadores de pratos e copos,
descascadores de batatas, MOINHOS DE CAPE', picadores de carne e COR�
TADORE3 DE FR(OS.

.

Sa,-,t,a Caterína

Distrlbuidor das maquinas Di lERMES" e da 'nsaperave: ma qui-ta portatil
"HERMES BABY". Maquinas de somar np:-�EC(SAB.

-

,
t- ,

Agente Geral no Estàdu da COMPANHIA PA LISTA DE SEGUROS.

Representações Geral »:

Rua Felipe Schrnídt, 46-A TELEFONE, 1534

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

Florianopolis'

o'rilinopolis

e mais va-

.

Compra -se por bom preço
qualquer quantidade e. varie.

I dade de rnarmore, bem como
I d

'

I
cascas e mansco,

Para melhores iníorm. ções
I dirijam-se 08t intt�ressados :1

,·b'-'I '" "f ' ",(lql)1'I'" dr' ror'

II j'

.•

"'_,'..•.,' _-o',
'.

',','
_

.I'l�·,-.. ,',· ,...:.} ,t.' ,\,,1' ....: .L' ';)!.

•

v e �
..�:tê, '\'!iarjk1"

I
.

I

. -

Serviços.de' Pas9G�g��if"OS �) !:1e' Carg::3f'$'
-". . -----�--

"�re�8$ de cargueiro:,
g; . .$ 4* ,.

f " ,l.Q.p ,g.J .,' :-._:�'._ �j.�,�..�r=�._.!!l'�,....�...�..�-�1J)T�...���!�.�.����Iwaa:;.;:������::.}_.!â._�,f1T���
, .

Para. (J.� 'NQrta

-I o Paqúe'té'ITAOIRI.\·
corrente para:'

,

Paranaguà, Antonina

'santos,
Rio de' Janeiro,

'" Vit6ria. Baía, Macc.ó,
Recife e Cabe.íelo

Cargas e'. passagetros para os demais por
tos- sujeitos a baldeação no 1<.;:) de Janeiro.

o Paquere- ITABERA' sairà a 13 do
corrente para:

F. irá a 11 do

'rnbltuba
RIo Grande

Pelotas e

Porto Alegre '

•

A.y·.,s·O·' I. Recebe-sccarga s e encl)mend�s, até a �esp .ra das saídas ?O� paquetes
" ... ;

. eernlte-se pass lse;JS, nos dias das saldas dos mesmos. a vista da ?
testado de' vacina. 'selado C'Jm Rs. I $200 Federais. A bagagem de porão deverá se;,

,

entregue, nus Armazéns da Cornpan hia. na véspera dei.'; saídas ate as 15 horas.
para' ser,' conduzida,

.

'gratuita mente pu ra bordo em embarc.ições especiais.
ESCRITCRlft.-PRôY� 1 ';, DE WWE�BRO, 22 SOB. (FUNE 125Q)
AftMAZENS.:.rCAIS HADÀRÓ N:J --(FONE<1666) -END. TELEG. C )SfE'JR4

"

. Para-mais informações C001 o Agente
CE,·.·L�SO RAMOE'3

-

..E ....ESENTANTÊES -E, DEPeSITAPlfO'S
O A A�iL. 0,,-....,· 1-1. O 'IE)"�'�
• U;l! I nl' • S

'

Matriz' FLORt�ANO:,! ,nl�
."

-808,CH
,:) •••• e .al. IIlI••'a, ........

iii ......., •• _•••• - Filiais � 81n:
-..".. .;.. ......s_ .....1•••••• __ ....

- _.. ..�. ,'!I," "._a. ".t....a ( ".),.....;- •.H .� !r"'-i _,.. _�
. I,,:: I' "

'.
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•
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-
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El\li�:-rA ...

- OATr.AR,:NA .

'K' S..··
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. .
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.

.

- .

.,i -�"'t.;.. .; �

B,lufi1en.u, Or,uzeBro" «1.",_. S�,;I,
�

Jolnvile, La.es, Lag�na, Sao
Francisc. do' Sul·

MOSTRUARIO . EM:

Ttllb.rio

---------------
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,
;
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A/Nossa Vida
NAMORADOS

Nessas manhãs alegres, pr" filmadas,
De éter sadío � claro ! i !II,menta, ,

Acariciando o mesmo per.sarneuto
Percorremos c parque, de n.ãos dadas.

A
Diretor-Proprietario J."IRO �ALLADO

VIIANO Florianopolis, Domingo, 10 de Setembro de 1939 INUMERO 1538

A ves trinando em cima das ramadas,
A I vcs patos e urro cisne a nado lento
Sobre as aguas do lago, num momento,
Pela braza do sol ensaoguentadas.i.

I,

,/

- ,

Tr!I�TT � �At 10) l1't\ � � � TM\ 11« I
----

i da Barra. após ter provado que'
.Ir�.LI. .I.WJ .LLW"'" .ir � liW) � � .lU' � ,I N t C I 'o e3pirit�8mo nog,a d?gmas Iun-

O as a-, dementais di Fe, diz na sua

I 'I «Ciroular sebre o Espiritismo>:

d,.
,.

d" I toli"as I
1. Nenhum catolico pôde ser

a nova .retor�a o Cen-
I I

.. espirita sob pena de ser escluido
___ .. i dos Sacramentos da Igreja (CaR.

tro Acadeanico" I 73�. t�\atolico não póde as.

I <Lampejos, � na edição de ju sistir á sessão espirita nem por[lho proximo, findo, traz o seguiuNo salão nobre da Facutdac'e '

vidades do «Centro». Il,) e sugestivo editorial sôbre o mér� curiosidade, nem p_or .;de Direito, ac.�a de. ser ernpos- Em seguida, o bacharelando I espir.t 101110. tencia
_mér�mente passIVa.:sada a nova diretoria do Cen- Nunes Varela declarou empos-I

. 3. Nao poje usar remedlos es-
,tro AcacJem_ico. sados em seus cargos os novos I F b i d I piritas nem csnsultar mediuns eS-1P"f�s��te Inum��ás acadernicos.: dirigentes, passando a direção I "r

ea e oue. piritas:
_ . . Ideu inICIO á sessao ,o bachare- dos trabalhos ao academico E" D H ' d 4, Não pode auxiliar, de

q'lbl'l
't..NnERSAIUO� I, De sua viagem an sul do país,I j N V I I ..c eveu o r. om sm e .. ..

'1 '

anc o unes are a que eu seu Abelardo Gomes presidente elei-] M I di t d d quer maneira, tnsütuíçoea, aSlOS. ,rf'gressou o nosso prezado Coo'
relatorlo referente á sua ges.ão to para a gestão' que se extin-I! �

l
\, Ire or

I
e uma c�sap e

hospitais. mantidos pelos espiri- SRA. PROF. HENRIQUE terraneo sr. Oavaldo Machado,
á frente daquela agremiação a- guirá a 11 de agosto de 1940. I sI"" eC par.� os OllCOS: �t� . au-

tismo. ,
BRUEGGEl\1Al�N !

alto funcionario da Prefeitura
d

. l,.« "n�llIero o es Irl rsm') um _ - .

'1.]' ..ca ermca, demonstrando os tra- O academicc Rogerio Vieira I I f t 1 t b
- Nao nos deixemos, pOIS, I unir., F t' .

d MUnICIpal.
balhos realizados pela díretoria com a palavra saudou � dire- �I'�n e ,j or (e p�r � aço:; men- Ser catoheo quer dizer antes Ides el�_ seus natais, oal Ha.tlacujo mandato se extinguia, e toria antiza tecendo elogiosas " �1'_l.e nervosas; a 11'1 men e °I eS-1 de mais nada, ebdecer á 19reja;! de aGrtJadIl a, Ba exma. sra. u. I- TEODORr:TO LrGOSCKI'
d d It d I I .

" , pmusmo co-icorre co n o a coo, .1" • � a an ra rueggernann esposa
.

an O os resu a os por e a a - ref-rencias sobre sua adrnlnis-: f
.

t d hosníci ,a pessoa que se na ao espirrtis I d f -(0".'
,

B"
�

I' E .

cançados, através as muitas ati- tração sadia sob todos o' o -100 orn:clIDen o os ()�pl"IOS. I mo não merece o nome de cato- I o sr. pro essor 1 enrrque �'lIeg- .

·stá nesta capital (I no=so es-

t d' .

t d;' p n Acho tuo forte o seu eontiugente :
r gemann, Grandemente relaciona- limado conterraneo sr. Teodoreto

tS e VIS�, e pon o em des-
que a IPi devia tolher-lhe a mar-

ICO·.

I da nesta capital e com grande I Ligoscki gerente da filiul do

(AR fAZES DO DIA aquedas es orbços Pf'o� dela. el,m- ! cha. O médium é
um, tipo. anor- numero de simpatias pelas pren-!saoco I�dustrial e Comercio ",'"prega os em ene ICIO as c as, 1 •

ih
------. ---' Uv

.

ses e entidade estudantina. Fri-
mal, desenquilil rado.»

,
D@ixou Varsovía

1 rias,
do s�u espirita e coração" Santa Catarina em Crescíuma. ,:

.

d . .

I O D� ".;Austregesilo, prof, ssor I sera efusIvamente homenageada. --- -

-

..,....... D ·E O
. zou aln a o 1 secretario do de molestlas nervosas da Facul-,. .

'

'-"" . N Centro Academico a atuação Jade de Medicina do Rio: «O! BERLIM, 9-Em vista do de- DR. AURELIO ROTOLO Aeaeio Moreira
o líder dos etnemas brilhante e destacada dos repr�- espiritismo é, ElO Rio, urna das' se?rolar dos aco�tecimento�, Advogado
Emp. Cinematografica se_ntantes da Faculd�de de DI-I causas predi.,ponautcs mais co- deIXOU �ntem .a. capItal polone- Comemora se'} aniversario na-

Consultas e pa'receres.'relto de Santa Catanna, no re- mUIl'l da 100:lcura. 5a, o adIdo mllttar da França. talicio, amanbã, o sr, dr. Aurelio
Odeon Ltda. cent� Congresso realizado na O� ruediuns devem ser coaside!' . .'

.
. Rotolo, destacarlo membro da

CapItal da Republica; e,. como,' :'fldos
individuos nevr,opatas, pro-I Dr Claribalte Gaivão III )ociedade de M':ldicina de Santa

FONE: 1602 prova de que ('IS acade�lcos de ximns "8 histeria:>. ",
-

"T
• Catarina.

nossa Facul9ad� se sentiample- O Dr. Leollildo Ribeiro, na �dvogado
"

VISCONDE DE OURO
HOJE - DOMINGO, 10 DE· na.mente sattsfeltos com o modo SoóeJade de Medicina e Cirur- .' Senhorita faça com que seu PRETO, 70.

SETEMBRO I brilhante. com que ilO. Congres- gia, declarou perentoriemenle:' Falencias, processos 'namorado '.Jse chapéu
FONE: 1277.'so do RIO se Co�dullr�m N�-I' O espiritisme é, póde-se dizer de Seguros Terrest:es I RAMENZONI 017 -30·9

A'S 2 HORAS: nes V�rela. e Osm Regls, pedIa �?m exagero, uma �fabrlca -de 1011- 'I
e Maritimos , "

Vesperal Lider
fosse Inser.'do em ata um voto'

�:"�. Entre ús dementes, que dia- I

Escrl·torl·o .. Rua Deodoro "

SRITA. HULDA CONCEIÇÃO I CARTAZ-=S DO J\IAde louvor aqueles representantes, I iarnente dão entradd no hospi- I
L IJ

PARA AS MOÇAS o que foi unanimemente apro-, cio a maioria vem .:los ceótlos D. 15 -Telefone: 1.665 ! Aniversaria-be. a.manhã, a se-

I) REMO ENATAÇÃO-D.F.B" vado. As trltÍf1as. palavras do es�irit!!s!' FLORIANOPOLIS ,nhorinba _Hulda Conceiçã�, _filha ,PROGRAMAS DE HOJE:
_.

. eloquente e a�clado orador fo- Compreendemos, �'pois, com
jo sr. ,Joao Mateus Concelçao. i

2) INVENÇOES ALEGRES - ram cobertas por, prolongada e quanto raz...10 D. ndâolfo, Bispo
\ ,I Fazem anosdesenho calorosa salva de almas. •

_...

I
u_ h1)je:

Em brilhante dis urso de a- I iS) AQUI SOU O GALO-desenho gradecimento, falou o academico ,! D J' f1tiJ , d'" A
• Olhos, Ouvidos� u sra. Tolentioa d 1 Silva,

es-I, REX. ás 2 HOHAS:
4) OU INVENTA OU . AHRE- Abelardo Gomes, .

ovo presi- r. oao e . raUJO·"Nariz, Garganta posa do sr. Tito Coelho Pires;
BENTA-short dente do «Centro Academ!co», I'

a. senhl(lriLa Maria Luiza Gal-I Matinée elegante das
que elogiou a aç- e os traba-

!li
_

)11·H,m:, I moças5) NO FIM DEU CERTO-um Ih::>s do antigc, iretório acade-
- Especialista .do. Certtro �e Saude .••. Aflsiste.nte do prof fa�s�7 I

a

-

senhorita Caetana Maria,
_

western de classe -�om Ge- .

f d
CODsultas dumas das 4 a.'!I6II2-R.Vltor Meueles,24- e. H Rosa; .

I- I-NACIONA L D� F. B., mICO, azen o em seguida vee- �

orge O'Brien. mente apêlo.- aos seus compa-
-

a menina Maria da Conceição, 2 VOZ'DO'
I filha do sr, Oolcar RtIlDOS;

-

I,
- .' MUNDO �8

6) HEI SEM COROA-uma co-
nheiros de diretoria no sentido I .

<

... D' I L
o

de empregarem o melhor de ·1 DA.
I.

T
- Ouvidos, nariZ,

o me�IOO an�e opes, {ilho. 3-;-iNSTANTANEOS DE HOL-media da ponlinha ·com
seus e.sforços, traba_lhando com, r. rmln,lO ava·res _

da....anta
lo faleCido Agapllo Mafra; . I LYWOOD-short -

insuperavel Bôca Larga. I 'e - e o lOvem Hercilio, filho da vva.a maxlma abnegaçao em pr?!: CIRURGIÃO-ESPECIALISTA Assistente do prof. Sanson Celia Luz; ! 4-:\IlUSICA E MAGIA - sbort.3 traillers dia <;ausa e do 'pr�gressod,-da,Ja; I Consultas das IOáe 12edas 16ás 18-João Pinto.7sob-Tel,I456 o jovem Pedro Cardoso.Improprio até 10 anos - C.C.C. g ortosa agremlaçao aca emlca I ; 5-0UYINDO MAESTROS -

de Santa Catarina. ------.--
,

'

--

shortPleço-l$JOO. Final t f' d d I I CLINICA O,E CRIANÇAS Senh'Jrita exija que seu ncivo
Galerl·a-$700.

men e, OI a a a pa a-
-

h ' 6 ALEGRE E FELIZ Ivra ao bacharelando Nunes Va- :Ise c apeu '

-

'�com ; e-

Imposto incluso rel�, que, comovido, agradeceu
'c DO RAl\1ENZONI ne Dunne-Handolf Scott e

_ as elogiosas referencias feitas DR. M. S. CAVALCANTI Doroty Lamour
A'S 6,30 e 8,30 HORAS: aos membro,; do diretório, cujo Formado e com o Curso de Aperfeiçoamento ·de Higiene Infantil i IAJANTES Preço: 1$100.mandato se extinguia. Depois de, e Pediatria, pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro.

Selo incluido'fazer referencias a varios pontos I Chefe do Serviço, de Higiene Infantil do Centro de Sallde -- Ex- DF. RENATO BARBOSA,
das atividades academicas, Nu-( ASSIstente dos SANATóRIOS Infantil de Nogueira e "Bela 'Tista"
nes Varela formulou á nova di-I (Corrêas). _

.-

retoria sin(;eros votos, p�ra que, DOENÇAS DE CRIANÇAS - REGIMES ALIMENTARES -- TUBERCU-
ela pudesse, durante sua ges-I LOSE.INFANTIL - PNEUMOTORAX
tão, realizar tfáJalhos realmente Cons:: R. Vitor Meireles. 28, das 14 ás 18 horas.
uteis e grande3, num ambiente

I' H.es.: Av. Hercílio Luz 155. .

pleno de harmonia e de cama- -_._-�---------

radagem. .

Encerrada a sessão, dirigi-Iram-se os academicos. incorpo
rados, ao gabinete' do desem-.No teatro da Vida bargador Edco Torres, diretor

I

da Faculdade, que foi saudado
com

pelo academico Rogerio Vieira.Constance Collier, Phyllis K'enne- Respondendo,_ o nobre e distin
dy, Lucille BaIl, Ralph F'órbes, to àiretor de nossa FaculdadeKatherine Alexander, Franklin congratulou-se com todos, pelaPélngborn etc. .

D'
_

d GREGORY V\ CAVA
maneIra como �rabalham pelo

lreçao e . ..Centro Academlco»."E' UMA PRODU(.:AO EXTRA-

l
ORDINARIA

I GUARDA-LIVROS COM- I-No programa-

.

P�TEHTE com referen--
AURORA FILM n. 14-D.F.B. J clas . r' mantem
.contendo detalhada repor{8gem I PRECISA-SE I"sobre a Grande Parada' da Ra�a,

]
na ''',

efetuada na Sapital da Republica M O D fi L. A,. B,no dia 4, dJ corr�nte, CO!1l1tituindo
asám mais um "fura" de repor- BO�'.,:·órdenado I,tagem da DFB. -.

.

:_
'" ! '

A maior Serraria de Lenha I I
Fone 1.100

Brilha o sereno tremulo nas pontas
Do vistoso gramai, como se f'-sse
Solto rosado de opaliuas contas ...

"',

Enquanto uns casos rusticos de aldeia.
Eu vou narrando-lhe, �m linguagem doce,
Escuto a queixa dos seus pês na areia I

Sessões Elegantes
A R. K. O. RADIO apresellta

um traàalho vigoroso, prQfunda
mente humano, pontilhado de e·

moção e de humoris�o com um
suberbo "cast�'. onde sobresaem
KATHERINE HEPBURN -:

GINGER ROGERS-ANDRE'A
LEEDS - GAIL PATRICK (li

ADOLPHE MENJOU

D.l.opes

Ações Civais e c.ome -
.

ciais.

CINES �OROADOS

R cgrf'ilWU de sua viagem ao

j'
REX ás 4,30, 6.30 e a,30 hora�.

:1O,te do Estado, onde o levaram '.

inleresses profissionais, o 8r. dr. O grandIOso fllm
Henato Barbo�a, ilustrA advoga- FLORES DA PRIMAVERA.lo nos auditórios do Estado.

MOVEIS linos e belD trabalhados,
,

50 na

"A·Mobiliaria"
que

exposição p'ermanente,
rua Trajano "n. 33.

Todos os nossos moveis são recebidos direta
mente da fabrica Zipperer & (ia., de Rio Negrinho.

'V,eu,fde-se a pre,stação

FOX AIBPLAN
NEWSN. 21182,

contendo reportagens de frisante Berlim novamente bom·
atualidade no ceDario mundial. b3rdeada

2 traillers
_

Prcços-2$500 e 2$000./ xa�:����:es<: a��nciaAqUe?m�::=
O,e! ai: I $000 llim foi ontem novamente bom-

-030- bardeada pela avi�ção alemã. j � ....... ��

SONOIN!, Representante,H.
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No programa:

[com Anna Shirley

NACI0NAL D. F. B.

IINSTANTANEOS DE HOLLt--
WOOD .

I NOTICIAS DO DIA

com Boca

Preços -2$500 e 2$OOCL

IMPERIÀL- ãs 2 HORAS:

Matinée dupla
l-NACIONAL D. F. B.

2-CAVÁLHEIRO DE IMPRO.
VISO l)om/ Douglas Fair
banks Juniór

3-0 GLADIADOR
Larga
Pr"t'(o: 1 $100.
Selu inclúido

I\IPERIAL, á,s 4,39, 6,30 e 8,H
CUMPLICIDADE FEMININA.

"
(. o film e�oção,

" ',cdm J. Carrol Naish - MarY
. Carlisle

Preço:-2·tOOO
-018-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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inverno para homens, (,�Tlhoras e enancas, malc "e mais va-
l�

�riado sortimento, na Casa t.'A CAPITAL" fi
Fil L�!= Ru �

.

Trajan@ n. I :
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Atenção
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A Gazeta
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FRACo.s E ANEMICo.SI·
l·. \ i '
1'''''\ V ! AO POVO

Rlr'JENSE:
....

TOMEM:

UIIBO CRfOSOlAD O
linha Dir�ta Porto ADegre-FI.ori;arwpoDis' De Joio de Silve Silvelr.

o. MELHo.R TONICo. I

CambaIa as: Tos'Ses,
BrODchites,
Catharros

PulmoD8re.� ,

D6r Das costas
• DO peito

Não confundir __: Peçam so :

VINHO CREOSOTADO

.li empresa .�Illeger, Iriuãos, de POII'to
Alegre, lL�muniea á SIl18 di§that8 Ire'"
guezio qu� i!lanl�Qg·811 _ sua linlto diw
reta d8 onibus, de PIiHs ..to �"ieg.·e a e��.;:�

CUl!ital
.

.Arnaldo P. de O I i-v e i r a
_1 - ,

I Agente no Estado da CON\PANHII\ HOBART-DAYTON DO Bf<ASIL,
f,i fdbricantes da B .:J..LANÇAS AUTOMATICAS, lavadores de pratos e copos, I

descascadores de batatas, MOINHOS DE CAFE', picadores de carne e COR-
. TADORES DE FRlOS.

, Distribuidor das maquinas ftíIERMES" e da insuperave: maquina portatil
nHERMt:S BAByn. Maquinas de· somar npeEClSAI. .

I

Agente Geral no Estado da COMPANHIA PAUUSTA DE SEGUROS.

, .

Representações- em Geral

Rua Felipe Schrnídt, 46-A TElmEFON E, .1534

Caixas do Correio, 51 e 168 - E;n.d. Telég, "AOLIVEIRtV'

Flor ianopc,lis
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CrmDra· se por bom preço

I qualquer quanrida-íe e vartr
dade de mármore. bem corno
cascas de marisco.

Fat a melhores inform:ções
"1 dirjam.se (.;S interessados :�

L,' ,.,:' do;: '(�d;'jihos do sr.
',) II; <1<) Cunha. ':; Hita Maria..� .
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Paranaguà, Antonina
Santos. Rio de [aneíro. I
Vitpria. Baía, Maceió, I. Recife e Cabe.íelo "

: Cargas e' passageiros para 03 demais por-Itos sujeitos a -baldeação no Rio de Janeiro, I

'mbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto

.

A'VIlI.SO Re�ç_.be:.�e cargas e encomend�s at,é'3 -;esp::'C3 das saídas di): paquct:!$1

I
" .

e emite-se pass 'lleas, nos dias nas saldas dos meSn1CIS; á vista do a
testada de vacina. selado com Rs. I $200 Federais. A bagagem de porão deverá se

. entregue, nus Armazéns da Cornpan hia. na véspera d.is siidas ate as I fi horas
para ,ser conduzida, gratultamente para bordo em ernbarc.ições especlais.

..

ESCfUTORIO-,PRAÇA Li DE N'WE.\r'í.BRO, 22 SOB. (PUNE : '2 '''lO 1
.

�RMAXENS-CAIS EADARÓ N.' J. ·-(FONE>166fJ) -END. TEU�G. C )STE.!�f-\
, .: Para mais informacões com o l\gent�

CEL�SO F�AMO�;3
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Blumen.u, Oruzeiro da' &�).II,
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Jolnvlle, Lages, L.flua., Sã•.
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