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Organizada a 'colDissão estadual de ta..

!'élatnento, A "_G A Z E T A'
No gabinete do sr. Secretario da Fazenda e Agricultura

tealizou-se ôntem a posse dos membros da comissão de tabela

mento, levanfamento e controle dos gêneros de primeira necessi-
'dadej os quais foram nomeados pelo sr. Interventor Federal por
resolução do dia 3 do corrente, de acôrdo com CI decreto-lei n.

1607, de 16 de setembro p.p., baixado "por s. excia. o sr. presi
dente da República. A' sessão inaugural do organismo reeern

criado estiveram presentes todos os seus membros, srs. Secretá-
rio da Fazenda e Agricultura, presidente,' dr. José da Rocha Fer- ANO VII Florianopolis, Quinta-feira, 5 de Outubro de 1939 INUMERO 1551'
reira Bastos, diretor do Departamento de Administração Munici· --------.----"-- --� ----------------

pai, Mauro Ramos, Prefeito da Capital, José' do Carmo Flores,
diretor do Departamento de Estatlstica, Emilin Meyer, Almoxari- AS· t I C

'

.

f· f d dfe Geral do Estado, Vasco Gondin, e engenheiro-agrônomo Ce- uiça eme omo OI a un a o o Homenae'em ao dr
'sar Seara, o qual foi escolhido para secretario da referida comis- /'. _

1
.

•

�
•

•

são. As personalidades acima citadas foram, após a reunião, co- a Invasao
' Frederico Schmldt

municar .sua pósse pessoalmente ao sr. Interventor, o qual OS I' , •C'I t'"recebeu em seu gabinete. emen
,

Entrando desde logo em ação, o novo organismo tomou ZURI�H, 4 (A.N.)- En{ con- I Por absoluta falta de espaço,

importantes deliberações no sentido de acautelar os interesses I s�quencla das notic!as denun- deixamos para amanhã porme-
do povo contra as manobras dos intermediarios exploradores da ciando a concentraçao de tro- BAIA, 4 (A/N.)-Tripulantes do cargueiro, inglês «Cle- norizado noticiario 'da homena-

situação ora criada �om li irrupção da guerra na Europa. Assim
I
pas alemães- nas fronteiras da'

t h di' gem que pelos diretores tecnicos
,

f" d ltb t b I 'S
. .

d B '1'
men », c ega os 10]e a esta capital, adiantaram á imprensa o se-

e que ICOU e I era o es a e ecer-se imediatamente o levanta- uiça, proxirno e aSI ea, aca- . e ríemaís funclonarios do Fo-
, b d 1 d d guínte sobre o afundamento do navio: A's 11 horas e 30 minu-f "

mento dos estóques e preços de todos os gêneros de primeira ,am e ser cance a as to as as
t d b �â 't

'.

I
' menta Vegetal foi prestada ao

id d
e

teri
.

d I Id d dd os e .sa a o, a nnu ação se preparava para almoçar, quanno
necesst a e, ma enas pnrnas, rogas e medicamentos, materiais Icenç.as pa.ra os so a os u,: de um avi P di'. Fredericc Schrnidt, por mo-

t T d b se OUVIU o ronco e um avião. areceu tratar-se de um avião co-
de construção, combustiveis, lubrificantes, etc., devendo o Diario exerci o SUIÇO. o, as as oras; .

I 1 f" t tivo de seu afastamento daquela
Oficial do Eseado publicar editais dando conhecimento aos inte- de defesa estão sendo Iebrilrnen- merciat, mas ogo OI VIS a a cruz gamada alemã no leme do ae-

repartição publica.
ressados da; medidas tomadas. te reforçadas, afim de impedir roplano, armado de guerra. Não houve tempo para qualquer mo-

Podemos adiantar a todos, não só consumidores como uma possivel invasão do terri- virnento de defesa, pois 0 avião despejou rajadas de metralhado

produtores e intermediarios, que a comissão de que estamos tra- torio suíço por parte dos exer- ra, intimando em seguida a tripulação a deixar, o navio sendo irne-

ít do Beí h
diatate àtendido. Os tripulantes desceram em quatro baleeiras. Em

tando irá agir com o maximo rigor, obrigando a todos os co- ClOS o eicn.
seguida surgiu no horizonte, o navio alemão «Atenniral Scher co-

merciantes a declararem os seus estoques de géneros e materias nhecido como um dos tres cruzadores de bolso, alemães. F�lta-
primas dentro de oito dias no máximo para os estabelecidos naE··

'

Capital, e 15 dias para os do interior, os quais poderão fazer ln Vla1ean yam onze minutos para o meio dia, quando as balieiras se afas-

. _
.

t di d P f it M'"
'

. tavam do navio, na altura da costa alaguana, A lancha von Scheer Foi o seguinte o movimento
suas comurncaçoes por 10 erme 10 as re et uras umcipars. ,

M'
'

aproxima-se, aprisionando o comandante do cargueiro. Ao meio
No referente aos preços das mercadorias, deverão vigorar os es- a OSIPOU di f' d f

'

- da assistencia Pública de Flo-

tabelecidos até o' dia i: -de setembro ultimo, conforme deterrni-
..., Ia, OI es echado o primeiro tiro de canhão contra o cargueiro. rianopolis, durante o mês findo:

nação do Governo da Uni,ão, ficando os altistas incursos nos RIGA' 4 - A convite do co- ,Depois de vinte minutos, mais quatro e afinal um torpedo, 'so- Doentes matriculados: 255

dispositivos da Lei da Economia, sujeitos, portanto, á denuncia missari� do exterior SOVIético brevindo assim o afundamento. O avião voltou á belonave, que Internados 3

ao Tribunal de Segurança Nacional. sr. Molotov, partiu para Mosco� rumou pa�a o norte á .toda velocidade. Nas balee.irªs só havia Consultas 782

Todos os que ss sentirem prejudicados pela nova ordem o sr. Urbsys, ministro das re-
latas de biscoutes e I.elte condensado e agua. �s tripulantes pas- Visitas 102

de coisas estabelecida com a criação das recentes leis da defesa Iações exteriores da Lituania.
saram 2� boras debal.xo de chuva,

_

no ma� a.gltado e e.cOA?ml- Intervenções cirúrgicas 11

á economia popular,'deverão-e-tanto cc nsumidores corno comer- Consta que será discutida a I zandu viveres. Dos tripulantes,. 3 sao brasileiros e 13 inglêses, Inspeções de saúde 10

ciantes ou produtores os dirigentes da comissão de tabelamento mudança da situação no mar I Desses .todo,ll, ha 12 desaparecidos. Atestados 12

afim de fazerem suas queixas e reclamações. O novo organismo Bal�ico, �roduzida pelo pacto de; Lampadas pelos menores preços Dr. João' de Araujo Viajens aos distritos 5

acha-se funcionando na Secretaria da Fazenda, no edificio do Pa- assistencia, recem, celebrado, CASA RADIOI.UX - Rua Avisa aos amigos e clientes Aplicações fisioterápicas 42

lacio do Governo. I
entre a Russia e a Estonia.

, 28 de Setembl'o, 28
'

f'
. Exames diversos j. 18

qu� tra�s enu seu, consultório e Curativos 203

O
I •

,resldencla para a Praça 15 de Injeções 271

!tiS�::''::�TRIPULANTES �� �:I:��b�� n��;rn�� ',,"'el _Receitas aviadas 1.140

O pro(esto da Polonia

BRASILE aos junt6 ao Govêrno
sileiro

"o

Hitle�
-'" , . ..,

• I Bra-

Diretor-Prop,rietario JAIRO (;ALLADO

Assistencia Publica
de Florianopolis

LONDRES, 4 (A N)-Relati
vamente ás propaladas propos
tas de paz a serem apresenta
das pela Alemanha, o sr. Chamo
berlaim, falando na Camara dis

se. que a simples segurança da
da pelo governo de Berlim, não

poderá ser aceita, porquanto Hi
tler' provou frequentes vezes no

passado, que seus cornprornis
sos não tem valor, pois ele
mesmo os não mantem, quando
julga isso de bom aviso para
satisfazer seus planos.

/

/

RIO, 4 - O embaixador polonês junto ao nosso govêr
no, apresentou, o seguinte protesto quanto a violação da Polo
nia pelas forças teuto-cornunistas:

,
'

«Em presença da violação, que foi resolvida contra o

�ACEI�', 3 - O <ltatlnga-j :

no alemão. I ridades estiveram a bordo do Estado e a Nação 'polonesa, no acordo assinado em 28 de se-

que trans.lto�u por este portu, I Descre�e�d.o o ataque, disse- "Itatinga", bem como o vice- temb_ro entre o R�lch e a URS�, dispondo do territorio da Re-
com destino ao sul, encontrou,

I
ram que inicialmente o coman- consul interino da Inglaterra. p�bhca da �olonla para os dOIS Estados agressores, - o go-

entre aguas de Alagõas, e Per- i dante do submarino ordenou a
'

verno polones apresentou a todos os paisee\') o protesto mais íor-

nambuco, uma
..
ba1eeira tripulada toda equipagem do -Clernent- Novo Diretor da Sub mal e solene contra esse ato inqualificavel, efetuado com des-

por .16 homens, que foram re-j que passasse para quatro bale- Agencia do "Lloyds" prezo de todas as obrigações internacionais e de toda moral hu-
colhidos a bordo do

A

mesmo pa- eiras, aprisionando, porém, o mana.

quete. Declararam eles serem comandante do navio. O co- Recebemos e agradecemos a
A Polonia não reconhecerá jámais este ato de iniquida-

novo "0" [naUfragaS
do cargueiro ,inglês I mandante do -Itatínga- declarou seguinte comunicação. Floriano- de e violencia e, certa da justiça de sua causa, não cessará de

., -Clernents , pertencente a frota I que a baleeíra trazia o nome polis, 3 de outubro de 1939. lutar até o dia em que seu territorio fique livre dós invasores e

I .

Booth Stearn Schipp Company, I -Clernent-, dizendo mais que limo. sr. Redator, de "A Gaze- sejam seus legitimas direitos restabelecidos. -

-
'

verno po O- o qual, segundo adeantaram, fô-I tentou, inutilmente, encontrar as ta», Florianopolis. Presado Se- Pela resistencia heroica de seu exercito, pelo sacrificio

.Ao
ra torpedeado por um submari- demais baleeiras.

. nhor. Tenho o prazer de levar patrioti�o' de sua população na defesa encarniçada da-capital,

nes' Os. ,tripulantes .saltaram em ao conhecimento de V. S. que
Varsovia e Lwow, Wilno, Gdynia, Modlin e tantas outras cida-

, Movilnento Maeeío, regressando logo de- acabo de assumir a direção da des de toda Polonia, a nação polonesa' provou nitidamente ao

pols.. ae "ltatinga", devendo fi- sub-agencia local da organiza- mundo sua persistente vontade de viver levre e independente.
WASHINGTON, 4-A irnpren- di·plo....att�o

car na Baía, aos cuidados do ção LLOYD'S de Londres. Baseando-se nas alianças nas simpatias unanimes de to-

sa, tratando da organização do a..., consul britanico naquele Esta- Aproveito o ensejo para apre-
dos os paises respeitosos da liberdade e da amizade internacíc-'

novo governo- polonês, argumen- d 1, Três deles são brasileiros, sentar a V. S. os protestos de nal; a f-Jolonia continuará na luta por todo os meios ao seu ai"

ta 'que se trata d,; úm ato legi- ROMA, 4 6 Conde Ciano, contratados' pela referida com- minha alta estima e distinta con-
cance confiante no futuro e na vitoria final.

timo e que por isto serà reco- ministro do exterior da ltalia, panhia de navegação. As auto- sideração. Deante das tentativas da solução unilateral dó estado de

nhecído p'.?r todos os países depois da sua chegada de Ber-
..

Sub-agente de LLOYD'S guerra pelos paises agressores, convem ainda notat o que se ...

neutros. Com efeito, embora se Iim, foi recebido logo pelo Duce, Preços em mat.e.nal elétrICo. (R. J. U. NIAS) gue:
'

considere consumada a conquis- a quem relatou a sua conferen-' CASA RADIOLUX - Rua' Ao sr. R. J. D. Nias, as nos· 1) A Polonia faz parte da coligação que adotou comô

ta, pela força, da nação p010nê- cia com o Fuehrer e cem o mi- 28 'de Setembro, 28 sas felicitações e votos de pros- objetivo a defesa, dos princi pios de direito internacional e o res-

s.a, a guerra ainda não teve seu nistro do exterior sr. von Rib- • __ N � peridade. peito á indepençlencia e á integridade territorial da Polonia. Por

fim, porquanto França e Grã-, bentrop.
.

C I d G '

.
outro lqdo, est� em vigor o artigo do tratado de aliança anglo-

Eretanha se estão batendo pelos

I
�-- ODSU r •

_IA V·IS·lta do Conde polonesa de 26 de agosto ultimo, que declara que "se as partes
direitos poloneses. Ass(m, en- A Italia não aceita a in contratantes se acharem empenhadas em hostilidades devido á a-

quanto não estiver terminada a cumbencia A. Reíchel I C· B I·
plicação do presen�e acor�o, elas �ão concluiriam arrnístido ou

guerra, a Polonia não póde �er . .II lano em er im I tratado de paz senao mediante acordo mutuo». Esse artigo foi

considerada vencida. ROMA, It (A.N.) Nos reproduzido integralmente na parte IV do protocolo franco-polo-
.

b
.

f d
Vindo dos Estados Unidos da I BER 1\1

.
.

-

nês, d,e -4 do corrente (por conseguinte depois da declaração de
meIOs em 10 orma OS con- América do Norte, chegou, hote" I

_

L I , 4 - A Imprensa a- guerra), completélndo os acordos franco-poloneses de 1921 e 1928.

sidera- se pouco provavel: a esta Capital o sr. Dr. G. A.I e�a, o�upando-se .Ia.rgamente 2) O exercito polonês em França continuará a assegurar

que as conversações ha i Reichel, Cônsul alemão, que vem i co ••1.a vIsita ?O ministro, do � Polonia a �u�' q�alidade de parte beligerante com
.

o' mesmo

POUCO realizados entre o
I assumir a direção do Consulado I exte�orl' da Ita�la, conde elanO, titulo de partlclpaçao nas operações de guerra em França do

R
.

h d C·
I da Alemanha em Florianopolis,!

em �r Im, opma que �s con- corpo expedicionario britanico. ,

-
'

elc e o COD e l�nO,! acreditado para, isso ja neste,
ferenclas

. chega�am . mais. uma 3) Toda a tentativa de soluç�o unilateral dos problemas
POSS�1l! _leyar a Italla a i P,ais.. I vez a res'lltados satlsfatonos, resultante� das _operações de g�erra, feitas no correr da guerra,
um41 IDIClallva �m favor da I o sr. Consul Reichel, que se 1 _, .

sem conslder�ça? pelo consentimento das- partes interessadas ca-

RIO, 4 (A.N.-A legação da paz. Esses meiOS, acham 1 mostrou muito satisfeito com a IB 'I· t.
rece de ,base ]un�lca durad�ura.

Rumania, desta capital divulgou essa tentativa um meio !sua v:agem e impres'sionado I O etll11 O ,- .

4) O governo pOl?nes não reconhecerá nenhum ato juri"

hoje a seguinte comunicação: A futil destinado a completo
I pela. grandeza do Brasil ;,.e pela1, dl,co �manado. das poten�las qu� ?�up�m o territorio polones .que

real legação da Rumania inf,or- f
'

t·· I'
ge!1t1leza da sua populaçao, ex- cial aletnão va alem da sl�ples. gestao admln1strahva reservada as autorlda-

ma aos subditps rumenos,' tan- racasso.nas a uals clr' pressotl os seus agradecimentos d�s .de ocupaçao. Tlmura, por �onseguinte, em reservar todos os

to aqlleles que possuem qualquer cunstan.cla�. '

pelas boaS' vindas do s'r.dr.. direitos do Estado polones e dtsso avisar todas as pesioas que-.
documento militar, ,como aque- Os Italianos admitem Secretário do Interior e JLlstiça, BERLl'M, 4 - Nú decorrer entrem em relações, quer com as referidas autoridades, quer com

les que receberam ordem de cha- como difícil, conceber-se transmitidas gent!lmente pelo do.dia 2?0 corrente ellÍraram representantes de_ socied�des .comercia,is controladas pelas autori

mada ou' aviso das' autoridades uma proposta 'de paz feita' seu ofi�ial do gabmete, sr. Abe- i mais conhngentes do exército �ades de ocupaçao:_ Esta no mteresse de todos os portadores de

militares da Rumania, para apre-' I AI h lardo Gomes é agradeceu, em, alemão em Varsovia. Continua htulos poloneses nao sofrer os efeitos do panico e não se des

sentar-se sem demora nesta séde, pe a �man a, que possa cordial maneira, aos numerosos
I
o censo de prí�ioneiros e do fazerem dos .;.seus papeis por preço despropositado, visto como a

diplomatica, entre- as 10 ás 12 se� aceita pela França e cidadãos alemãe::, que concor-II material. bélico, entregue pelos ) Polo�ia está firrnem-e'�te decidida a respeitar todos os seu� com-

horas. GrawBretanha. I reram a sua chegada. ,poloneses. promlssos nesse parttcular.» .

num ·navio torpedeado

o

A RUlnania
continua
alerta

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



t

A,

Dra. JOSfflNA fLAKS' SCHW�IDSON r
MEDI(;A

.
Exassistente do serviço de ginecologia doi'! hospitais da Gam
bôa, Fundação Gaffré-Guinle e S. Francisco de Assis do Rio
de Janeiro.> Ex.in.srna do serviço de Pediatria da Policlínica
de Botafogo. c

.

,

fispeeial�sta em doeneas de Senhoras
e ereaneas

Tratamento moderno das afecções do aparelho genilo.urinario
da mulher.-Disturbios da esfera sexualfemi{1ina.�Tratamento
positivo nas infecções gcnococicas.-Parametrites-Anexite!'! -
Clínica Pediatrica e Higiene Infantil, - Regimens alimentares,
·Oiatermia - Raios Ult.·a-Violeta e ln ..

fra-Vermelhos
CONSULTORIO

Rua Felipe Sehmidt� 39 Sob.
Consultas das 10 ás 12 e das 14 ás 17 horas

FLORIANOPOLIS

DRM BIA'SE A. FARACO
Médico chefe do Dispensário de, Sifilis dê CENTRO DE SAúDE

DE FLORIANóPOLIS. Ex-interno, por concurso, da Assistência PÚ-,

'blíea de Pôrto Alegre. Ex-interno de Clínica médica e Ginecologia da

SantaCasa.·
,

/

Cirurgião Dentista MOENNICI-f
.

'

FLORIANOPOLlS
Rua Felippe Sehmidt

Edificio Amelia Netto
SOBRADO. SALA N. 1

-

e prothese da boccaClinica-cirurgia
Apparelhamento recentemente adquirido, com todos os

aperfeiçoamenlos da technlca moderna.
, "

/

DIATHERMIA _
, ALTA FREQL'ENCIA

-

. TRATAMEf\;TO 'SEM DOR

E s p-e e i a I i d a de:
Pontes de OUf>, ou de Platan, SEM COROAS, paú imitar os

dentes naturais. Dentaduras Anatomicas, syste.ma alemão que
permUte obter a imitação aMolUta da dentadura natural., -- Deni
tadura'i SEM Abobada Palatina. - Dentaduras parciais. á base
de Aço-Krupp inoxidavel. - Extracção INDOLOR do nervo,· sem
descoloracão da côr do dente. -- Bran4ueamento dos dentes. --

I(Descoloráção .secundária): --' Eleeto Coa�ulação. - Resecções de '

raíz. - Reimplantação ,e Implantação. -- Thera!)ia da. '

Parad�ntosr (Pyorchéa). '-� Cirurgia radical segundo
o Prof. Neumann, Berlim.

Consultas: das 9' ás II e das 3 ás 6 hs,

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

Aos fabbados de ·tarde não há consuitas

, ·Restaurante Liberdade

Ceis Liber'dade",:Esquina
,Saldanha Marinhq

ABERTO DIA E NOITE SERVE-SE MENU, PRATOS
VARIADOS BEBIDAS NACIONAIS E � ESTRANJEIRAS

Dirigido por Eeu propr'ietario ARNO Bf<INCAS

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

I_NOICA
1······························..···············•·..

'

l/Roberto MÜnel9 "

Rna Trajano� 4: tJDr. Nelson de
Guerra

Morais
t�

,

Especialista em 'DoF.nças do Aparelho Digestivo-Diabete
C')NSULTAS DIARIAMENTE DAS 2 AtS 4 HORAS

I

fLGRIANOPOLIS -:- Santa Catarina
/

Secção de Bijouteria - Ourivesaria e Gravúra
Grande sortimento de artigos para presentes

""

Banhos de oure e prata porl meio galvanico
--,

.

Artigos dentários - Optica

Vende- se, per preço de oca
sião, uma pensão familiar em

pleno funcienamento, num dos
principais pontos centrais da
cidade.

I Tratar á rua Gemselheiró Ma.
fra ll. 94. -

.

1_-_ 026-4-,�e _'

I Bom negJlciu
Ve,nde-seo Magnifica cha

, • cara, ao laelQ
da Estação Agronomica, com

ótima, confortável e grande casa

de residencie, belo pomar, jar
dIns -

e inuméras benteitoriss.' -Dis
põe de grande extensão de ter
ras para fios agrícolas ou divi ..
são em lotes.

Tratar na

RUP:TRAJANO N. 15

Dr. Silva Ramos I.ESPECIALISTA EM DOENÇAS DO APARELlIO"'CARDIO.
VASCULAR DOENÇAS DE SENHORAS, PARTOS

'Consultas diariamente das 5 ás 7 horas

Ruy Portlnho de Moraes
CLINICA MEDICA

Consultas da 1 às 3 horas
- RUA FELIPE SCHMJDT, 34, SALA 9

.

EDIFICIO BERENH '\USEN

. Dr.

/

Possue u-m completo stock de artigos para Sport,
cómo: Taças. medàlhas, bronzes. etc... -011

,..

D1r.�IG�1jJ.l��·I··························JUNIOR ,. CLARNO G. GALLETI
•

. I ADVOGADO
•

ADVOGADO. R. Felipe Schmídt 9 .:._ Sob. _
R. Felipe Schmidt - Edifício. Fone 1468.,

Amélia Neto - FLORIANóPOLIS 'I '

___,....,....__

,

,.

=WW"'E ..

I 100$000
B8nCO do Bra ,5 I-I I

VEND'E-SE O ��Ierial abai·a ,. '. I xo para bunclela�
I
1 roda trazeira completa, com:

I torpedo, camara de ar e pneu,

.,' 1 roda dianteira completa, com:
camara de ar e pneu .

11 garfe> c.em 6 guidea e breque
de mão. .

,1 corrente.
I i mensageira completa.
11 silim]
1 par de paralama,
1 bolsa de couro eom chaves.
Ver e tratar nos -oficinas deste

I jornal.
I Pensão familiar

Mme.,-
.�.#4

Economia·
S6 nos Trabalhos do Consu'ltorio

Téonico de
IVO IA· OAUDURO

Engenheiro Civil
Profl_ssionais habilitados 'pa-ra todo,

os rsrnos de engenharfs,
Administração. construção e' reforma' de predios

pagamentos em prestações
'

PrOJét .. .)s em geral,
,�'

Escritorio central: Rua 7, de Setern:bro,
<

47'__

Po rto Uniã O

Capital
Fu�do de reserva

10G.OOO:009$OOO
"259.746:100$000

; r
, I

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

CO,n�erta-se
e limpa se

.

Maquinas _
de escrever, de

",:1 contahilidade: mecanic:o espec a
lista. Serviço garantido.' Pensão
�uo-Rua José Jagues-12-
Florianopolis, com AUGUSTO
KLoSs.
010

•

DR.' JOAQUIM MA.DEIR,A
NEVES I

Clíniea e Círargia de todas ali mo

léstias dos olhos -- Cliniea Geral
COMPLETA APARELHAGEM PARA

A SUA ESPECIALIDADE i

pLINICA E CIRURGIA DA SIFILIS
.

_
Cons. Rua Joãe Pinte, 7-Seb.'

Consultas: das 16 ás 19 horas - Felipe Schmidt 46 - Fone 1648. Fone 1. 456

................................................... Res.: R. Tts. Silveira 57 - Ferie
/ Q •

1621 I

26--P I
Instituto de DI.A,G, NdOoST.ICO CL,INI'CO II

'

--.-,
' - i

DR. MIGUEL DOADAlQ· I
Clinica Geral - Vias Urinárias

Dr. O fa Im a. M oe IIm a n n
•

em mOléstf�P�i�����J�onares .J
Formado pela Universidade de Genebra (Suíssa) (bronquite, asma, tuberculose etc.),

Com p.ratica nos hospitais europeus
- Cons.: R. João Pinto, 13 - Fone.

1595. 'ICiínlca méIliclI em gera', pediatria, doenças do Da� 2 á� 4 horas .

sistema nervoso.
Reg.: R. Joao Pinte, 1 - SO,b . ._

» F0ll61 1314.
. IASSISTENTE TE'CNICO:

I
024 P

,

DR. PAULO TAVARES .

-

Especializado em higiene e saúde pública pela Uuiver- --_:.�� - -

sidade do Rio de Janeiro. DR. A.UGUSTO DE PAULA

GABINETE DE RAIO X Doenças de Senhoras - Partos
.

- Operações.' IAparelho moderno SIEMENS para diagnostico das do- Cons.: R. Vitor Meireles, 26-
enças internas: Coração, pulmões, visicula biliar, estomago, Fone 1405.

etc., Radiografias osseas e radiografias dentarias. '

iRes.:
R. Vise. Ouro Preto, 42 --

ELETROCARDIOGRALIA CLINICA Fone 13á&.
.

• '

_'_
'_

025--P LETRAS A PREMIOS(Diagnostico preciso das moléstias cardiaeas por meio -_ -
_-

de traçados elétricos)

I
DR. PEDRO CATALÃO por 6 mêses

METABOLISMO BASAL
/

Espeeíalísta em Olhos, Nariz, Gar- por 12, mêses

I (Determinação dos disturbios das glandulas de secreçãe ganta e Ouvidos Sujeito ao sêlo proporcional.
Cons.: R. Trajano, 18 - Diária-

interna). mente das 10 ás 12, e das 4 ás 6. Expediente: das 10 ás 12 e das 14 ás� 15 horas
SONDAGEM DUODENAL Residência: Fone 1565. Aos sabadosr das 10, ás 11,30 horas '

(Exame quimico e microscopico do, suco -duodenal e da

I
027-P

Endereço telegrafico: SATELLITE
bilis).

.

DR. R:eMIGIO
GABINETE DE FISIOTERAPIA CLINICA M:eDICA TELEFONE 114

e elet�:i�:�:t�:dsic:�ioB ultra violetas, re ios infra vermelhos

I Moléstias���t:::a: :::�_:;::l ,�Se- ; 7 ",. �-

a:;g;g., _,$" D ii.,

LABORATORIO DEc�f�fgl�;QPIA E ANALISES I ��Ef�:��;:.�:: :- ;, ::,b; d.. '-:ViaçãO.- _ Urussang'aExames de sangue para diagnostico da siíilis, diagnos-

I'
14 ás 17 horas

,

tico do impaludismo, dosagem da urea no sangue, etc. Exame Res.: Av. Hercílio Luz .186 _.
SEGURANÇA __ RAPIDEZ' _,de urina, (reação de Aschein Zondeck, para diagnostico pre-

Fone 1392 - Atende chamados.

eece da gravidez). Exame de.puz, escarro, liquido raquianc l'I'-bn:õ-sfILDõ--cÃBRii-:"- COMODIDADE
e qualquer pesquiza para elucidação de diagnostico.

i
R. Vitor Meireles 26 - Das 10 ás

, Dirigido pelo sacio JOS�� MAX1MO'
Rb' Fernando Machado, 6 _. TELEFONE 1.1915 12 DIA��i��Jh!6, TRANSPORTE DE PASSAGEIROS li CARGAS

t=""1O ria no PSil is 1 DR7--Ãliifüii"-PEREiifÃ--É ENTRE ARARANGUA' fi fLORIANOPOLlS
••••••••_••••••••••••••••••••••_......... 1 OLIVEIRA Falando por, Forquilhinha, Mai Luzia, Cresciuma, Cocal,

Res.: R. Vise. Ouro Preto 57 - Urussanga, Orleane, S. 'Lu9gero,Braçó do- Norte e Capivar!
FOC�n!��\Titor Meireles, 22 _

DUAS VIAGENS SEMAN�IS em combinação com a�

Fone 1248. linhas de ombus Araranguá-c-Porto Alegre
Doenças internas de, crianças' e'· SA,I'DAS de Florianopolis ás terças-feiras e sabadosadultos ,

'

-

Doenças do sistema nervoso ás 5 horas da manhã
LABORATóRIO UE ANALIS:eS SA.I�DAS de Araranzuá ás' quintas-leiras e dominges,CLINICAS .

b

Aberto das 10 ás 12, e das 14 horas

I
ás 5 horas da manhã,

I �onsultas �%r1��n�� 3 ás 6.
'A linha de Porto Aleg»e chega em' Araranguá ás

I __ quartas-feiras e sabados e parte para Porto
Í)R;lDERliA:L�R:

...

DÃ
..

siivÃ ' Alegre aos domingos e quartas-feiras
ADVOGADO AGENTES-Araranguá: Bernardino Maximo- Forqui·

R. Felipe Schm�dt 34 - Fone lhinha: Gabriel Hârns- CrescÍuma: .Ado Faraco Filho--
16:$1.
'.......................... Cocal: Zeferino Búrigo & Irmãos-Urussang�: Rosano;
DR. PEDRO DE MOURA Damiani & Cia.,-Orleam; Irmãos Pizzolatti-_Braço do.

FERRO Norte: Alexandre SlldriniADVOGADO .

R. Trajano, 1 - Sob. - Fon� AGENTE EM FLORIANOPQUS

::!�...................... João Neves
. I

Sociudadecooperativa-i '
Rua Felipe Sehmidt� 38 _' Fone� 1655 IIde Resp. Limitada

'

\ HOTEL DOS VIAJANTES --procurem para

I se hospedarem i
Banco de Cr�dilo

-

Po- .:1 propri..tari°Ar�!:::' MAXUfO
"

pulasf e AcgrlCO)a de

11'27""'· ...
,,' ....� ..,,'.- ", - ,'- 'F""""'''O''---:'''-SIV �

'.
iI:, ",�� ", I

anla alarlna "1i .. ,
; ,,: MM L, 'L�" j" - "Ai. _- ,-1$ di _: k '

Conferte, Distinção
Com

. Primeirn Banco Fundado
em Santa' Catarina

EXECUTA TOBAS AS OPERAÇOES' BANCARIAS
AGENCIAS E CORRESPONDENTES EM TODO O PAIZ

AGEN,CIA LOCAL
(

RUA TRAJANO, No 13

Abona. em conta corrente. os segúintes juros:
Dep. com Jur')s (CO!dERCIAL SEM LIMITE) 2% ala
nep. límítados (limite de 50:000$) 3% ala,
Dep. populares (Idem de 10:000$) , 4% ala
Dep. de aviso prévio (de quaisquer quantias, com retiradas tam-

,bem de quaisquer hnportancras),
com aviso prévio de 30 dias
idem de 60 dias
idem de 90 dias

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

I V -30

FlJn�arto em 26 qe 'Maio
de 1927

EMPRESTIMOS :OÉS
CONTOS CDBRANÇAS

,

-4% a. a.

\ 5% c

1-- �,

" pp: J.

.agp&!
(--,,-"

e BeJeza'

DEPOSITOS:

PICCOLI

á vista, aviso pr.evio, limi
tada, prazo fixo

Rua T..ajano� 16
Edicio proprio

. ,...........•..•....

'/
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MISSA o maiorGAZETA ATOS OFI�
CIAIS

blo-
I'

I
co economi ..
co da hlsto-

ROMA. 4 - De acordo com

alguns circules desta capital, a

visita do conde Ciano a Berlim

par�e relacionar-se
'

com 0'3 pla
nos do sr. Hitler de organizar o

I maior bloco economico, [âmals

I registrado na 'hi-toria europêa, no
: caso de falharem as suas propos-

"
tas de paz.
Terminada a campanha da

Polonia. o Fuehrer estaria ansío
so de reunir todos os fatores eco"

nomicos possíveis para resistir a

um bloqueio de muitos anos.

A visita do Conde Ciano po
de levar a uma definição mais
clara da posição economica da
Italia no atual panorama. euro

peu.
___. . E_. �,

Dirp,tor • Proprietario JAIRO Ui\LLADO I

Florianopolis, 5 de Outubro de 193!>
Os irmãos 'de CECY FAUST() RAMOS, falecida no Rio

de Janeiro no dia 30 de Setembro, convidam os parentes e pes
sôas de suas relações, para assistirem a missão que mandarão
rezar pela' alma da, extinta, no dia 7 do corrente, Sábado, na Ca
tedral Metropolitana.

Antecipam agradecimentos.

, Nomeae:õ�s

-�(�::�������OO�ll quentem estabelecimento de, ensi
..

H R t'lç0-es � no primário 'oficial ou regular-: -
Para a Comissão de Tabela-

I,
ePa r � mente

reg,
istrado no Departamento me?to, fO,ram nomeados:. Secre-

P
,

b I
a ,� -' tano da Fazenda e Agricultura,

U IçaS, � de Ed�,:açao.. -

.,

.

presidente; Diretor do Departa-
" � . �ana .ReglOa �e?l -- SI!�I a mento .de administração munici-

�"8'''' .� "S..rz"'Z....,"S" vista da inlorrnacão do sr. lOS- pai, Diretor do Departamento de
....�L'!!!! .." " " "." ..... ,..,... "

petor escolar da· 6a. circunscri Est.atistica e Publicidade, Almo-

SEURET 'RIA DO ção (Joinvile), desde que os aJu- xariíe Geral ?o Estado" agro�o.
,

o .

I d mo Cesar Seara e Vasco Gondin.
INTERIOR h JUS- nos êst�Jam -r.atrlcu a os e�, e�- Para interprete da comarca de

TI�A rabelccimento do ensmo pnmano Brusque, foi n-rneado Ernesto. Livrarla, Papelaria.r Ttpograf'a, Soca Je-nação e Fà-
oficial ou regularmente registrado Hoífmann. ortca de carimbes de borracha

Reque.,-imeotos des- no Departamento de Educação e l:II!i

paebados com a Irequencia exigida po� lei: Dispensas I, Artigos para escritório-LIvros em branco -Afti.-
Guiomar Machado - Sim, a gos escolares-Artigos para _ presentes-Brinquedos

f>

L!:'opoIdo Vieente-O doeu vista da informação do sr , inspe I Ah�edido, fr i disPF,ensdad? o'Me�- A�eitam,se encomenda�e '«clché», chancelas;
• - t I d 6,

.

un I" a-o gen erro-agronomo re enco 1- ,

d--mento Junto pelo requerente nao or escorar a d , erre ser ç 'd S' id d 'd sinetes e carunbos de datar, e metal, para inu-1 •

I (
.'

'1 ddI' ran a C:1mI t, o cargo e pro-
!latisfaz á exigência desta Secre-

,

Jomvl e) e es e �ue os a unos
fessor: foi dispensado,' por ter tilizar r starnpilhas

tarja. Deve '0 requerente juntar�f:equen�e� �stab�l�clmento -de en- pedid?/ exoneração, Fulvio A. Hua Felipe Schrnidt, 27" ,DESA.PARE-
certidão do Dapartamento de SIDO pnmano oficia] ou regular" Ferreira. -

Cb..JXA POSTAL. 169 ' Telefone 1.257
Edu.:;ação do Estado de S. Pau.! mente registrado no Departamento • Flortanopols Sta. Catarina CERAM
)0 de que o curso em que se di. de Educeção. Exoneraeõos

\

, .

dI' I BUENOS AIRES, 3...;... Os
plomou é equipara o aos astitu- i SECRETARIA DAI Foram exonerados, a pedido, 41 . P. circulos marltímos desta capital
tos daquele Estado, ou por êle FAZ�ND� E AGR- Rosa Jansen Gonçalves, Fulvio dizem que pelo menos meia du-

úti:�ialment.e reconhecido, p�r�.o I CIJLTITRA A. Ferreira, Fernandino Caldeira 65 VO',TOS A 1I"3tnpanha
zia dê cargueiros e navios ale-

éf�,t� .de mgr�sso no .magisténo Requerimentos des- de Andrade, Zilda Goulart de ., mães de passageiros que de ixa-

pnmanc, em igualdade de
_ con'l >I1Ilaebados Souza,' Dirceia Condessa, Edite- ram esta capital para os portos

di f � Soares, Vera Barbosa e Inês Ma- ap'rovara�o SUbIDaarina brasileiros, desde os primeiros
; lÇ'�es, ,

com os pro essores nor-
Jose João Porfirio Goia-Se- ria' Veiga. _ '., _ dias, da guerra, inclusive o tran-

�8hstll�.. .

-

\ le devidamente.
'

,

satlantico «Cap Norte", não de"
.,; Meria dos AnJOS Stuarte Laus'l' J ã P I C " S' , WASHINGTON, 4 - O senador BERLII\·I,4 f_"'",Calcula-se que ram até hoje nenhuma noticia,

o o au o orrea- im, nos Lieeu�as

I
IV

""_Cumpra a requerente o despa- t di'
, Byrnes, falánrJo, aos 'io,rnalistas, está atuando no Atlantico e nó s0bre O seu paradeiro.

"

I F
� ermos a er,

dI'
._

N"
A •

ch"o do exmo, sr. nterventor

(.",' 1\1' I K h P' ec arou que, na sua oplmao, a Mar do orte, Ja poz a pique I
d' I 19ue ore os- ague·se, a Foram concfldidos três mêses suspensão do embargCl d� Ii.rmas I navio!! mercantes DO valor glohal'

VIVENDAera.. ' 'quantia de 100$000. de licença. a Setembrilla Pereira sera aprovada pelo maIOria de de 250.000 toneladas. .

_�Rosinha Blttenccut �Va!lgfltsta j Pedro Xavier & Cia -Idem dO!l Ani()�; Maria AI�eida Mar- 65 votos no Senado.
. Considera-se, por outra parte,

�Pague"se a quantia de .•. I
de 386$500. COSi 30 dias, a Edelvlfa Harger . O sr. Byrnes, que é cOl1side- que os estaleiros alemães estão Trespassa-se o contrato d�

30,:C7$I�OOC A T
I Sindicato dos Índustriais T

ex-,
Kloppel. orado um elementó conservador em condições de construir dez uma O·lIDd e (onfo'rtavel vi venda

, é la ampos- () escuro'. . ., d' B _ '.'..
pela atitude que sempre adotou -submarinos por �mez, o que co ne5ta cidade. ·.pedido, de IOfor-

,
.

f d
.

d \ tiS no mumClplO e ' rusque Requerimentos no Congresso. e.steve durante brirá Rmplam�nte as perdas.
'

dparapser
lO �rmFa ,0 .

e OUVI o

0\, Sele devidamente. ,d';spaebados mnitos anos em oposição á _poU- P d·
�

dr. roeUfaOor I�cal.' ,

I
- tica do presidente Rooseveft, CUo re lOS a ven a

"Adélia C��ral V�lejão-Deve i ChaCdra a venda Máfia dos Ani(j� Stuart Laus 10E. pontos de vista vae \agora ��IFIiil� �, VENDEM-SE os predios á Rua
ser reconhecI<la a fuma do do- -

" -Reconheça ,a fIrma do doc. defender, batendo"se pela apro- Conselheiro Mafra n. 22, Rua
cuit,ento de fls. 7 VENDE-SE no distrito. da de fls. vação do projeto Pittman. t1\\ �1}<i '

Jeronimo Coelho n. 5 e Avenida
Tâdia lisa Cabral=sim, á Trindade ?ma chacara com casa

.

Seba&tião da Silva Ramos- O serlador Byrnes representa a � !l!1���[JíJ1]© r@iCílIlr�tO
-

Rio Branco n. 140.
:.

d
'

.

f d' de moradIa. SIm. região produtora de algooão edis- Informações com o sr. dr. Ader�v.1�ta a ln or�ção .0_ sr. ,�sol �Tratar com o propl'ietario Ci- Garibaldina Roberge - Junte põe de grande. hfluencia entre bal Ramos da Silya.
.

p�etor da 6'1. cnc1JOscrrçao (jom", ci}io 'da, Cunha, -á rua Lauro certidão de ca'Oamento.
.

os seus colegas muitos dos quaes ÂN
"

SÁDM li ' Rua Felipe Schmich n. 34.
\fIle). d��de que os alunos fre- Lmhares J:!. 5�. '. Gustavo Obde - Indefendo.i. s.eguirão sua atitude'1 "

» TI- 'ELL (4
035 ,30V _ 10 ,\

de

3v-l

Schutdt
H. o. LIGOCKI

Casa Irmãos
o -maior

•

empo.rlo Sêda C A TA R I N··A-SANTAde de

Acaba de receber diretamente das melhores Fabricas' do Pais � o que
HA d'e mais belo, vistoso, moderno e atraente em

Sêdas I - Casemiras e Linhos
Chamamos a atençã" do pOVD de Fl.ORIANOPOLIS, para fazer
sita ,ao "EMPORIO DAS SEDAS" .. '" a afamada CASA dos TRES
onde, durante o ft1ês de outubro, será feita A MAIOR QUEIMA
estoque, par preços- 11unca vi�tas.

.a

uma VI-

IRMãOS,
da seu

DIRETAMENTE
das FABRICAS do Rhl e S. Paulo recebeu o mais,
completo e vclri�ào estoque de sêdas

Padrões de s�rpreendente beleza
Rua Felipe Schmidt, 22
"

CASEMIRAS

Patú de todas as cores- de 16$ por 10$000 �

Romain-todas as, cores- de 14$ por 8$500 ._ L ,Mi

Drap Peau d'Ange--todas as cores de 15$ por 9$000 Linhos das MelhoresBaghera-todas as cores- de 12$- por 7$500
Dr ap Façoné -kO cores- de 10$ por 7$.000
Façoné belissimo- de 8$ por 5$500 Fabricas da Irlanda -o que dará a me-

Façoné- .

de ii' pqr 3$50'- Ihor nllta da elegancia. As ultimas l1ovi.

Sed:- X1drê�- de 5$ por 3$400 I
dades-qua'idade superior, apta a

", 'satisfaztr todas as exigen'ciasCloqué:-- de 15$ por 8$000
Sedas cstampádas; padronagens
ultra novidade, a cvmeçar de 6'500 até 25'000

.

,4 >;ii4�, ,.-

, Tl'ccbidas díre amente dos mais afámadús
ct;!ntr()s produtores-o maior sottimento

. a maiol gardnt'a para as pessoàs
L_ _ __

de -bom gosto

5ó -Casa
(

àos Tr�ês ·.lrmão5na

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Vida Com dois tiros de re- I Cr�dito
volver e . um tiro de

,
,

arma·de caça

Um filme que dispensa qual
quer reclame, porque, para fazê.
lo, basta, somente, a figura insi
nuante, forte. mágica, inconfun
divel do artista que é EDWARD
G. H.OBINSON.

_ Prlços: 2$000

I IMPERIAL, ás 7'30 horas:

I t::asdeais do Impera�
dor .--

o sa
o poder das lágrimas

Com que saudades para o eêo não olhas
Vendo de nuvens todo o céo coberto
E engastadas de pérolas as folhas
E o coração das arvores deserto.

ÍNrvERSARIOS
, '

I
A sangronta cêna de sangue de ôntem na vila de

. Trindade
I o t· '.

'

n em, as nove menos 10 minutos da manhã registrou-
se, em Trindade, vtolenta cêna de' sangue de que r�sultou sair
seriamente ferido um dos contendores.

'

Conforme apurou a nossa reportagem, o fato se teria da-
do da seguinte maneira. '.

.

A'quela hora, �alomé �regorio Vieira, se dirigia ao local
onde estacionam os onibus, afim de tomar um desses carros e
vir para a cidade. .

Inopinadamente foi alvejado por Pedro Vidal, que lhe des-

'I fechou. dOIS tiros de revolv�r, um dos quais errou o alvo, e o ou
tro feriu levemente o agredido. Não contente com isso Pedro

I Vidal foi á sua resi?encia, .muniu-se de uma arma de caça, vol
,tou e desfechou maIs. um tiro em Salomé, indo- a carga, que era

I
bala e ch�mbo, localizar-se perto do coração da vitima.

Não obstante a natureza dos ferimentos, a vitima está
I passando bem. Após o crime foi ela devidamente atendida sen-

Transcorre hoje o aniversario: do' transport�d� ao Hospita} de C:ariOade. '. -'-

.,

,

natalicío cio sr.> Julio Fernandes, I O. cnrrunoso fo� preso e interrogado. De acôrdo com os' '

encarregado da, Agencia Pestal s.eus depOImentos.' a origem do conflito provem de questões an-

Telegrafica de Joinvile e pessôa tigas entre os dOIS.
,

.

que desfruta de alto conceito nas I .

A �espeito d.o. caso, está sendo aberto rigoroso inquerito
rodas sociais daquele cidade. ,I

na Delegac�de Pol��_�.__
,

'. '

_

Senhorita exija que seu noivo ' DR. LU IZ DE SOUZA
use chapéu ADVOGADO

RAMENZONI Escritório -- AVBNIDA GETÚLIO VARGAS - Residência _

I '

'
HOl'EL GLÓRIA - JARAGUAi'azem anos h9Je:

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

o sr. dr. Placido Olimpio de SNRS COMERCIANTES'
�����\�:; distinto advogado em I Um� 'ba�ança que pesa certo não �6 vos satisfaz, co:)')

o sr. Placido .Lopes da Silva tambem satisfaz o «vosso freguez». .

funcionario da Diretoria Hegio- E' necessario possuirdes uma BALANÇA, automatíca que vos
nal dos Correios e Telégrafos dê pleD(� rendimento e satisfação aos vossos clientes! A balança
desta cidade. automatíca <: DAYTON�, pesa com absoluta garantia. não desceu-

troJ� e tem 15 ANOS DE GARANTIA, gara -tia essa dada por
escrito .

seu

Como uma grande rosa, a alma desfolha
Dentro do seio, iuteíramente aberto:
E asses restos de flôr passando molhas
N'agua do arroio que coleia perto.

Molha·as, sim, nesta ninfa argentea e
. casta,

Que UP1a so gôta cristalina basta
.Pàra o calor em chama ir transformando.

Has de ficar cõm os:olhos raros d'agua,
A dôr ha de acalmar. que a própria magoa
Tem d6 de vêr uma mulher chorando,

Luiz Murat

JULIO FERNANDES
MARIA nos ANJOS E MARIA

"

DO CARMO

'O dia de ôntem, marceu o 'pri
meiro aniversário nataJicio das
gilantes cHanças Mafia dos An'
ias e Maria do Carmo, filhinhas
gêmeas dei casal Eugenio Vec
clíi�tti-Adalgisa Qsige Vecch 'ettí.

(AR rAZ�S DO DIA
.;.,
'"

�o lO E O-N
, lide.. 408 cinemas

, jl;....,. -I Clnematografica
i udeon Ltda.

FONE: 1602
•�

- -

Senhorita faça com ,queHOJE-QUINTA-FÉIRA, 5 DE, namorado use chapéu
� OUTUBRO RAMENZONI

'«DAYTON»
é a balança que mais se vende no MUNDO.

QUA�I DOIS MILHÕES DE BALANÇ!\.s VENDIDAS.
«DAYTON�

K\1- 12 TONALIDADE � DIFERENTES ...

Está em festas o lar do sr. «BALANÇA DAYTON � com duplo nivelamento é a mais'

Em Nova York, ele conquista- ArÍ Fernandes e de sua

exma'l
conhecída no MllNDO ...

va todas às pequenas.i. Era um
esposa d. Rosa Camargo Fernan- Peçam, demonstrações S;�M COMDRÔl\US�O.

verdadeiro gran-Iino •..Mas quando des, com o nascimento, de um Um produto da CIA. HOBART-DAYTON DO BRASIL.
chegou no oeste e encontrou a A' FI' I' r- F I' S h id 4-

menino, que na pia batismal re- gencia em onanopo IS- nua e ipe
_

c rm t, 6 - A.

���: Q"��:-:!��iec�:í11 queiram ceberá o nome de Sáulo. , 'B a I a, n r a s D,·· ay t. o n"A WARNER devolve-nos o _. � -

cantor máximo do cinema numa
- _N,1iJlDll1IIiI-_.. IllliÍIR l

coÍoedia inteeesaantissíma cheia de Dr. Pedro de Moura Ferro Moveis ha Dluitoscà�çt)es adoraveisl. Advogado'
d·l.1?ICK POWEILL secundado Rua Tràjano n. 1. (sob.)e lClOsamente pe a encantadora
�I:iISCILLA LANE

,

, . A'S 5, 7 e 8,45 HORAS:
NASCIMENTOSUNICO ,DIA DE -"EXIBIÇÃO

em

Dr. Arminio Tavares _ouv;:::�:::iZ,
CIRURGIAO-ESPECIALISTA Assistente .do prof. Sanson
Consulta� das 10 ás ]2 e das 16 ás 18....João Pinto.7sob-Tel, 1456

'

Mas moveis de imbuh.t maciça só na «CASA SILAS ').

Desconhecemos rivais 'quer em preço, em qualidade, em bom
acabament'). Em estilo.s não ha mais ,lindos e são os mais moder-

I
n09.

Em prt'ços !lão um assombro. Mas hto é 86 até o liIia
outnbro proximo.

Vinde e vêde _a realidade I
Exposição R. Felipe Scbmidt. 34.
Fabricas e deposito R. Cons. Mafra 72.
,Vendas a dinheiro e a longo prazol

MachadO'& t::ia.

AgênCias e

Representações
Caixa postal, - 37

.

Rua João Pinto - 5

FLORIANOPOLlS

':0. ·ltoy do Asfalto
10 de

. com

PAT O'BRIEN-ANN SHERI
DAN - RONALD REAGAN-
: DICK FORAN etc.
� Veóham ouvir €8S('8 quatro su

t!�08:
"RIDE, TENDERFOOT, RIDE" Sub-agentes nos principaishi'LL DREAM TONIGHT" " d E d i

,�;tVÉ Got A HEARTHFUL
municipios o sta o.

I:,

-OF MUSIC"
'

I
-

041-15-5 j'"êoW-BOY FROM BROOKLIN' ���_������ '�_�,�-�e,.����-����iii�-Êii-.i-;;;;;,;;._i--i!,
;,

- No programa-- A V I S O
-

A O p� U ai L I C' o�ACIONAL D. Fó B.

Jesse James
com

NANCY KELLY, HENRY FON
DA e RANDOLPH SCOTT
Uma epopéa inteiramente em

tecnicolor. Preço� 1$100.
Selo incliJiclo

Uma assinatura mensa I
de A GAZETA, custí.l

apenas 5$000

RATINHO DESOBE1>IENTE-1desenho

2 traillers

Preço:-2$OOO
àaleria: 1$000,

Domingo
o sstro maximo da cinema to. I

&�lifia na maior produção até hoje
,

apresen tada I
TYRONE POWER

em

- A Empreza Centenario de Reb�Io & Cia. Ltda., tem o prazer de,
tornar \publico que acaba ue estabelecer treis viagens semanais oara trans"or.

tê de passageiros, em novos e confQrtav, is onibus,'!la linha Florianopolis
Lages e vice-versa, obedecendo o seguinte horariü:

SAlDAS DE FLORIANOPOLlS E DE LAGES-as ségundas-quintas
e sabados, ás 6 horas da manhã.

Preeos das Passagens �

Florianopolis a Lages ;0$000 ida e v, Ea 10 1. de desconto
» » _Bocaina 40$000
» » Canoas 3 5$000
» » Bom Retiro ' 25$000
» » Barracão 20$000
» » Taquaras 15$000
» ,. Ran'cho Queimado 10$000
AGENCIA EM FLOR{ANOPOLIS: - RUA o FELIPE SCHMIDT 40

» » LAGES . . » MARECHAL DEODORO
034� 14--10

-030-

"1utuo Predial
r:UNDADO NO ANO DE 19;4

o Major e lDai� acreditado t�lub.. fie
Sorteios do Brasil

F L O R I 1\ N O P O L I S
RUA VISCO_NDE DE OURO PR·ETO� 13

Resultado do 357· ,sorteio i-ealizad..
, no dia 4 de Outu(jro de 1939

t::ADERNJ�TA No. 2.203 '

Premios em mercadorias 'no valor de 6:000$000
Foi contemplada com mercadorias, moveis e tecídos 110

valor de seis contos 'de réis (6:000$000), a caderneta n. 2.203,
pertencente a prestamista Maria e Guilhennina Silva resíden-
tes em Cabeçudas

'

Premios em mercadorias no valor de Rs. 30$000
2640-Alfl't'do Pereira Vaz. Ponta Grossa
4044-M�ria Adelaide Moura Ferro, Florianopolis
17722-Joao Deodato Si) va, São Francisco
19980-Laura Pagani, Lauro Muller
1�031-Cel('stina Maria de Jesus, Lages
4193-Otto Weichert, Laguna
10895-Maria Ofelia Moreira da Silva, Join vile
17761-Antonio Castro Filho, São Franciscp
19823�Eugenio Gasparino, Curitiba
7677-Fustim Morri, São Francisco

Prttmios' em mercadorias no vaior de rs. 205000

..

14590-Miltom Wergerter, Ponta Grossa
15402-Adolfo Anastacio Pereira, -A vencal
6496-Sebast.ião Napoleão, Florianopolis
18030-Rolter.io Campos, Santo Amaro
17588-Carlos Eichertack, Hansa
11869-Alecio e Atanilio Quadros, Pacheco
12779--Amadeu Borges de Souza, Sant'Ana
14728-0rlando e Edvaldo Melo, Florianopolis
2805-Paulo Ewaldo Breling, Aririú
2837-Irma Schuarg, Joínvile
Premlos em mercadorias ne valor de
2856-José Muller. Ja-raguá . _

11325-Hildebrando Haltang, Guarauaa
9930-Edmundo Zelinskí. Guajuvira

'-'

10345-Leonardo Estevereque, Massarauduba
12400-Arli Aiaor de Andrade, Painel
13052-Acelino Camilo dos Santos, Florianopolis
,3872-Jacob João Batista Oliano, Braço do Norte
16963-CeUo' Branco, São Francisco
18253-Harminia Vieira Moreira, São Francisco
3987-Edner, Enio e Elza Machado, Florianopolis
Isenções de pagamento por cinco sorteios

rs, 10$008

18825-Walter Becher, H�nsa
17610-Alfrt'do Gomes, Rio Negrinho
0831-Evaristo Albino, Imbituba :

1489-Francisco Lazinskis, Antonio Olinto
4335-Walmor e Mario de Araujo, Rio Ta'vares
5237-Alfredo Lorbeling, São Mateus
16413-Walter d,i Concilio, Florianopolis
15441-Margar4da Mildeberg, Itaiopolis
6140-Carlota Cordeiro Luz. José Mendes
0537-Maria Dias de Souza: Florianopolis

FIOrjanopolis� 4 de Outubro de 1939.

Visto João Pedro de Oliveira Carvalho
Fiscal do Governo Federal

PROPRIETARIOS
J. MO.REI� li CIA.

--------------�--------------------------
18 I Ou'ultro

MAIS UM FORMIDAVEL SORTEIO
PREMIO MAIOR 6�OOO$OOO

18

CARlAzi"s'"criõ' -'DIÁOõmingo
-:���-'��-'--

Em duas sessões chies do
costume

REX ás 6,30-8,30 horas:

PROGRAMAS DE HOJE:
CINES �OROADo.S

REX, ás 5-7-8,45 HORAS: Téréré- não re� 01ve.,••
. Eu soo a lei

\ • dFilme todo mUSICa o

'----------------------_.

com·

MESQUITINHA e sua corte do
carnaval da alegria.

Todos a postos para apreciarem
o que é e3t.a grande produção.
E@tamos diante de um grande fiI.
me nacional, certamente vai agra.

- dar muito.
.

MESQUITINHA edtá, verdadei.
ramente. "um caso sério" .. �

-018-

o S.lbãO

"Virgel11 Especíalidade"
de WETZEL & Cia. - Joinville MARt::A REGISTRADA

nãO. deve faltar. ean casa alguana!

"�.,, ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


