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OpresidenteGetulíoVargasviráaosul
PORTO ALEGRE, 12..,.,..,0 Chefe do Govêrno brasileiro, sr.

lio
. Vargas, virá a este Estado em novetnbro proxilDo,

� devendo
taD1)Jean' os Estados de Santa Catarina e Paraná.

Amigo e Sr.
Vimos pedir a V. Sa., por

muito especial obsequio, a in-

Virá ao nes-lü menino foi fe- ���;ã�a e�g���te c��f::ltuada fo-
Festejou seu casamento o se-

E t d ·d
nhor Paulo Drechsler, com a

SO s a 0, o ri o com o
. coice PROROGAÇÃO DE PRAZO senhorita Frida Pscheidt, filhã

PARA DEClARAÇOES DE de André e Ana Pscheidt,

ga'l Almer'.·0 do cavalo ESTOQUES Enviamos-lhes os nossos vo-
a .tos de felicidade, e perguntamos

de M,'o'I:Ira ' .

,I. <Em atenção .ãs ponderações si (fesejam assinar esta folha? '

Na Polícia Central esteve, on- 'apresentadas pela Associação
tem, o sr. João Saibel, natural Comercial de Florianoplis e pe- Festa da Igreja
deste Estado, de côr branca, la- la União dos 'Varejistas da Ca-
vrador, com 49 anos, ' residente pital, a Comissão de Tabela- No proximo dia 15 deste mes
em Três Riachos, municipio de mento: levantamento e Contro- haverá a festa em beneficio da
�iguassú, apresentando um seu le dos' generos de primeira ne- Matriz de São Bento, como já
filho deA10t �nos de idade de cessidade, resolveu, em sua reu- anunciamos. Será uma festa co
nome n omo João Saíbel, o nião de 10 do corrente, proro- mo as que se realizaram nos

qu�l apres.entava ferimento no gar por mais 8 dias o prazo outros anos, com leilão, arre-

la�lO inferior, produzido pelo para os interessados residentes I

matacão. jogo de argolas, carro
coice d� um cavai? nesta Capital apresentarem as cei, comida, bebida, café, musi

O dr. Renato Bar- .

Imediatamente as nossas auto- declarações de estoques de que ca, e muita outra coisa diverti-
,

. rldades trataram da internação trata o Edital da Citada Comis- da.

bosa presta Ilxa I do refe.rido menor no Hospital são, publicado em o -Dlarlo Causa verdadeiro prazer as-
. � .

- de Caridade, onde se encontra Oficial de 5 de outubro.», sistir tal festa que pelo seu fim
.

t d·�
em tratamento. Certos de merecer a preciosa utilitario, pelo sentimento de um

me· para ca e ra- atenção de V. Sa., .subscreve- cunho �erdadeiramente r:ligioso
,.

d f Id 'd Plenos pode mo.-nos, com a mais elevada populansante, pela reunião de

tfCO a acu a e
- estima. tantas pessoas que' raras vezes

rei ao rei
ats. crds. obgs.

PELA ASSOCIAÇÃO COMER-
CIAL DE FlORIANOPOLlS

Foi Ontem submetido ás pro-
�

vas escritas e hoje o será ás
provas oraiS para, catedrático
da Faculdade de Direito, o ta
fentoso advogado .e eminente
jurista dr. Renato Barbosa.
A banca examinadora é com

posto de professores da Facul
dade e dos srs. drs. Alcebiades
Delamare e Jorge Dyott Fonta-:N

1/1.""

�:11�'n���. Universidade do Rio egocla�oeSA cadeira que o dr. Renato � .

Barbosa Irá ocupar, é a de Di
re�to Internacional Privado.

Efeitos do' tabela
mento

Quando foi organizada pelo benernerlto govêrno do I

Estado, em obediencia a dispositivos federais, a Comissão
de Tabelamento, levantamento e controle dos artigos de

primeira necessidade, houve um geral movimento de sim
patia em torno dos cidadãos ilustres que a integram e cu-

ja força moral se traduzia numa certeza de benéficos re

sultados em pról da coletividade. Essa simpatia teve sua

plena justificação nas providencias adotadas pela Comis
são, que, dando inicio ao desempenho da grave tarefa a

ela confiada, soube pautar seus trabalhos por um desta
cado espirito de superioridade, visando manter, dentro da
nossa capital e do Estado, um nível de vida compativel
com a situação economica do povo.

E' desta forma que foi possivel registrar, logo na

primeira: feira, uma observancia estrita do tabelamento,
não se registrando a minima infração.

Este fato é sobremodo honroso para a Comissão de
Tabelamento, a quem enviamos os nossos aplausos, que
são os aplausos do publico.

Justo, porém, que ao lado dos esforços da Comissão,
mereçam louvores os nossos comerciantes, que souberam
compreender o momento, e cooperar com suá indiscutivel
bõa vontade para o pleno êxito das providencias adota
das.

Desaparecem lem definitivo, assim, os temores de
uma alta de preços em generos de primeira necessidade
podendo o povo continuar tranquilo nos seus' tl'abalho�
diarios, sem maiores preocupações para o futuro.

CURITIBA. 12 (AN)-O gal.
Almerlo de Moura segue ama
nhã para êsse Estado, em visita
de 'inspeção ás unidades milita
res ai aquarteladas.

CAIRO, 12 (A.N.)-Reuniu-se.
o parlamento egípcio, sendo con

cedidos plenos poderes ao Rei'
para agir de acordo com os in
teresses do pais durante' o con
flito europeu.

dr. Getu
visitar

A
JAIRO tJALLADODlretor-Proprletario
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Jornal.que deve ser

surado
cen...

duras, vestidinhos, toucas, gar
rafas cheias, tanta coisa!
As festas populares em São

Bento são tipicas e são mara

vilhosas! De todos os rircões do
municipio chegam os morado
res, a pé, a cavalo, de carro
de automoveI, de bicicleta, de
qualquer maneira, por que acha
que é um dever piedoso assis
tir a festa da sua Matriz.

Associação
C Om e r C -. a I A titulo de curiosidade e ...

. '-humorismo, trascrevemos alguns

de Flerlane tópicos insertos. no jornal «O
. • Aço», que se edita em S. Ben-

Polis
to, neste Estado:

Nascl_ento

se encontram na vida, de ou

tras que' há tanto tempo não se

viam, por outras .que anciosa
mente esperamos para que che

guem, devido termos de ajustar
nossos negócios, etc.
Ouve-se contínvamente can

tos populares, musica de pri- Cohrador lotrolUe-
meira, risadas, conversas, chis- tido
tes, pandega... >.

O tempo corre célere, e o lei- Referindo-se a um falso co-

loeiro, ao cair da tarde, enche brador que foi preso, assim se

o_ar com os se�s "guanto. me í expr�ssa ,,0 Aço».
.

dão?» «quem da mais?» cinco FOI preso e acha-se hoje sob
mil réis pela primeira ... E o po- os olhos da policia, para os

vo vai comprando os objétos casos eventuais que por ventu
oferecidos: aves, bacorinhos, ra venha a praticar ou haja tal
calçados, meias, quadros, ferra- vez já prati�ado.

O soldado da Força Pública RIO, 12-Segundo um telegra ..
sr. Waldir Tzelickis, apresentou I

ma que «A Noite» publica em
na Policia Central Erico Kurch, sua edição do dia 9, forn�cido
residente á rua Tiradentes, com pela United Press, o jornalista
17 anos de idade, solteiro, tin- Sir Stephen Kingha!l, em sua
tureiro, por ter estê atropelado carta noticiosa semanal calcula
uma senhora com a bicicleta que que a Inglaterra está gastando
dirigia, quando transitava pela atualmente, na campanha contra
rua Padre MigueIinho. a Alemanha, cerca de 6.000.000
levado o fáto ao conhecimen- de libras esterlinas por dia e

to da Inspetoria de Transito es- declara acreditar que essa s�ma
ta tomou as providencias que o brevemente ascenderá a 10 ou
caso exigia. 12.000.000 de libras.:

R�cebemos e agradecemos a' No lençol alegrou-se a' Iarni-
segutn!e com�nicação. , 'lia de Emílio Neidert,' com o
Florianopolis, 11 de. outubro nascimento do pequeno chama

de 1.939. lImo. Sr. Diretor de do Helmut.
«A OAZETA». . Apresentamos' aos senhores

Nesta
paes os nossos parabens!

(;OSlllDento

CONCURSO
naFaculdade deDireito
Em aditamento a uma noticia' 18 horas, a prova didatica. Tam

ínserta em outro local, desta bem amanhã, ás 17 horas a

edição, relativamente ao con- defeza oral da tese de Dir�ito
curso que está sendo realizado Internaciónal Privado, e no dia
na nossa Faculdade de Direito, 16, ás 10 horas da manhã, a
cabe-nos acrescentar os seguin- prova didatica.
tes dados: O concurso se realiza no sa-

Hoje, ás 13 horas, terá lugar Ião nobre da Faculdade, e é
a defeza oral da tese de Direito publico, podendo a ele assístír
Administrativo, e amanhã, ás quantos desejarem.

CASA RADIOLUX - Rua
28 .

de Setembro, 28o ciclista
atropelou
uma se··

nhora

Seis anilhões
de libras
diarias

P. ALEGRE, 12-0 «Correio
do Povo» em sua edição de
ôntem publica um despacho te

legraflco da Associated Press,
no qual se adeanta que as difi
culdades surgidas entre a Rússia
e à Estonia sobre a entrada de
tropas e material de guerra rus

sos acabam de ser solucionadas,
sendo possivel que essa entrada
tenha inicio ainda hoje: As reservas ouro da

França

Tropas
sas na Es-

o"

tonia

JOÃO DI BE·RNARDI
Presidente

eus-

PEDRO GOUlART
Secretário

secretas
P. AL.EGRE, 12-A Associatéd Press em telegrama que

o «Correio do Povo» publicou em sua edição de ontem, infor
ma: A convicção de que se verificaram negociações secretas en

tre a Russia, a Italia e representantes de países da Europa sul-
oriental no sentido de formar um bloco permanente e neutro é

.

largamen.te manife.stada em .toda esta zona. A opinião- geral da Carl HoeptfIimprensa e dos circulos diplomaticos é de que o caminho está
<

•

sendo aberto para .negociações sobre as diferenças existentes en-

ck natré esses países afim de que possam apresentar uma frente unida e car.. RIO, 12-Segundo um despacho da Agencia Havas, pu-
em face do mundo. Embora os funcionarias turcos recusem in- blicado na A NOITE, em sua edição do dia 9 do corrente a Fran-
formar sobre o progresso das conferencias de Saracoglu, minis- reira ça possue ouro bastante para financiar uma guerra de longa du-

tro do Exterior da Turquia, em Moscou, circulos bem informa- ração. Essa. solidez monetaria explica em grande parte a firme-
dos de Ankara adiantam ser possível que o novo pacto turco- za com que o país suporta a dura provação que lhe foi imposta.
russo e os pactos de assistencia mutua com a França e a Ingla- Afim de sofrer os necessarios ° Banco de França tem em caixa cerca de 2.500 tonela-
terra sejam assinados ainda esta semana e ao mesmo tempo. reparos foi puxado ontem para das de ouro. Os fundos de estabilização de cambias retem de
Tarnbern são mantidas em segredo as negociações da .Italia com a carreira o. paquete CARL 400 a 500 toneladas. Os créditos franceses no estranjeiro, apesar
os governos da Europa sul oriental para a consecussão de pactos _HOEPCKE, cujo desastre com da entrada em massa dos capítaís, desde novembro de 1938
dessa mesma. ?atureza. Os jornaes de Belgrado elogiam, em edi- êsse .navio tant� c??st�rn?u os 'atingem, segundo as opiniões mals-autorizadas, de 70 a 100 bi�
toriaes a politica adotada pela Italia nesse sentido. Proseguem catarinenses, hoje ja [ubllosos lhões de francos, ou sejam cerca de 2.000 toneladas. A esse ca

nesta capital as conversações entre o ministro hungaro em BeJ- com o seu salvamento, que deu pital ouro devem ser acrescidas 5.000 toneladas de metal amare

grado, o secretario do exterior e o primeiro ministro da Yugo- ensejo a expressivas demons- lo e fundos entesourados, que representam uma reserva supre ..
Slavla, traçOes de contentamento. mentar impossivel de ser calculada.

Preços em material elétrico.
CASA RADIOLUX - Rua

28 de. Setembro, 28

A
da

resposta
Ingla

terra
lONDRES, 12, (AN)-Cham

bertaím, respondendo ao discur
so de Hitler sobre as possibili
dades da paz, disse que a pro
posta alemã só é aceitavel se
os fatos. Indicarem uma sinceri
dade absoluta o qual só póde ser

provada pela restauração da Che
coslovaquía e da Polenta,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



.GAZETA,

.J

c
•

,Jersey,

t·

,
ATOS 01'1-
CIAIS

Exoneraeões

.Nomeado

-,

Associação
Cultural Luiz

Delfino
DesmentindQ a lenda de que o

entusieemo _ da mocidade não

vem acompanhada da persisten
,cia, a 'Associação Cultural Luiz

·

Deliino prosegue serena e vito-
·

riosa na
_

realização do seu ale
vantendo programa.

Vencendo o indiferent ismo

r��� 'sempre encont�am institui
ções de tão nobre Ideal, a As�
eociação Cuitucal Luiz Delíino,
vai completar seu primeiro ano,
de vida, levando em seu arqui= �
vo honroso acerco de brilhantes Iatividades. ' I
A data comemorativa será i

no prb"ximo sebado, com uma I
-sessão solene. I

Gr atos pelo atencioso convite I
com que f01J);)j distinguidos.
,,------_... ...

·

UMA ASSINATURA M:ti3'NSAL
DE A "GAZETA" CU�TA

APENAS 5$000 I'-__,...._�--

��ela paz uni-
versal

PORTO ALEGRE, 12-
Por iniciativa do arcebispo D.
J. Becker afim de implorar a

paz universal, será realizade, no

preximo dia 1 5, . uma romaria
á gruta de N. S. de' Lourdes.
situada nos atredores de Porto
.Alegre.' i

dás N ovidade,s

,

!IlJ

sa
àe Hícolou r»

Ua t-Im Recebeu variado e abundante
U . ""_"'_sortimento de sedas, jogos' de

armarinhos, bijouterias, brinquedos
RUA CONSElHEI.RO .MAFRA N. 10

Fortim ex-merados, a pedido, I'

'-GU�t8vo Tenius de Medelf?5 do,'�

cargo de ,. suplente do JUIZ Su-
bdt.ituto dd 4a. CircunscriçAo Tu
.dicieria, na comarca de Porto
União, e Joã? Gomes de Cam

pos da serventia vitalícia do Ofi
,

'

cio de Escrivão do Civel, Co·

I" mercio, Orfãos, Ausente., Prove-!
,-doria e Resíduos da comarca de I������ª������Campos Novos. ( r�

;1$ !_;;Za'-_;';� . ::. -
� �';;:' � ....

-
- . �

- �... ,

o proprietarlo do Café- Restaurante São
Pedro, comunica aos seus inurneros íreguezes. que
transferiu provisoriamente o seu estabelectmento
para o Ponto de Onibus, fundos da casa A VEN
CEDORA, onde continúa a receber encomendas de
suas especialidades, em camarões, empadas, pasteis
e assados. Essa nova instalação será até terminarem
as obras da Rua Felipe Schmidt, onde estava. ante
riormente estabelecldo. FONE-724.
046 20 V- 3

•

A Eletrlco
-DE'

Espindola " M'.tas
eletricistas licenciados pela D. O. P.
RUA JOÃO PINTO, 14 ...:.. FLORIANOPOLIS

,

Especialistas em todo e qualquer serviço de
eletricidade em geral.

STOCK PERMANENTE DE: Lustros - abat
[ours - Contadores Erícksons, com exclusividade
para o Sul do. Estado-Chuveiros eletricos-Estaõi�
lízadores para radias _-:" Fogões a oleo cru' marca
"BEI"-Variada sortimento de larnpadas Torl..
Do.-Instalações de antenas de Radíos. ..

Aceita-se todo e qualquer serviço de instala.
ções a preço sem cencurrente, Aceita-se contratos
para o interior e fóra do Estado,

Restaurante liberdade
Cais Liberdade-Esquina

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

Dirigido por seu proprietsrio ARNO BRINCAS
.

FODe· 1.0.5
.

[Mercado Publico]
'] .'?J' .)[1'

Bom negocio PIANO Cinquente"
r'uario da Rs ..

, Compra-se um' piano de mar-
b I'

Vende.-se; lVlagnifica cha I =. alemã em 'lual�uer . e$ta�o. pU ICa

,. cara 80 lado! Pagamento á vista. Informa-

d� E�tação Agronomica, com lções: Hotel Metropole. pelo te- RIO, 12 (AN) -O Departa-.
otuna, coolortavel e grande casa l leíone 1147. mento de Propaganda organizou
de reeidencia, belo pomar, jar- ,. 3v-3 uma série de conferencias inte-

dins e inumeras benfeitorias. Dis- lectuais, que se realizarão durante

põe de grande e�tensão. de !e:� I Chacara a venda o mês de novembro, cinquente»:
fi 1 di nario da proclamação da Renu-ras para os agnco as ou IV1" i VENDE SE di t it d

r-

I '!
- no IS n o a blica, e 2. aniversario do Esta.sãll em otes. Trindade uma chácara com casa

T ·t do Novo. Ai mesmas terão lu-
, ra ar na de moradia.

RUATRAJANO N. 15 Tratar com o proprietario Cí- gar no palado Tiradentes e se"

; , oilíe da Cunha, á rua Lauro rão irradiadas por todo o país,
! Predios - á venda Linh"ares n. 5��. .,' ..

_ , _

devendo fazer-se ouvir Anibal
;

, Freire, Marcondes Filho, João
i VENDEM-SE os predios á Rua í Dr. ArlDaodo Va- i Neves, Ohv-ira Viana e outros,

I
Conselheiro Mafra n. 22, Rua j lerio de Assis'Jeronimo Coelho n. 5 e Avenida I Medi·co I Para'Río Branco n. 140.

.

r
.

Informações co

..
m o sr, dr. Ader.II, : Clinica Médica de Crlan-

: I,
hal Ramas. da Silva: . ças e AdultosRua Felipe Schmídt n. 34.

,

Q3i 30V - 101 '1 Consultorio e Residencia
I

.. WASHINGTON, 11 (A N)-
.

.... l
.. em João Pessôa=-Estra- O Departamento do Estado bai-

VIVENDA, I,
' da Geral n. 64Ã.

.
xou Instruções sobre vôos de

C lt d 8 á 1 n aviões estranjeiros nos céos do

Trespassa-se o contrato d� I onsu as: as s 'J canal do Panamá. Essas instru-
di e 4 ás 7. ízem autori

-

uma ótimd e c.onfortavel viven a! , ções exigem au onzaçoes espe-
nesta cidade. Pedido de míor- i Atende chamados á noite ciais para ditos vôos, as quais

mações li Caixa Postal: 1 J J _
t ' !

devem ser solicitadas por inter-

,; -�idL, T ,EU lê= "o .;,_,Jd i ���iod:Sasp�i�t!bsai:a��� o�e����=
Empreza Conslru- i,_em_os_apa_relh_os.__

,

I

tora Universal Ltda.

sobrevoar o

canal

-

Consulte!"nos sem compromlsso.
045-20v:'1

Lieeoeas

UMA ASSINATURA MENSAL
DE �A GAZETA:. CUSTA

APENAS 5$000

Edificio Amelia Neto
FLORIANOPOLIS

os MELHORES PLANOS DE SORTEIOS DO
BRASIL.

Foram cencedidos seis meses
I d. licença, á professora 'Olindina

. ,I Francisco da Silva; tres meses.

I
as proíessoras Delminda H.· Si
mas, Otilia Westphal Mater, Ge

I ni de Medeiros Tives e Maria
":"'�'•.' iiiiiiiiiiiiiii- iiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiõiiiiiiR,iiiiii&iiiiiiiiiiííiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiílii'·.·iiíiiiiiiiii·_'I�I Corrêa §��d!

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



AVISA a sua boa freguezia que já estão em exposição os mais belos sor
timentos de Brins de Linho e Casemi,ras em cõrtes e que, apezar da crise
comercial, ainda mantem seus preços sem qualq er alteração.

Casa

A GAZETA
Dir�tor - Proprietario JAIRO CALLADO

Florianopolis, 13 de Outubro de 1935

Expediente Notas Ca

__!olica�_1REDATOR-CHEFE:

Martinho CaUado Jor.

Redatores=-]. OTAVlANO RA- _

MOS e JOÃO DE FABRIS Exposl�ao e Adora-

R d t t· t' CLEMENTI eão do SautisrJlmo
e a or-ar IS ICO- -

SNO DE BRITO. aeraRlento

Redaeão e Oficlnag
,

R. Consêlheiro Mafra, 51
Florianópolis-S.Catarina
Agentes-correspondentes em to-

4as as localidades do Estado.

Na Matriz do Purissimo Co
ração realiza-se domingo ap6s a

missa paroquial das 8 horas o

solene ato da exposição e ado'
ração do Ssntiseimo Sacramento.
A' s 16 horas terà lagar o en

serramento.

) conceito expresso em artigo
de colaboração, mesmo solicitada,
Dão implica em responsabilidade
ou endêsso por parte da Heda
cão,

Foi eutrégue ao trao
alto

Ao sr. dr. Nerêu Ramos fci Itransmitido o seguinte telegrama f
pelo sr, Hel�ut MuHer, prefeito Ide Porto Umão: l

;i Tenho o prazer de comunicar

Ia V. Excie. que acaba de ser

entregue ao transito publico a eS"jtrada que esta Prefeitura mandou
[construir entre a vila de M�:t.)s

Prefeitura do Munl-' Costa e Povoado Calmon.
clpio de Floriano

polis

Assinatur.Qs

Ano
Semestre
Trimestre
,Só. para
Mês

50$000
-30$000
15$000

a captial:
5$000

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

RequerllDentos
despachados

Teatro Municipal de I
/ São José

---------�--

DEFENDENTE RAMPI-,
Pelo sr, ,Prefeito municipal �e

. , . São José fOI aberta concorrenCl1\

NELLI-:- pedlOdoo para cOémt�U1� publica pelo prazo de 30 dias,
um

.

predio. �om requer vista
para arrendamento do Teatro

das mforma�oes.. . Municipal daquela cidade.
João Alvim Martms-Pedmdo

translerencia de ihdustrias e 'pro. _

fissões. F liça ';e a transíerencia re-

querida. \

, Virginia Dias de Freitas-Pe
dindo baixa do imposto de In
dustria e Profissâ'a. Como requer.

Romeu Torres Gonçalves
Peclindo trinta dias de licença em

. prorrogação, para tratamento de
faúde. Como requer á vista do
atestado médico apresentado.

I-\Sbelina Dias Mourão-Pt
dind� quinze dias de licença para
tratamento de saúde. Como re"

quer, á vista do atestado médico
apresentado.

Escola de Aprendizes
Artlflees de Santa

Catarina

Oelegação do Tri
bunal de Contas

Ficam convidados os srs. Socios da Radio Sociedade San
ta Catarina a comparecerem á Assemblêa Geral designada para o

O DlARIO OFICIAL do dia l_6 do corrente, ás 20 horas, na séde da Associação Catarinen·

Estado está publicando 'edital para se de Imprensa, á rua Felipe Schmidt, para o fim de" tratar
de assunto de intere6sC geral, eleição de uma Diretoria Provisoria

propostas sobre as obras suple' para reerguimento desta Sociedade e providenciar a re!!peito da
mentares a serem realizadas na admissão de novos socios.
Escola de Aprendizes Artifices Floriaoopolis, 4 de Outubro de 1939.
de Santa Catarina. As referidas �. FLORENCIO TIAGO DA COSTA

d r
Presidente ém exercicio

�:;p::tals4 h:�: d:erdiae�4�ud; .......wÓÃ:
••t:Ü·I·Z··ÕE··SÕÜ·ZA

..••••••

corrente.
.

ADVOGADO

Dr. Pedro de Moura Ferro: Es('ritório __ AVEJNIDA GETÚLIO VARGAS - Residência -
,

Advogado I H01'EL GLÓRIA - JARAGUÁ
Rua Trajano n. 1. (sob.)( _

i

.r

e �ssa/,
Esposa, mãe e derra;s pareoteô do malogr'd

.

Neome
sio Mafra ainda sob a imensa dor que lhes causou 'o inespefado
passamento desse ente querido, vem, por este meio, agradecer pro-

f
fundamente, a todos quantos lhe. levarall, o confc.rto de
sua palavra, aos que est;veram presentes no triste der
senlace e quantos a'!ompanharam o extinto até a ultima
morada. de. modo c:special. ao Figueirense F. C., pelo

comparecimento oficial. aos &tos funebres.

I Aproveitam, outrosim. o ensejo,. para
e amigos, para a missa �ue mandar�o rezar,
ma, ás 7 horas. na Igreja S. FranCISco.

II Antecipam agradccimento�Ja quantos comparecerem a esso

41 p. ato de rtliSião.
,,_._. �_---------l 058-3v-J

����.
Convertido em dili�encia o pe- r Bodolf� Quint I� :

dido de pagamento de uma conta r e Sra. �
remetida pela M·. de Rendas III i
Federais de Laguna, à Editora; participam aos seus paren- ltJ

fi tes e pessôas amigas que 'fi'Sul Catarínense.
. �. sua cunhada e írmã Maria � i

INTIMAÇAO: IntImado o III Costa, contratou casamento ��;
escrivão da Ia. Coletoda

Fede-1'it
com o Sr. Josê Arsenio Es- �!

ral de Blumenau, sr. Alfredo II pindola. i I
Lui7. Buchele Junior a recolher

Iraos cofres publicos, a importan- II Estreito 7110[1939 �

eia de Rs. J 07.$6 J 5. � I

ADIANTAMENTO: Foi. r·�r.,*r��, �:
concedido o adiantamento ao es- b 61 MARIA I � I
cIÍturario da classe F, João Mar'" M I e "'I....... J'

F
'

d F' I' �=-:iI' I!'.aç.,�....�
(·Iano erreua, a Isca Ização Il

JOSE' II "do Departamento de Saúde dos
Portos. noivos IForam registradas 36 contas. .

IN ILLO
. TEMPORE, no tempo em eu êra garoto e to-

cava os sinos e ia nadar no mar, pregaram-me um dia com um

pião na eorôa da cabeça de tal maneira que ma abriram ao verde
deaapiedadr mente. Choroso e com um fio de sangue correndo-me
para uma orelha, levaram-me de ois á easa de meus pais, onde •

apanhei uma nova mamoravel, E foi, por certo, da gana insuflada
interaapilarmente pelo ferrão traiçoeiro; pelo que houve de <heroi
co» no derramamento imediato e espontaneo do meu sangue, e pe-
la consequencia daquela tareia, visando com tenacidade as baixas

. regiões do meu eorpo, que eu fiquei tendo, desde aquela époCIi{.
pelo pião, uma ternura de se lhe tirar o chapêe! ...

IN ILLO TEMPORE (naquele tempok..) os garotos eram
de maior f.Qma, havia-os que sabiam correr a estrêla ou a pandor
ga, jogar a bilharda, o espêto, () bêto, o gude, atirar a funda, etc ..
Quando os ealôres de dezembro faziam sarampo â gente, por exem
plo, não havia betôes que me parassem nos calçotes: arnscava-ca
todos numa bóca, ao sól. E como me alegra pensar agera no sôl
contente a que as velhas <fiavam», quando eu, Jogando, filava cá
f6ra, num «gado» ao mestre escolal.i.

,

IN IBLO TEMPORE (ha dezoito anosl.i.) o pião era um

jôgo de vingança-como hoje pousas vezes (:) é. Com um tostão,
gasto no instrumento, ficava-se de posse duma força mais que su

ficiente para prejudicar a propriedade alheia, sem duras. e maldo
sas nicadas. Um rapazola que no meio da rua deitava a Iingaa de
f6ra, e a mordia, predisposto ao despique, amordaçava, ate conti
nuo, o pião de «buxo»; colava bem ás pontas doe dedos e cordel

Orquestra ae que ae ia espiralando, ao cair ao Iando sôbre (:) pião rival, para e

abrir e arruinar, desse modo, o capital do adversario. Largos alvo
roços dos eircunstantee movimentam toda a roda, da sacia de ver

tombar, perfurada, uma pitorra 'que na terra arrulhava tal como
um pombo. E de repente, quando o pião sem sorte se abria em

dois, as gargalhadas surgiam estrondosas, atirava-se com es bonés
ao ar, de alegria, e a vitima ia para casa a limpar as lagrimas á
manga lia casaco ...

IN ILLO TEMPORE, (quando eu jogava a pedrada! ...)
principiava-se a atirar o pião pouco mais ou menos pelo dia de
São Francisco de Assis. A temporada era alternada com o, jôgo dª

A's 21.30-,DIVERTIMENT�S LEVER-•.Almi· «rapa", e chegava até fins de fevereiro, se a Semana Santa (esse
rante e mais 114 artistas. baixa; porque depois eram os dias aureos do papagaial Havia piões

Â ...� i2Z,OO - TEATRO E� CASA. cpresen- e. piascas, e era. de uso jogar á s�ida, e entrada. da esc�la, nos Ie-
i ta a peça em 3 atos Cle I?ereira Hu- nados, nos domingos pela manha e sempre que se podia dar U!DI)

nes, ALELUIA, em uma aOaptação rc- gazeta. Este jôgo não tinha (nem hoje tem, penso) cambio algmn
diofonLca d� Vitor Costa, na íntec- amoedado. Jogava-se para ter a consolação de arrebentar um tras ..pretcção ae: .• lsrnenln CIos Santos, Ih

•

f" b .

Celso 6ulmarães· Zez!? fonscea te a ero ou psra se icar tristemente, a raçes com a ruma.

Saint Clalr Lopes: floriano falssal: Pelo que se vê a vingança não é apenas G!o Deuses; mas
Antonio Laia IZ outros, patrocinio da confraternísa, ruidosamente, também, com um' garoto suado, suja e
da Companhia AmericlI Fabrll. de pê descalço!

IN ILLO TEMPORE (ha quanto tempo, já ! ..• ) tinb."
5peoRer õe stualo: Celeo 6ulÍnarã2s e mos um jôgo que, por pequenino e ingénuo que era; parecia neto'Saint ('Ialr Lopes. do pião mariola que entretinha as grandes manhãs de sol, no in

verno; Semelhante ao <bugalha zevieíra s de Portugal, furava-se a

bolota no centro para o encaixe de um graveto estreito, Salta,
depois, de entre 'os dedos, sirandava á roda, muito ventruda e

anafada, com o pontão bicudo a rastilhar na areia.
Desça-se, agora, a escala; venha-se do pião lançado da

unha a cordel para o pião que alguns colocam numa tala de ma

deira e repuxam para que se solte; depois do «rapa» quadrado
para o <oval» ..• e teremos, nitidamente, em frente de n69, toda
uma família pitoresca, do avô-pião á neta-pítorra, gente da siran
da, do pé descalço, que parece ter aprendido com as crianças, de
mãos dadas, o adormecimento lento das cantigas da ínfancia .:

IN ILLO TEMPORE (e adeus, oh grande vida , ••• ) iQ�
�ava ao sol, como lá disse. O sol faz tudo: alegria, sarampo, alga
zarra, amiz�de-bastando dizer que o sol ale�re ilumina as fIares
e dá um lustro sem par aos grandes quintais e ás grimpas das
torres. Aí, mais do que em nenhuma parte, se aprende a confir
mar, no decorrer do tempo, aquela máxima de que a vida (tod�
a vida, infelizmente) é um iogo, e um jogo terri reI de. precipita
ção e astucia, dificil para. quem necessita de se lançar e equilibrar
nêsse árido ccmvivío de homens. Aquele instintivo, vingativo, arre�

meço de pião· ê toda uma filosofia, e a árida verdade de que, ao

vingarmos para a vida, saimo8 um pOtiCO idiotas e duplamente
mâos donde s6 a ternura e B maldade produziram seu fruto, ínji
nito de preço.

.

\

.

Não ê a dãsordenada t·eil� de aranha de quem sofreu 011'
de quem sofre que marca isto. Os jogos dizem, mais que li � graça
aparente que já contei, e mais que o serem o divertimento fácil
do gurí alegre, ma!! aquela grande e evidente verdade de que só
as flôres (s6 ás flôres!) são bonitas quando nascem e ainda admi
raveis na ultima folha que se desprendp- ...

E' uma questão de saber olbar!... e vêrl. ..
UliG2&C2Z2 @!i

"

" p

Programa dh1rno

De 6.15 til 17.30 nores

Programa noturno

De 17.30 tis 23.30 hora8

. ;

Huno Rolanô
Celeste Rlaa
CTlouro ae Ullueira
Orquestra ae I?ota",�
Orquestra Cle Dons05
Radom!?s e 1911 5tors
Romeu !Eihipsman com a

foncertos

, I

, ,

r '
,

,

R's' horas certas, 'ol'nalS falaClo:; com no

tlclcs em primeira mão, tor-nectõae
pela A HOITE, sob o patrocinio
CIo SAL DE fRUTA ENO E DA
emUL50 DE 5COTT., .

A's 21.Z5 CAHCf\O no DIA - - Escrita
li! int;zrpretaao por Lamartine Babo,
uma oferta �aa casa ae louças "O
DRAGA0.

ADlanbãz

Orlando 811',a, A;mlrante; �Emllinha Borba,
Rose Lee

, .

Radio Sociedade Santa Catarina'
AsselDbléa Geral

SchuJdt
de H. O. LIGOCKI

Livraria, Papelaria, Tipografia, Encadernação e Fà
brica de carimbos de borracha

. --

Artigos para escritório-LivroS em branc.o-Ar�i ...
I)'os escolares-Artigos para presentes-Bnnquedoso __
Aceitam-se encomendas de «cliché»,
sinetes e carimbos de datar, de metal,

tilizar estampilhas
Hua Felipe Schmidl, 27

CAiXA POSTAL, 169 Telefone 1.�ã7
Florianopoli's ... Sta. Catar',na

chancelas,
para inu-

R I S O"

(Do meu diarlo•.•)

NO DO PIÃOTEMPO
Manuel Ferreira de Melo

r

J!!!??

Agradecimento

convidar os parentes
segunda feira ploxi-
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AGAZ I ? 2 TA CESPORTIV

Florianopolis, 1939

Direção de Escotto Melo

o encontro e

as-

RIO, 12 (AN)-:--O presidente da Republicá assinou de
ereto sobre as quotas da produção do assucar, podendo o lnstitu
to do Assucar e Alcool autorizar a majoração das mesmas, na

hipótese prevista do artigo 49. aprovado pelo "decreto D. 22.981.
dividindo o aumento proporcionalmente a cada Estado. A quota
que caberá a cada Estado, será dividida em três percelas, sendo
50010 para as ueinas de menor produção, 30 010 para
a maior produção classificada. Do aumento concedido a coada uzi
na, 70010 será destinado aos fornecedores colonos incorporados,
e o restante á própria uzina.

'

(
Noti'cias de

Ma,rinha
Silo convidados a comparecer a Capitania do! Portos afim

de receber cartas e instruções:

P. ugusto lnaçie da Silva, Helio Barbosa Fentes, Amoldo
José Brandão e Avani Leal de Meireles.

A Capitania de Portos paga a8 folhas de vencimentos 'te

dos os dias das 10 ás 12 horas.
Devem comparecer, a esta Capitania pala tratar de leu,

interesses:
Peseadores

\ ..

LOTER"IA FEDERAL
qUARTAS e SABADOS

Adquira o seu bilhete

Salão ProgressD
O Unico!

no

FELIPE SCHMIDT N. ,5 FlorianopoU.

Custodio de Ferreira Bandeira e

Teresilia D. de Ferreira Bandeira

participam a seus parentes e pessôaa de suas relações o con

trato de casamento de sua filha MARIA 'DE LOURDES
com o senhor PAULO OTO SCHEIDEMANTEL.

Fpolís., Outubro de 1939.

Paulo ScbeidemanteJ e

Jenny W. Sebeldemantel

participam a seus parentes e peesoas de suas relações o con

trato de casamento de seu filho PAULO O ro com a se

nhorinha MARIA DE LOURDES DE FERREIRA' BAN
DEIRA,

Blumenau, Outubro de 1939.

LUTZ, fERRANDO & elA. Ltda.
Primeiro Instituto Sul Americano de Ótica e

Instrumental Científico

Casa matriz ,- l,Rio:de Janeiro
Nas suas variadas secções abrange completamente:

"'

€irur"gia-Fisiologia e Psicologia
Eletrieidade-Tecno-industrial
Química-Microscopia e Projeção
Ensino-Fotografia-Matemática
Deseehe-e-Otica

....

ESCRITOR lO TE'CNICO 'PARA CONSULTAS - Dispõe
de espécialistas abalisados, e responde ás consultas que
lhe são formuladas sobre problemas têonicoa 'e científi
cos; sobre montagem de hospitais, casas de saúde, ser

viços especiais, etc.

'Representantes gerais em Santa Catarina

en_ação

�Iu�
o- flXcita?

,.,.

FIGUEIRENSE E AVAl' SERAO
CONTEND,ORES OE OOMING"O
PROXIMO NO ESTADIO DA F. C. C�
O $avoia vai

excur=sionar
CURITIBA, t2-0 Savoia, ainda este mês, excursionará

pelo interior do Estado, onde .disputará diversas partidas. Talvez
,

em 'Novembro o clube alvo disputará tambem, algumas partidas DO
.' visioho Estado de Santa Catarina.
...................................................

,Quot,a da pro-
'duçao do�

sucar

Milton Pereira Machado, Manoel Plorencio Gaia, Januario
Matias Kopetes, Arnaldo João Daker, Oregorio da Silva Montei
ro, Jos� André de Andrade, Vicente Piza, Orlando Aristides
Qaintino, Pedro Manoel de Maria, Hermogenes Dias da Silva,
Aprigio da Silva Monteiro, Francisco Mariano Pereira, JOiO da
�Sava Monteiro Junior, João Amancio Filho e Emidio Oliveira
Santos. Peçam-nos prospetos e informações , Empreza Auto Vlaçio Canas Vieira: Partidas de

Mo"o. Machado ._ ....Ia. Florlanopolis, diariamente. ás 15' horas. Pai tidas de Canas Viei"

Franciscc Paulo. Bonsfildv, Manoel Domingos Alsunção,l·'
.... '-'

ra, idem, às 6,30 horas. Itineraric: Tres Pontes, Saco Grande,
Santo Antonio, Vargem Grande, Canas Vieira. Quilometros: 30,

Julio Est:vam \'Ll \ ada. José Francisco Scares Junior, José' Fer-
Rua Jeão Pinto. 5 - Cx. postal 37

FLORIANOPOLIS. 043-10v-7 E 'hl P Ih P·.) dreira de Soura, Teofilo Manoel da Silva. Janullrio Matias Kopetes, mpreza Silvio Zàcc - a oça: artrdas, e

Joaquim Antonio Nunes, Targino Jorge ��ascimento, Gabriel�Clau- �(iiiliiiiiiiiiibiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_I_iiiiiiiiiiiiiiiiiiii,iiiii,iiiiiiiiii!�i!i!ii!�!ii!...!!!.iiiii�iii!!'*!!iii;..!!!i\l.aiiiiii.i!!!!.*!!ii!ii!�ii!i....!!!!!I!ii'1B!!iii"!iii!�..-z!!i!l4!ii!"ass!�':�! Palhoça, diariamente, de duas em duas horas, a começar das
di M (' I C did G I A li' P d A toni U Rec�eatl·vo· 5'i

�..",., ="'"""..........""d 7, I O da manhã, sendo a ultima viaeem ás 18.10 horas. De FIo-IDO • ua o, an 1 o onça ves 5sunçaO e e ro D ODlO I' .�� Tomé Manoel Pereira � e

Dias.
de Novembro" � • zUlmipraereGiraon,.alves,�� rianopolis, tambem de duas em duas horas, a começar das 9 ho-

is
y � .ras da manhã. sendo a ultima viajem ás 21 horas. Itinerario: Ca-

Para eonbecimento deral ae publf lfIí I II poeiras, S. José. Palhora. Quilómetros: 16.
.

.

I!!!I' IS
.

eam o.., participam aos parentes e \l� :r

artlg08 abaixo do 8. C. P. (fundado em 1905 João Pessoa �� pessoas de suas relações o �
Art. 103" _' Todas as embarcações, nos diferentes anco- Estreito � contrato de casamento de � Empreza Irmãos Sell-Santo Amaro: Saidas de

redoures, são obrigadas a auxilierem-se mutuamente' no áto de a- ASSEMBLE'A GERAL ij sua filha NTLA, com Q snr. � Florianepclis, diariamente, ás 15 horas, de Santo Amaro, ás 7

Marrar ou' desamarrar, praticando quaesquer manobras indicadas i RUBENS LEHMKUHL. i horas. Itinerario: Capoeiraf, São José, Palhoça, Santo Amaro. '-.lui..

pelas necessidades do momento, L\ inobservancia deste artigo suo D� Ordem do Snr .. Presidente, � -� lometros: 30.
,.

� jeitará os infratores á multa de RS. 100$000. quando se -tratar de creOunnvl!_adoo adoes Asrs·ss·emsbOICe!aOS G�arraal, -aa �� Fpolis., 2-10-939. M�; /

b d
��' � r. Empreza Auto Vla"io Pélxoto-TiJ·ucas: Saída!'!'em arcações e pequena cabotagem ou navegação interior. e de realizar-se no dia 15 do corrente � "....��._.�_.......... �.'

y

. RS. 500$000, quando se tratar das de longo curso ou �e grande ás 1� �oras, afim d� pro�eder-se _ "'-.01<

"':_�"-'-"l J
diariamente, de Florienopclis, ás 16 horas, de Tijucas, ás 7 ho-

cabotagem. a eleição da Dava Diretoria pa·l_.l..r RlJBEN.S (li
ras da manhã. [tinerario: Biguassu, Fuzenda, Timbé, Tijucas. Qui-

Art. 104 - A embarcação que puzer em movimento os
ra o periodo social de 1939 á U

I'
e

� lometros ·-52.

propulsores, tendo embarcações miúdas atracadas ao costado, sem
1940. ".. NILA ��1 ",,' Linha de onlbus

.

Barreiros: Saidas, diariamente, de
- Devo advertir aos srs. socios � . It Barreiros, de hora em hora, de manhã até á� lO, de 2 e-m 2

< verificar estarem elás safas, estará sujeita a multa de RS. 50$000 que não havendo numero sufici- noivos �
-

h d d 8e indenizará os danos causados. ente Ba primeira 'reunião, ás 10 ��� oras e tar e, até ás 18 horas, de f1orianopolis, ás 7 - ,50·
Art. 105 _ E' proibido ás el�barcações mercantes no hs. se fará 2a. convocação ás 10 10,45-11,5012,50.14,45,-15,45-17,45 e 20 horas. Itinecario:

porto e fóra dos casos previstes neste regulamento, apitar. dar tiros bs. e 15 mino procedendo.se em Estreito, Clube, Barreiros. Quilometres: 8.
salva. ou usar quaesquer artefatos pirot�cnicos. Os infratóres incorrerã� seguida a eleição com qualquer � � Empreza Sell Cia. Probst-Sio José -Saidas dia·

I d RS
numero de socios presente'\. �@rlfil@ o riamente, de hora em hora, tanto de São Jo�é, como de Floliano-na mu ta e . 1 00$000 � indenizarão os prejuizos. Salas das se9sõlls ao Club Re-

Art. 106 - -E' proibido ás embarc�.ções lançar entulhos, creativo 5 de Novembro. � riri�{I-;1filil1í'\\ lF'áM:aI1I1r.'�1í'\\
polis. Iti"erario: J::streito, Ca;:loeí�as, São J i)sé. Quilt'lmetros 10.

dnzas, oleol! ou quatsquer imundices em aguils doe pO,rtos, haill, Florianopolis, 12 de Outubro 'W l!!J��IJIJIJIJ\W IJ ��l!!J �� Lht.ha Autoviação Biguassú -- Saidas, diariamente,
etc., devendo os capitães ou meslrell, llrovidenciar junto a 'quem de 1939� mais ou menos de hora em hora, tanto de Flocianopolis, como

de direito para a coléta e remoção respetivas. Os inhalóres sUJ'eitar- RubenSseLcree,htmarkl'ouhl de Biguassú. Itinerario: Estreito, Barreiros, Serraria Blguassú, Qui-
h I d R '�TI (:i."td TifU lometros: 17.

.

te' �o á IIU ta e S. 200QQOQ. f 059-!tv-2�)M """,,"-1'\1-1 II (.4
IIP ., ..

� , ..

Ê inutil insistir. A ínapetencia resiste a todas
as atrações dos acepipes e a toda insistencia
do carinho e da amizade.

Se não se trata de um doente do figado,
do estomago ou dos intestinos, essa falta de
apetite que tanto enfraquece o organismo,
encontra corretivo imediato com.

o 'l-IS0 de TONICO BAYE.R.
TONICO BAYER,

tomado antes das refei
ções, é o melhor dos
aperitivos, facilitando
tambem a digestão.

T

r- Linhas de onibus e respeti
vos horarlos
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a
" IT

tnverne para homens"
riado sortimento,

0'�horas
na Casa

'.
"

.

e crianças, mare

"A CAPITAL"
,JVI.tr�z= Rua Conselheiro Mafra;�nll 8 Filiall Rua Trajano nn I

A---/""�__;.......Q-
... ,
-A-;'---Z-=--=-E-=--=--=--=--=--=--I-.....N===&�O�'-.----.

,"Ora. JOSEfiNA FLAKS SCHWflDSON i
DR. JOA����S MADEIRA

I Clinica e Cirurgia de todas as mo-

I,
léstias dos olhos � Clínica Geral,
COMPLETA APARELHAGEM PARA

A SUA ESPECIALIDADE
! Cons. Rua João Pinto, 7-Sob.

! Fon� 1.156
IRes.: R. Tte. Silveira 57 - Fone

1 �__,_��� �6_�'
I DR•.MIGUEL BOA.BAID
I Clinica Geral _:_' Vias Urinárias
I ESPECIALISTA

I'
em moléstias pleuro-pulmonares -
(bronquite, asma, tuberculose etc.)
Cons.: R. João Pinto, 13 - Fone
1595.

, ,

Das 2 ás 4 horas
'

Res.: R. João Pinto, 1 - Sob •.-
Fone 1314.' ;

024-P

Artigos de

AVISO AO POVO
CATA.RINENSE

Linha Direta Porto Alegre-Florianopolis
A empresa ,Jaeger, Irmãos, de Porto
Alegre, comunica â sua distinta Ire
.oazia q..e inaugurou a SilO IInba di
reta de onlbus, de Porto A.legre a esta

Capital

SAlDAS de Florienopolis=-eerças e sabado&
. : de Ararar.guá -quartas, sábados e domingos

Agente, em Florianopolis ..:... DAVID SILVA

ELIXIR DE· NOGUEIRA·

Outubro
5

Quinta-Feira
Foi entregue em ITAJAI' (Cabeçuda),

peja CtfEOITO MUTUO PREDIAL.
o premio de Rs. 6:06f}$000, que coube á
caderneta n. 2203, pertencente as preS-jtamistas Maria é Gutlhermína Silva
--------._.___ ,----

/
.

Emprepado com SUCC8SS0 em toda.
as molest.a. provenienta d. syphilis, •
Impurezas do sangue I

'

FERIDAS
ESPINHAS
"ULCERAS
ECZEMAS
MANCHAS DA PELLE
DARTHROS

,

FLORES BRANCAS
RHEUMATISMO

....,.... SCROPHULAS
SYPHILlTICAS

e f.!nalmente em todll '

ai .Ifacções cuia orl·
/ .

IIIllIll IIIUlsltadl gam sell a

"AVARIA"
- Milhares de curados -

Grande Depurativo do· Sangue

I

Outubro
IS

Quarta-I'-eira

Realiza-se mais um SORTEIO na t::re
dito MotuQ Predial com um pre-

I mio em- mercadorias no valor de Rs.
6:000$000 e muitos premios menor�s.

Companhia Nacional de Navega
çãa Costeira

Movimento Marítimo-Parta Flari.napolia
Serviços de Passageiros e de Cargas

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

Fretes de cargueiro:
PS'ra o Norte

b, ,. ç i xti_ - IP'H ,ç. t i "-r ,,' '"

"- .. -

-

�

Para o Sul

o Paquete fTAQUE'RA sairá a IOdo
outubro para

Paranaguà, Antonina..

Santos, Rio de Janeiro,
Vitória, Baia, Maceió,

Recife e Cabedelo
Cargas e passageiros para os demais por
!os sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro.

AV·ISO Recebe-se cargas e encomendas até a véspera das saídas dos paquetes
'" .

,

'

e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesmos, á vista do a
testado de' vacina. selado com Rs. -I $200' Federais. A bagagem de porão deverá se

entregue, nos Armazéns da Compan hia, na 'véspera das saídas, ate as 16 horas
para ser conduzida, gratuitamente para bordo em embarcações especiais.
ESCRITORIO-PRAÇA 1.3 DE NOVEMBRO, 22 SOB. (FONE 1250)
A�MAZENS-CAIS BADARÓ N.�3-(FONE'1666) -END. TEtEG. COSTEIRA

o Paquete ITAOIBA saírà a 6 do
corrente para:

Imbituba
Rio Grande

Pelotas" e

Porto Alegre

Para mars informações com o Agente
CE::LSC> RAMOS

Rua TrajaDo� 16
Edicio proprio'

_._IJ!líiuelill_�,_----iiII.l----IfITIIIIII!III:I'lI2F------
i

.. , ••••••••••••••,.....'.", ...........'._

.
MEDI�A

Exassistente do serviço de ginecologia dos hospitais da Gam
hôa, Fundação Gaffré-Guinle e S. Francisco. de Assis do Rio
de Janeiro. Ex-in� roa do serviço de Pediatria d Policlínica
de Botafogo. a a

Especialista em doe...:as de Senboras
e crea..�as

Tratamento moderno das afecções do aparelho genito-urinario
da mulher.-Disturbios da esfera sexual feminína.-Tratamento
positivo nas infecções gonococicas.-Parametrites-Anexítes -

Clínica Pediatrica '

e Higiene Infantil. - Hegimens alimentares.
Diatermia - Raios Vltra-Vloleta e 10-

fra-Vermelbos
�ONSULTORIO

Rua FeUpe Sehmldt, 39 Sob.
Consultas das 10 is 12 e das 14 is 17 horas

fLORIANOPOLIS

\

DR. BIASE A.' FARACO
Médico chefe do Dispensário de Sifilis do CENTRO'DE SAúDE

I DE FLORIANóPOLIS. Ex-interno, por concurso, da Assistência Pú
; blica de Pôrto Alegre. Ex-interno de Clínica médica e GineeQlagia da
Santa Casa.

CLINICA E CIRURGIA DA SIFILIS
.

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

Cirurgião Dentista MOENNICH
FLORIANOPOLlS
Rua Felippe Schmidt

Clinica-cirurgia e

Edifício Amélia Netto
SOBRADO. SALA N.l

prothese·da'bocca
Apparelhamento recentemente adquirido, com todos os

aperteíçoamentos da techmca moderna.

DIATHERMIA - ALTA FREQl'ENCIA
.

TRATAMENTO SEM DOR

Espeeialidade:,
Pontes de Ouro. ou de Platan, SEM COROAS, para imitar os

dentes naturais. Dentaduras Anatomicas. systema alemão que
permítte obter a imitação absoluta da dentadura natural. - Den
taduras SEl'tI Abobada Palatina. - Dentaduras pardais, á base
de Aço-Krupp Inoxídavel. - Extracção INDOLOR do nervo. sem
descoloração da côr do dente. - Branqueamento dos dentes. -

(Descoloração secundária). - Electo Coagulação. - Resecções de
raíz, - Reimplantação e Implantação. - Therapia da
Paradentose (Pyorrhéa), - 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 sabbados de tarde não há consultas
tiaRAS MARCADAS.

Banco do Br'asil
Capl'al

Fu�do da flSirva
100.000:000$000
�269.746:100$000

EXECUTA TODAS AS OPERAÇOES BANCARIAS

AGENCIAS E CORRESPONDENTES EM TOBO O PAIZ
AGENCIA LOCAL· RUA TRAJANO, No 13

Abona. em conta corrente, os segúlntee juras:
Dep. com Juros (CO!YlE'RCIAL SEM LIlY{ITp) 2% ala
nep. Iímítadcs (límíte de 50:000$)

.

3% ala
Dep. populares (Idem de I rO:OOO$) 4% ala
Dep. de aviso prévio (de qt.taisquer quantias, com retíradas tam-

. bem de quaisquer ímportancías)•
com aviso prévio de 30 dias
Idem de 60 dias
idem de 90 dias

DEPOSITOS APRAZO-FIXO:
1'0 6 mêses
por 12· mêses
Com renda mensal

LETRAS A PREMIOS
por 6 mêses
por J 2 mêses ,

Sujeito ao sêlo peeporcfonal,

Expediente: das 10 ás 12 e das 14 ás
Aos sabados: das la ás 11,30 horas

Endereço telegrafico: SATELLITE
,

TELEFONE IH

4% a. ai

5% c

15 horas

e

_ ...�,..,..-�"'..�..,,_�. _ ......r

DR. AUGUSTO DE PAULA
Doenças de Senhoras - Partos

- Operações.
Cons.: R. Vítor Meireles, 26-

Fone 1405.
Res.: R. Vise. Ouro Preto, 42 -
Fone 1355.

025-.1>
........ v.�:;_, ....R.__....._�v_�_

DR. ARTUR PEREIRA E
OLIVEIRA

'

Res.: R. Visc. Ouro Preto 57 _
Fone 1524.
Cons.: Vítor Meireles,' 22 _

'Fone 1248.
Doenças internas de crianças G

adultos
Doenças do sistema nervoso

LABQRATóRIO DE ANALISES
CLINICAS

Aberto das lO-ás 12, e das 14 noras
em diante

Consultas díáríàs da 3 ás 6.
U .. 8'rZ 7 "i�-

(farDO G. Galletti
• ADVOGADO
R. Felipe Sehmidt 9, - Se),. :_

Fone 1468. .

--��---------------

DR. REMIGIO
CLINIC:A MÉDICA"" .

Moléstias Internas em gerai; de -Se
nhoras e crianças

Cons.: R. Trajano 1 - Sob. _

Fone 1592.
Diariamente, das 9 ás 12, e das

14 ás 17 horas �

Res. : Av. Hercílío Luz 186 "
Fone 1392 - Atende chamados.

jiR....AD:ERii"iL�R:�:õ.íC8iLV1
ADVOGADO

R. Felipe Schmidt 34 - Fone
1631., '

.........8 .....

, DR. PEDBO DE MOURA
FERRO

. ADVOGADO
R. Trajano, 1 - Sob. - Fon�1548.

�_._--._�--..._�----.__..

DR. HENRIQUE RI1PP
JUNIOR

"

'

, ADVOGADO

i R. Felipe Schmidt - Edírícíe
Amélia Neto - FLORIANóPOLIS

••••••••••••••••••••••••••

SocludadeCooperativa
de 'Resp. Limitada

Banco de Credito Po- '

pular e Agricola de
Santa Catarina

EMPRESTIMOS DES
CONTOS COBRANÇAS

Primeiro Banco .Fundado'
em Santa Catarina

Fundado em 26 de Maio
de 1927

DEPOSITOS:

á vista, aviso previo, limi
tada, prazo fixo

-,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



·Florianopolis "
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e mais va- ,

A Gazeta

Ca 8.
Artigos de

/

_-

"A
Inverne para homens,'

riado sortimento,

IT
l� �horas
na Casa

• •

e crianças, 'malt
"A C·APITAL" »

>

FERIDAS
ESPINHAS
ULCERAS
ECZEMAS
MANCHAS DA PELlf!
DARTHROS
FLORES BRANCAS
RHEUMATISMO
SCROPHULAS "

.

SYPHILlTICAS

M.trizl Rua Conselheiro Mafra n. 8
"

Filiall Rue Trajano nm I

GAZET
ELIXIR DE NOGUEIRA r

Empr�lIado com succe.so· em .tod.. I
oiS mol.shas proveniente d•.•yphili.. '1
impurezas do sangue I i

I
\

"A'�
. ,_-',

A V I S O A O P O V O.
�CATARINENSE

Linha Direta Porto Alegre-florianopolis
A empresa Jaeger; Irmãos,' de Porto
Alegre, eOlDunleà á sua distinta �re
guezla que inaugurou a sua linha' dl
ret. de onlbus, de Porto Alegre a esta

.

{;apltal

SAlDAS. de Florianepolie-c-terças e sabados
. • de Áraracguá -quartas, sabadee e domingos
Agente em Florianopolls - DAVID SILVA

.

• finalmente em lódal

'.1 �ff"cçõ.s cuja erl-:
g8m seja I

Outubro
·S

quinta-Feira .

F6i entregue em ITAJAI' (Cabeçuda),
pela Cf<EDITO MUTUO PREDIAL,
o premio de Rs. 6:000$000, que coube á
caderneta n. 2203-;pertencen.te as pres-�Itamistas Maria;e Guilhermina Silva
------------

.

I Outubro
IS

Quarta-Feira

lIarla regl»tradl

"AVARIAil
- Milhares de curados ..;,...

Grande Depurativo}do Sangoê

,\

Realiza-se'mais' um SORTEIO na (;ro ..

dito Mutuo Predial com um pre"

I mio em mercadorias no valor de Rs.
6:000$000 e muitos premias menores.

:Companhia Nacional de Navega
çl" Costeira

,. "

Movimento M'aritimo-Porto Flarianapalis
Serviooá de Pas�agei,..os e de Cargas

Fretes de
•

cargueiro:
.t ·QP v' Att iA"; PI 42. ,: ....L �,.l.: . P!I",

Para o Norte Para o Sul

o Paquete tTAQUE'RA saírã a lOdo
outubro para ,

Paranaguà, Antonina ,

Santos, Rio de Ja neíro,
" Vitória, Baía, Maceió,

Recife e Cabedelo
Cargas' e passageiros para os demais por
tas sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro.

- /

•

o Paquete tTAGIBÀ sairá a 6 do
corrente para:

Imbítuba
"Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre

A•. Recebe-se cargas e encomendas até a véspera das saídas dos paquetes'VI50 .e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesmos, á vista do a
testado de vacina. selado com Rs. I $200 Federais. A bagagem de porão devetá se

entregue, nos Armazéns da Compan hía. na véspera das saídas ate as 16 hosas
rara ser conduzida. gratuitamente para bordo em embarcações especiais.
ESCRITORIO-'PRAÇA 1:3 DE NOVEMBRO, 22 SOB. (FUNE 1250)
AfiMAZENS-CAIS BADA�Ó N. '3--(FONE' t 666)·-"END. rELEG. COSTE1RA

Para mais informações CGm o Agente
CEL.SD �AMOS

I-NoT . A.
-- .. ---,-------.- .. ---�-- .. ---.�--�.-�._;;J'=�; r

Dra. JOSEfiNA fLAKS SCHWflDSON ; DR. JOA����S MADEID�
I Clínica e Cirurgia de todas as mo-

IléStiaS dos olhos - Clínica Geral
COMPLETA APARELHAGEM PARA

A SUA ESpECIALIDADE
I Cons. Rua JOãCl Pinto, 7-Sob.
I J Fone 1.456

.

'

Res.: R. Tte. Silveira 57 _ F0t.'l8
1621

I

2f:j.....;p
_ ..•_-_..._-_ ...._--_ .. _---"_

-

. __ ._'_'

DR. MIGUEL BOABAID
Clinica Geral - Vias Uriuq\riasESPECIALISTA
em moléstias pleuro-pulmonares .:....

(bronquite, asma, tuberculose etc.)
Cons.: R. João Pinto, 13 - Fone
1595.

Das 2 ás 4 horas
Res.: R. João Pinto, 1 - Sob. -
Fone 1314.

MEDI(;A

1

Exassistente do serviço de ginecologia dos hospitais da GHm-
.

Ma, Fundação Gaffré-Guinle e S. Francisco de Assis do Rio
de Janeiro, Ex-in� rna do serviço de Ped.atrla d t Policlínica
de Botafogo. a a

tispeeialista em doeneas de Senboras
e ereaneas

Tratamento moderno das afecções do aparelho genito-urinario '

da mulher.e-Disturbíos da esfera sexual Ieminina.e+Trataruento
positivo nas infecções gonococicas.-Parametrites-AnexiteH -

Clínica Pediatrioa e Higiene Infantil. - Hegirnens alimentares.
OlaterDlia - Raios Ultra-Violeta e In-

fra-Vermelhos'
'

CONSULTORIO .

Rua :Fellpe Sehmidt, 39 Sob.
Consultas das 10 is 12 e das 14 ás 17 horas

FLORIANOPOLIS

DR. BIASE A. FARACO
.

-Médíco chefe do Dispensário de Sifilis do CENTRO DE SAúDE
, DE FLORIANóPOLIS. Ex-interno, por concurso, da Assistência Pú
I blíca de Pôrto Alegre. Ex-interno de CÜnica médica e 6inecologia da
Santa Casa.

CLINICA E CIRURGIA DA SIFILIS
Consultas: das 16 ás 19 horas - Felipe Schmidt 46 - Fone 1648.

Cirurgião Dentista MOENNICH
FLORIANOPOLlS
Rua Felippe Schmidt

Cllnlca ..cirurgia

Edifício Amelia Netto
SOBRAD9. SAL,.A N. 1

e prothese da-bocca
Apparelhamento recentemente adquirido, com todos os

aperfeiçoamentos-da technica moderna.

DIATHERMIA =: ALTA FREQL'ENCIA
TRATAMEI\:TO SEM DOR

E's p e é i .. I I .. a de:
Pontes de Duro, ou de Platan, SEM COROAS, para imitar os

dentes naturais. Dentaduras Anatomicas, systemà alemão que
permítte obter a imitação absoluta da dentadura natural. - Den
taduras SEM Abobada' Palatina. - Dentaduras pardais. á base
de Aço-Krupp ínoxidave1. - Extracção INDOLOR do nervo. sem

descoloração da côr do dente. - Branqueamento dos dentes. -
(Descoloração secundária). - Electo Coa�ulação. - Resecções de

.

raíz, - Reimplantação e Implantação. - Therapía da
Paradentose (Pyorrhéa), - Cirurgia radical segundo

o Prof. Neumano, Berlim.

Consultas: das 9 ás II e das 3 ás 6 hs,
As terça$ e sextas-feiras, consultas nocturnas das 8 âs 9,30

Aos sabbados de tarde não há consultas
tiORAS. MARCADAS.

Banco do Brasil
Capital

fu�do de reserva
10G.OOO:OOO$OOO
259!746:100$000

.

EXECUTA TODAS AS OPERAÇCES BANCARIAS

AGENCIAS E CORRESPONDENTES EM TODO O PAIZ
.AGENCIA LOCAL RUA TRAJANO, No 13

.

Abona. em conta corrente. 08 segúintes juros:
Dep. com ]ur?s (COiVlERCIAL SEfd LIMITE) 2% ala
oep. límitados (limite de 50:QOO$) 3% ala
Dep. populares (idem de 1O:000$) 4% ala
Dep. de aviso préviO (de qnaísqúer -quantías. com retiradas tam-

. bem de quaisquer im�ortanclas).
com aviso prévio de 30 dias
idem de 60 dias
idem de 90 dias

DEPOSITOS APRAZO-FIXO:
po 6 mêses
pO't 12 mêses
Com rtnaa mensal

LETRAS A PREMIOS
.

por 6 mêses
por 12 mêses

Sujeito ao sêle proporcional.
. ÊxpeQienté: das 10 ás 12 e das 14 ás
AoS sabados: das 10 ás 11.'30, horas
-

Endereço telegrafico: SATELLITE

TELEFONE lU

4% ala
5% (.

.. 501 aja'. /0

4% a. a.

5% c

;-'

15 horas

024-P

""c._ ,...""" ...... __ ....__ �,� .,.._.,�.""_.., ...._ ......�_�.__

DR. AUGlJSTO DE PAULA
Doenças de Senhoras - Partos

- Operações. ."
Cous.: R. Vitor Meireles, 26-

Fone 1405.
Res.: R. Vise·: Ouro Preto, 42 _
Fone 1355.

.

025-P
, .. ....__..._. --- "'-_ ........_--- :......_

DR•. ARTUR PEREIRA E
OLIVEIRA

Res.: R. Vise. Ouro Preto .57 _
Fone 1524. .

Cons.: Vitor Meireles, 22-
Fone 1248.'

.

Doenças internas de crianças e
adultos

Doenças do sistema nervoso
LABORATóRIO DE ANALISES

CLINICAS
Aberto das 10 ás 12, e das 14 horas

em diante
Consultas diárias da 3 ás 6.
. ..��

(larDO Gol" �Galletti
"

,

ADVOGADO ;'-'- ,. .•

R. Fe1fp& Sehmídt 9 '_ SOB. _
Fone 1468. -"

DR. REMIGIO
CLINICA MEDICA

Moléstias .Internaj, em geral de Se••nhoras e crianças
'

. v

Cons.: R. Trajano 1 - Sob. -.

Fone 1592.
Diariamente, das 9 ás 12, e das'

14 as 17 horas
Res.: Av.' Hercílío Luz 186-
Fone 1392 - Atende chamados.

DR';ADÊRBAL�R:-DÃ�SiLV1
ADVOGADO

R. Felipe Schmidt 34 - Fone1631.

I
�•••

DR. PEDRO DE MOURA.
FERRO

ADVOGADO
R. Trajano, 1 _ Sob _

.

Fone1548.
•

----------_.._-�-_._----.

DR. HENRIQUE. RUPP A
JUNIOR

.

",o
.'�,

ADVOGADO

r . 'R .. Felipe Schmidt - EdifícioAmélIa Neto - FLORIAN.ÓPOLIS
, F
..........................

.

y
Soci�dad�Cooperativa
de Resp. Limitada

. Banco de 'Credito Po
pular e Agricola d9

Santa Catarina

l>rimeiro Banco Fundado
em Santa Catarina

Fundado em 26 de Maio
de 19'27 �.r

EMPRESTIM-OS .DES
CONTOS CQ,BRANÇAS

-

DEPOSITOS:

á vista, aviso previo, limi
tada, prazo fixo

.

Rua TrBjanó� 18
Edlcio g.ro,prlo

.. . '

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Na doce paz de um perfumado ninho
Alegre e cheio de uma luz vibrante,
Quero-te [unto de meu peito amante,
Alma feita de luz e de carinho.

Nossa VidaA
Olhos. tristes

ANO VII Florlanopolis, Sexta-feira, 13 de Outubro de 1939
'

I NU.MERO 1384
------------------------ --------------�--------------Viver então t Sonhar! Como adivinho

Toda essa boa paz dulcificante t
Beijando a cada passo, a cada instante,

. As tuas mãCils mais puras do que o arminho.

E oh I Quando o sol com sua luz doirada
Irromper, tremulando, da ramada
Que ha de cobrir o nosso ninho em flOr,

Iremos, rindo, alegres, venturosos,
Como um casal de pombos amorosos,
Juntos, cantando umas canções de. amar I

ANIVERSA..RIOS

Festeja hoje o seu natalício II

,alante menina Lizeti, estremo-
8a filha da exma. viuva João
Brueggmann.

Fazem anos huJe:

o menino Carlos Alberto, filho
do sr. Alberto Barbosa, fiscal de
imposto de consumo;

HOJE-SEXTA-FEIRA, 13 DE
OUTUBRO

ULTIMA EXIBIÇÃO
A'S 7,30 HORAS:
Um filme dinasaíce, de ação

vertiginosa, desenroladõ=num rico
vale, encravado entre montanhas
nlvadas· e onde cresciam os pi
nheiros colossais, formando cate
drais majestosas III
O Vale dos Gigantes

Um inenarravel espetaculo
todo em TECNICOLOR

com

WAYNE MORRIS - CLAIRE
TREVOR - CHARLES BICK
FORD - JACK LA RUE.

- No programa

NACIONAL D. F. B.
JORNAL UNIVERSAL n.68

3 traillers

Preços: . 2$000
G.leria: 1 $000

Domingo _

A suprema gloria de
HENRY FONDA

na interpretação perfeita, impres
sionante e inegualavel de

ABRAHÃO LINCOLN
o paladino da liberdade, o liber
tador dos escravos, o simbolo da
democracia americana em sua

glOriOl8 mocidade! '

ii Dloeldade de
LI.eola

Uma íncomparavel produção
da FOX com o concurso de

MARJORIE W·EAVER - AR
LEEN WHELAN-ALICE BRA
DY - PAULINE MOORE.

DI,A 24
E,trea da Companhia de COqledias

RIBEtRO CANGlELA
com a estupenda peça em'4 atos

O homeDl que flea
-;-018-

Uma balança que pesa certo não �6 vos satisfaz com')
tambem satisfaz o «vosso' freguez »,

'

E' necessario possuirdes uma BALANÇA automatíca que vos:
dê pleno rendimento e satisfação aos vossos clientes! A balança
eutomatíca «DAYTON >, pesa com absoluta garantia. não descon
troJ� e tem 15 ANOS DE GARANTIA, garavtia essa dada por
escrtto.

.

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

QUASI DOIS MILHOES DE BALANÇAS VENDIDAS.
«DAYTON»

EM 12 TONALIDADE � DIFERENTES ...

«BALANÇA DAYTO� ') com duplo nivelamento é a mais
conhecida no MUNDO... .

Peçam demonstrações SEM COMPROMISSO.
Um produto da CIA. HOBART.DAYTON DO BRASIL.

�gencia em FlorianopoJis- Rua Felipe Schmidt, 46 - A.

'8 a I a n � ii S D a y t o n"
Senhorita fa-ça com que seu �����������������������I

namorado use chapéu
RAMENZONI

DR. JOAQUIM NEVES
Retomou a esta capital o ta

lentoso médico sr. dr. Joaquim
Madeira Neves, que com compe
tencia exerce elevadas funções no

Departamento de Saúde do Es
tado.

Caixas para Radios
Il\-IPERIAL, ás 5, 7 e 8,45 haras:

Fabricamos os mais lindos e O ·grMude "oneral-modernos tipos, segundo os mo- e

delos do nosso catalogo especiel. sioho
BOM GOSTO E CONFORTO :Preço: 1$100.

CASA SILAS Selo incluido
R. Conselh. Mafra, 72.

Domi .

054 15 V - 2 ngo
° predio será desocupado até o dia 30 do corrente. 1- I REX ás 4,30, 6.45 e 9 horas:

Preços mais baratos do que ha vinte anos atráz! Acacio Moreira . 'Sessões Elegantes .

Advogado I 'MariR Autoo.-...taN. B. Principios de Novembro proximo, será inaugurada .,.

a Casa «ESMERALDA» á Rua Trajano, baixos do Hotel Consultas e pareceres. I Esse filme' dispensa qualquer
HOSPEDES Magestic, com um maravilhoso Stock de JOIAS, RELO- i comentario e vai constituir a noi..
Estão hospedados no Gloria jOARlA-PORCELANAS-CRISTAIS-OPTICA, ETC. Ações Cíveis e comer- I tada mais notavel de todo o ano.

Hotel as seguintes pessôas: Ma- ciais. i Produção da METRO em que
rio Abílio Jaeger, Mauro Vange- Ofic.inas -.com oficiais competentes em Relojoaria, optica e VISCONDE DE OURO

; TYRONF POWER 8 NORMA
letti, Telmo Rodrigues, Vitor N� ounvesana,

SHEARER.spcundados por JOHN
Camargo, Alfredo Seixas, Mario 051)

PRETO, 70. BARRYMORE, ROBERT MOR-
Strauch e sra., dr. Lucio Mar- FONE: 1277. 017-30-9 LEY e ANITA LOUISE, consti-

�·&�����U·��M�������������������������������'�i�o�������;��t�:!rl:aÕ�I::� c���fe ��i:! } ;J... ; L . ;p ., .' Je ;, , :
-

t. ,h . a ,.: ,-.. 'g
'.

;.
.
',.

.,
'.

( .

doC�����os a atenção para o

Landerker, Artur Carlos Campos, NaNo compre automo·vel antes de examinar o
horário de domingo. O preço, a-

Frank Artúr Walker, dr. Antonio pezar do grande e elevado custo
Bottini e Ernesto Caetano Pe-

NOV,O HUDSON
do filme, será o mesmo:

reira.
.

Preços-c-2$500 e 2$000.

A V I S O A exibição de cadernetas de
estudantes e permanentes será

Mod,elo 19.4_0
obrigatoria.

Machado & tia.
AgênCias e

Representações
Caixa postal - 37

Rua João Pinto - 5

FLORIANOPOLlS

Sub-agentes nos principais
municipios do Estado.

041-15-5

Luiz EdmÍlqdo
8 e:xma. sra, d, Maria da Glo

ria Medeiros Dutra, esposa do
sr. Heitor Dutra, alto Iuncíosa
rio da Diretoria Regional dos
Correios e Telegrafos;

o sr. João Eduardo Luiz da
CORta, escriturario da Delegacia
Fiscal;

a senhorinha Olga Daura, fi·
lha do sr, João Daura, do co

mercio local;
o sr. Eduardo Calixto Pereira.

(AR rAl�S DO DIA Senhorita exija que seu noivo

O O E O N use chapéu
• Ilder d08 elnemas RAMENZONI

.mp. Cinematograflca VIAJANTES
Odeon Ltda.
FONE: 1802 DR. ANTONIO BOTTINI

Florianopolis hospeda, desde
ôntem, o nosso ilustre couterra
neo e acatado médico sr, dr.
Antonlo Bottíní, professor da
Faculdade de Porto Alegre.
Para todos que labutam na

A Gazeta é com grande satis
fação que abraçam o antigo eom

panheiro de lutas.que a este jornal'
prestou tão relevantes e inesti
maveis serviços.

DR.OSLIN COSTA
Estã nesta cidade o sr. dr.

Oslin Costa. provecto advogado
em Indaial,

Dr. Miguel Boabaid avisa aos

seus clientes que mudou seu con

sultorio para a rua Trajano 33 .. �

sob. (altos da exposicão
.

de mo

veis H. Soncíni).
Gonsultas diariamente: 2 ás 4

horas.
049 10V-4

. . " .

IN, .• Olhos, Ouvidos,Dr. Joao d� AraUJO�·Narlz.! Garganta I
Especialista do Centro de Saude •• Assistente do prot. 8anson IIIConsultas diariasdas 4 á'3 6 �I2-�.15de Novembro,l�. Te,I. 1447" '

.�:.*�����

I, Herculano de Freitas �I� Moveis ha lDuitos
� e ,III Mas moveis de imbuia maciça só na cCASA SILAS,.
I Adelaide Kuonz de � Desconhecemos rivais quer em preço, em qualidade, em bom
� Freitas � acabamente, Em estilos não ha mais �dos e são os mais moder ..

I � nos. .

I
participam aos parentes e pes- I €ontinuam no cartaz os preços excepcionais das nossas gran
soas de suas relaeõea f) noiva- la des vendas. Os mais finos moveis aos mais baixos preços.

� do de sua filha Adelaide cem n Vinde. eN vêde a r�alidadet .

1111 o sr. Gualberto VilIela Abreu. I EXPOBIÇI'lO R. Felipe Schmídt. 34.
Fpolis-9-10--939- � Fabricas e deposito R. Cons. Mafra 72.

. I'�OO:*Y#�til I�
Vendas a dinheiro e a l�'p!,!zül ..... = i

.� 'ii Gualberto I � �����������

��·I A,d:raideI Dr. A�mjnjo Tavares -onv,;!:::.::-m'
� apresentam- CIRURGIAO-ESPECIALISTA Assistente do prof. Sanson

� noi�os i Consultas das 10 ás J2 e das 16 ás 18-João Pinto.7sob-Tel, 1456

i����1
Uma assinatura mensal

.

IICARlAlfS DO DIA
de A GAZETA, custa Dr. Saulo Ramos I !PROGRAMAS DE HOJEz

apenas 5$000
Ex-interno e ex-assistente no CINES (;OR8ADOS

SMRS. COMERCIANTES! Serviço F�fhoPr�io Brandão

Diret�r-Proprietario. JAIRO CALLADO

Dr. Aurelib
Roteia

MEDICO -OPERADOR
-PARTEIRO

RAIOS X

rlínil::a de Tuberculose
Pulmonar.

'Olatermia em ondas curtas.
Ralos Ultra,Violeta e Infra

Vermelho

Infrazon-Terapia - Cistos- .

copia-Uretro-Scopia
Consultorio-Rua Deodo

ro - Esquina Rua Felipe
Schmidt. Das 9 ás 12 e das
14ás 17 hs, Telefone-1475.

Residencia - Rua Nerêu
Ramos 26 - Telefone 1450.

Diplomado em 1933 pela
Faculdade de Medicina da
Universidade do Brasil

,

liquidação completa, real e definitiva
da

Joalheria B.oetc:her

Partos-métrorragias-cirur·
gía plastíca do perineo
cirurgia abdomínal=-trau,

metologia,
Residencia: Rua Visconde

de Ouro Preto 11

TELEFONE 1009.

Consultorio: Rua João Pinto
7. De 1 ás 3 hrs, Tel.

1641

Molesüas de Senhoras:

40,50 E ATE 7001° DE DESCONTOSI!!

a chegar aindaem Florianopolis
este mês.

M E V E R &, OlA.
C(oN�IELn=nIER�� MAIF�A N. �
F L O Fi ri A N O P O L I Si 048-7-11

o Sabão

"VirgeDl Esp,ecíalidade"
------------------------ ,____ ...,_-----------------------

de WETZEL &

'.

Cia. - Joinville MARCA REGISTRADA

não dev� faltar ean casa alguana!

REX, ás 7,30 HORAS:

Passaporte nupcial
(reprise)

Preço:-2$OOO

IMPERIAL, ás 7,30 horas. '"

1.9

Mulher sublime
(reprise)

Preço: I $1 00 .:
SeJo incluido

Amanhã:
REX. ás 7 HORAS

CI.Dando a lDu'herper·
segue um bomem•••

O morto vivo·
Dois filmes escolhidos para uma

sessão como todos desejam.

-030�

I
I

, I
.. I

!

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


