
SOLTEIROS'IMPOSTO

,A

RIO� '13 � Dentro desses
nará decreto estabelecendo" no Brasil,
------------------------------�--------- ----- ----------------�----�------------------------------------------------------------------------------

toematuea de 15 dei
Novel1lbro

·breves dias o Chefe da
o imposto sobre

Nação
solteiros.

.

.

assr-

RIO, 13 (AN) - Entre as próximas comemorações do
50' aniversario da Republica, terá grande relevo a par-ada militar,
de que participarão nossas forças de terra' e mar. Ontem, o gal.
Silva Jor., 'comandante, da primeira R. iV\., a quem estão afetas
as providencias a respeito, declarou que a formatura de 15 de
Novembro não desmerecerá em nada a impressão deixada pela
parada de 7 de Setembro ultimo, havendo renovado aos coman

dantes de corpos, as recomendações nesse sentido. O' comando

geral da parada está confiado ao gal. Mascarenhas Morais, co-

;;��:;�;;narialreze vagas de �ão permi- Os canhões é que vão decidir
tlraan O au... RIO, 13-A Associated Press t nha, já agora, considera que i tá determinado a lutar para des-

diplornatico cardeal t
em despacho telegrafico publi- quaisquer conversações 'ulterio- :Itruir o governo alemão».

anen O cado hoje pelo «Correio da Ma- res serão inuteis e que compete
I....rall!�ID1". '1140' nhã», adeanta que a replica do atualmente a palavra' ás armas, Pianista�' �il � .& CIDADE DO VATICANO, 14 primeiro ministro britanico não O Fuehrer suspendeu seus esforço

(AN) - Por motivo referente á RIO, 13 (AN)-Iuformam de correspondeu á espectativa que de paz, que vinham fazendo du-
situação interna, o Papa deci- Porto. Alegre, que as autorida- Hitler achava merecer sua larga rante seis dias, e convocou oRIO, 13 (AN)�A transferen- diu adiar a publicação da sua des não permitiram o aumento oferta de paz, Estado-Maior do Exército para').� cia do embaixador Mauricio Na- anunciada encíclica. Divulga-se dos preços da carne verde, con- N tid tomar a ní d�

t it I d 'esse sen I o, as mesmas omar a SI o encargo a guerra RIO, 13 (A,N.) _ Embarcara'buco para es a capr a ,
,

on e
qve, Pio XII projeta fazer as forme vinha sendo pleiteado pe- fontes d cl AI F t Ocid t' I I t f

.

f
'

,

I d d se
e aram que a ema- na re,n e CI en a

..

, s o OI el- amanhã, para o norte do paísexercera o e eva o cargo e -

suas declarações ante o consis- los marchantes to aoós uma reuniã,

I d M" t
.

d
. o apos uma reumao, em 9ue a onde realizará uma serre de con-cretario gera o uns erro o

torio, que teria logar na primei- I d Ch b I fE teri di' designa p 'b-d "'olo"u.queceu a bordo re.p ica e am er arn, 01 exa- 'certos, a pianista Edite Bulhõesx enor, eu ugar a -

ra quinzena de novembro. Como, rOl," a a � d I Id bai d S Leão . m1l1a, _

a, pa avra por pa avra, Marcial, que conquistou a me-cão o ernt aixa OI' ouza
com a morte do cardeal Mun-

'",
-

d 3 hO"· b tit
'

I di SANTO'S 13 (A N) O
. reurnao que urou

.

oras. dalha de ouro da Escola Na-racie, para su s 1 UI- o na 1- deleine, se encontram atualmen-· t· Ia' . .

'
,

- pn- EI t b f d
reção da embaixada grasil.çira te vagos 13 cargos cardinalicios, tua rlcu metro radlot�legr,afts!a do �ap?r ,

emen os em 'ln orma os cional de Musica, e laureada
no Chile. O sr. Souza Leão Gra- acredita-se que o Papa aprovei-

'
, nact�nal Itatinga; Joao Belizario dize": que o Fuehrer, e seus co�- com o premio Luigi Chiafarelli,

A tr i ," ii. t I d AI d selheiros chegaram a, con,clusao de São Paulo.de, que já serviu na us ria, tará
"

. tunid d í-nauJo, na ura e agoas, e
bdeixara a nossa representação

ara a pnmeira opor Uni a e RIO 13 (AN)-O ministro da 42 anos de idade enlouqueceu de que o governo ntanlco "'es-
.......__ .. .. •

para completar o Colegio de '. " ,

Dnaquele país para exerce-Ia na C 'S
-

P' XII I Guerra, por meio da secretaria, durante a viagem entre o Rio e esment.·.Io <;

Suecia, onde acaba de ser Sü- ardeal�, upoe-se que 10
, baixou determinações, proibindo I esta cidade. O comandante do Selenidades CI·VI·CaS •

_ �

U
S 'S

nomeara dez novos cardeais, em definitivo a matricula nas lt ti dauuí dl
. ,

_ _bstituido pelo sr. ebastião arn- d is eeia It r' "
.

I
a mga, que aqui se mgtu Italpaio, antigo ministro na Che- tr�S eirr�l�ie����,1

a ianos e qua- escolas de i�struQção milita� e_ pata Ó sul, dese:nbarcou aq�e!e em (ur'l-tl·ba.1 ,lanocoslovaquia. ° sr. Car!os Lima ,_ _
nas Companhias uadro,?� ]0- senhor com a ajuda da policia

�Cavalcante, que está servindo
'

I vens que completar ou ja te-l marítima. Ontem, o louco, teve
.

1
ROMA, 12 (A. N,) _ A em-

na Colombia, foi transferido pa- (' h
nham completado, no ano da vários acessos de furia mas

,

ra o Mexico, esta.ndo, vaga a _ !limpa n a contra o 'I inscrição, _2.0_,_anos de idade;
I aC,almán,do foi levado a ',bO,rdo CURITIBA, 13 (A.N.) - Con- baixada italiana em Moscou

til
_ forme sugestões do Ministro da l desmentiu categoricamente os

,eAmbaixadGaquuevitaladelxaar,A I J·ogo Em vigor o 177 ��o,ltdntge, que o conduzirá ao
Justiça, está sendo organizado boatos segundo os quais estaria
um programa de importantes fes- iminente um entendimento entre

RIO, 13 (AN)-O ministro da N- I • . tejos comemorativos, do 50' da a Alemanha, Italia e Russia, a-

1*
" ('incoenta e dois eon- Guerra declarou que tendo, em

' ..rlua .. mo.vlmento Proclamação da Republica. Pre- crescentando que nunca se co-
, CODtlRuara traveutores presos vista a grande deficiencia dos de nBVIOS side a comissão organisadora gitou de quaisquer negociações

subalternos de 1940, fica sus- o gal. Plinio Tourinho. italo-sovieticas.
em flagrante pensa a matricula de primeiros SANTOS, 13 (A N)-Muitas

_

• •

LONDRESJ 13 (AN)-Pelo in-, , . I tenentes, nas escolas de armas, noticias deram o movimento do Faculdade d'e 'Dlrel-'cisivo discurso do sr. Charnber- ,.,C_URI.TIJ�A1., 13 -;,_ A _�pOI_lCla entrando; assim, em vigor o ar- P!Í�()' qaasi ·paral,isado no mês I < _' '_"
• Osv.aldolaim, foram completamente re- rmcrou

_ etterg�a campan.na .de I tigo 177 da referida escola:' passado por motivo da guerra t d S t
. . -

: [eitadas as propostas de Hitler, repressao aJ jogo, no interior - -. europea e outras fazíain crer que O e an a Malf"t,.hadoQuer isto dizer que a guerra do, Estado, Ceio quilos de ouro tinha havido grande decresci-. .....
continuará, pois França e Grã- ° respetivo dele��do de Se- por mês mento de entradas de �a'p()r. En- Cstariaa.

Bretanha não descansarão en- .gurança Pessoal, VISitou, ontem, tretanto, todas essas noticias eram

quanto não tiverem destruido o a cidàde. de Rio Negro, fazendo
BELO HORIZONTE, 13 (AN) falsas, como acaba de provar

nazismo. uma batida em uma casa onde
-A produção de ouro no mu o mapa organizado pela pOlicia!

Recebemos e agradece
prendeu em flagrante 52 contra-

nicipio de Mariana, ati�je a 100 I
marítima, refer�nte a setembro, mo! a seguinte eemunl

O
'"

O
ventores.

quilos por mês. I por onde se v.e que o mOVlmen- I Caça0:;

!-'vlratn ,Apol."f1I"'e I'to maritimo continúa normal ape- FLORIANOPOLlS,12 f-.lmada Jou
_ ... Repatriamento de zar da guerra na Europa.

,
DE OUTUBRO DE 1939, la

I�dlscu,rso de espanhóes. 1- ,- "8 I
b

sorteada lo dia da oreanea no
limo, Sr. IJOUX a an-

Cha� er I
PARIS, 13 (AN) - Em trem

p
.

d "' aas. ...

especial seguiram para Uron, B.-80a Ten.ho a honrq_ .de. convida� a eran am
1

" p, ,ALEG�E, 13 (AN) - No 800 espanhoes repatriados. V. EXla. para assistir os segull1- D
alD sorteio realizado ontem, pela I CURITIBA, 13 (A N)-Come-I tes átos dos concursos que es-

Prefeitura Municipal, foi con-IComunicado franeês morando o DIA DA CREANÇA, I
tão se realisando nesta Facul- . RIO, 13-Joujoux e Balangan-

tem pIada com 10:000$000, a a-I a Associação Medica do Paraná dade: Direito Administrativo, dans», a elegantissima e fina

,

LONDRES, 12 (A�) En!re I polic=-_n.�_I�!2?_,_� 19a_, série. PARIS, 13 (AN)-O comuni-I r��lizará h,oje, uma se�são cien: ,I defesa de tése" dia, 13, ,ás 13 fantasia teatral de Henrique Pon"
. as pessoas que oU�lram o dls-

F
_

IJd d I cado francês sobre as operações tlftça, desttnada especla1mente a horas; prova dldatlca, dia 14, getti, c Léa Azevedo da Silveira,
c�rso. de Chamberlatn, pronun- estlvl a e de guerra diz: Houve lutas de I pediatria, ' ás 18 horas. Direito Internacio- cinco vezes brilhantemente ens-

:c,lado na Camara dos �omu�s� patrulhas de emboscadas, de
"

nal Privado,. dia, 13, á.s 17 h?-
cenada no Teatro Municipal, em

',flguravam o .sr. Salerskl, 1?ltllS de,'N S d lado a lado, A atividade dos
"

o
•

•
ras; prova dtdahca, dia 16, as

favor dos pequenos jornaleiros e

,tro do E�tenor?a Polonla, sr, _ O nossos elementos conseguiram
(;f)8'!1emOIativa do .;3 : 10 horas. .

das meninas desamparadas, na

R.aczyrskl, emb�lxador da, Polo-, '. notaveis resultados na região COlIg.eesso Eucarls-I Apresento a V. Exia. os pro- campanha. ptomovida p�la se-
nta e Iv�ns Kalsky embaixador 1 Rosario '

de Sarrebruck. fico I testas de alta estima e elevada �hora Dalcy Varl?as, esta ,s�n�oda Russla. I' I consideração.
filmada, �os st_udlOs d� Cmedl�,

.

,.

" Falará novamente RECIFE 13 (A N)-Vai ser ERICO ENES TORRES I
sob a one�taçao do diretor Cl-

'P""" d I Com desusr-do brIlhantIsmo" t 'd" . .
J

DIRETOR nematograftco Amadeu Castella-
, '�e�a e t- 'd d á 19 DOh' cons rui a aquI, uma nova Igreja I

'

'.

I n"t· esp cl'al' t 't I' d" A. � ! es ao se� o .reza a!'l, !'! ," o·
LONDRES 13 (AN)-O _. f d 3' C 'Y I

... a, e IS a 1 a lano ,e re-
ras, na Igreja de N.S. do Rosa-I '

'
.

cupa
I· come�o:a Iva

n
� on",resso nome atualmente entre nós,

guerra rio, novenas em honra a referida ra. no.vame�t� o mlcI:_ofone" o Eucanstlco, Nacl,onal. O novo! 1=,m'polgante de-
I O mesmo elenco, o� mesmos

Imagem,
.

pnmelro, mmlstr� Cham,berla_!n, I tem�lo sera erj5uld.o no lugar de-I' L I quadros, bailados, cortínas e
Amanhã, ás 6,30 horas, have-I que dara con.heclmento a, naça_o, I

nominado Espmhelro. i sketches e os mesmos cenarios,
PARIS, 13 (AN)-As emisso- rá missa e comunhãe ger tI, para' �a dese�volvlmento da sltuaçao

I I monstr�aç;o ! admiravelmente concebidos e
. -

f'" internacIOnal ,I UI, Ih
.

d I' d F
�

-ras francêsas anunciaram que a os I�maos e leiS.
,. '. A colheita do algodão! �e 0; atn a, rea,lza os por la- /

esquadra francêsa, até agora, As 9,31} ,horas_: havera m/lesa Acutiado de agio- j
,

,

.
VIO Leo da SilveIra e Oscar Lo-,/

:apreendeu do inimigo 150 mil solene com sermao a I Evaoge, t· ( )
da juvell.tude eato- peso

f-f10neladas de mercadorias con- lho e a seguir será realizado o EQ. agens I BdAIA, ,13 ,A bN d- �em ChOt- liea
,

Quasl todo o trabalho de fi
.' • • • .I b

.

'

. ven o com a un ancla nes e . ,

.

I':slderadas de contrabando. CllllSSImo ato 110 :1tlsmo das 1- RIO 13 (AN)-Deu entrada I E t d r imagem Ja se rea IZOU. As senh-
:Entre os carregamentos, figu-'magens de S J03é.!.l de N.S. da ontem' na secretaria do Tribu�'

sa °l'h�tqude aS,segdu_:a umaol= Amanhã, ás 8 horas, no dis-'ras e senhoritasparticipante�/do
40 'I P , ma co el a e a.go ao na pre t 't J

-

P
A • elenco demonstr . J •

ram mi toneladas de gene- azo na.'! de Segurança Nacional o sente safra
.

I"lO «oao essoa", na matriz I ardm a pléllor
·ros alimenticios e 30 mil tone- inquerito policial instaurado�m' I01:al, 250 creanças receberão, boa vonté'de em coopcr�t/ aindaJadas de combustíveis liquidos. S. Paulo contra os, srs. Renato pela pd�.neira vez, a sagrada

t

uma v�z, na campanha dj ;bene-
f1TTM'A A'SSINATuuA MEN"AL Em

.. Alves e Maldonado Filho dire- Instituto para cegos comunhao, "meren,cla que a ,senhora' Darcy.'V' n:S perigo a ' .' ,

S' d', 'd· Vargas vem realt7ando
DE «A GAZETA» CUSTA ,. tores d� Casa Bancaria Zel�do- era, sem ,UVI a,_uma ,em-, _'

-

_

'APENAS 5$000 ·b
..

d
ra Predial, acusados de aglOta-, BELO HORIZONTE, 13 (A N) polgante dem?�straça'Ü de f.e da

I'U .

50 eraOl agem, ' �V.ai ser cons!ruido, aqui, um juventude catollca: . an.a G'entl'"
...

'instituto para cegos, baseado nos I
Com a a,provaçao de s,excla.1 ,,8

-=SMERALDA daFlnla'ndla '�onterBD- processos modernos de trata- i revn:a. sera re,zada ml,ssa no I)e"'ada f.·r""'"aL""· � mento e educação, para ensinai' port1co da matnz local, VistO o re- lIfII ....
• aos cegos a ler e escrever por, cinto do tel_l1pl? não comportar M h dC10U coan metodos especiais. ! � ,extraordlnana afluencla de ac a· o

. heiS, '

M'o'lotot 1 Esta circunstancia sobre tes-I e CiaNavío 'IÓPacone�� 'temunhar o surto magnifico da I
' ,.

WASHINGTON, 13 (AN)-O religião catoiica em nossa terra, I A firma Machado e Cia., re-
embaixador dos EE. VU, em BAIA, 13 (A N) - Iniciando traduz a i;nprescindivel necessi-, presentante em nOSS(} Estado.
Moscou, sr, Lavrence Eheínhardt, suas viajens para o Brasil., che- dade de ser construida uma� no- 'dos afamados charutos Poock
conferenciou, ontem á tarde du- g�u ontem, neste porto, o navio va matriz, que condiga com o; presenteou-nos com uma caix�
rante uma hora com o sr. Mo- P,lcone, que recebeu grande car-! progresso de João Pessoa e I dos mesmos, que apreciamos e

lotof, comissario dos negocios regamento destinado aos portos I com o esplendor da crença do agradecemos. E «vivant sequen-
exteriores da Russlia.

.

I node-americanos. ,nosso pov01 I tes ...»

A GAZETA
Diretor-Proprietario JAIRO �ALLADO

VII florlanopolls, Sabado, 14 de Outubro de 1939 INUMERO lã65

brasileira

Seguiu para S. Paulo e Rio,
afim de tratar de negocias da
firma Machado & Cia. de que
é acatado chefe, o distinto co
merciante Osvaldo Machado.

Ao',

,

PARIS, 13 (AN)-Informações
recebidas do Bartico, mas que
ainda carece0 de confirmação,'
dizem que se a Finlandia dei
j{ar de atender as exigencias de
car.ater militar, que pOS3am vêr
a ser formuladas pela União
Sovietica e se demonstrar reso

lução de resistir ,pelas armas,
será vitima de um ataque ful
minante.

Está s.endo instalada no pre
'dio n. 2 da rua Trajano impor'
tante casa para o comercio de
ioias, objetos de adornos e bi
jouteria, de propriedade da aca
·tada firma Schweidsen e Cia,

A ESMERALDA contará com
valiosissimo e variado stock de
joias, confeccionado com es
mlêro e bom gôsto.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A Gazeta. Florianopolis

Casa
Artigos de' lnverno para homens,

riado sortlmente,
h··c "1 oras. e crianças, mar;

na Casa "A CAPITAL" �
Filial: RUiD Trajano n. I �

"SB..�-.--..
·

�..� �.

G A Z_----INCICê
Ora. JOSfflNA fLAKS, SCHWEIDSON ; D�.. JO�����s MADEIRÁ

Chmca e Cirurgia de todas as mo
léstias dos olhos - Cliniea Geral
COMPLETA APARELHAGEM PARA

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

, Fone 1.456
Res.: R. Tte. Silveira 57 - Fone

- 1621

Matriz: Rua Conselheiro Mafra ft. 8

A
ELIXIR DE NOGUEIRA

Emprepado com successo em !'!d..
es molesllas proveniente da ,yphlh, •
impurezas do sangue.

A V -I S O A O P O V O
C A T A R I N E N'S E FERIDAS

ESPINHAS
ULCERAS
ECZEMAS
MANCHAS DA PELLE
DARTHROS'
FLORES BRANCAS
RHEUMATISMO
SCROPHULAS

SYPHILlTICAS
I��� e finalmente em lod..

" elfecç&es cuje orl·

gem ,ala.

Linhà Direta Porto Alegre-Florianopolis
A empresa Jaeger, Irmãos, de po.ato
Alegre, comunica á sua distinta ire
guezia que inaugurou a slIa linha di
reta de onibus, de Porto Alegre a esta

.�apital

_ Milhares de curados-

Grande Depurativo �o Sanio�

SAI·DAS. de Florianopolis -terças e sabados
• de Araraeguá - quartas. sábados e domingos

,Agent, em Florianopolis - DAVID SILVA

Uaraa llil,lrada
/lAVARIA"

Outubro
5

Quinta-Feira
Foi entregue em lTAJAl' (Caheçuda),

pela Cf<EDITO MUTUO PREDIAL,
o premio de Rs. 6:000$000, que coube á
caderneta n. 2203, pertencente as pres-Itamistas Maria e Guílherrnína Silva

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

I

Outubro
Ia

Quarta-Feira

Realiza-se mais um SORTEIO na Cre
dito Mutuo Predial com um pre-

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

Companhia Nacional de Navega
çã" Costeira

Movimento Marítimo-Parta Flari.napalis
Serviços de Pass,sgeiros e' de Cargas----------�.-'.._'..........�'-----_- ',.

- '" .,

Fretes de cargueiro:
Para o Norte Para o Sul

/

tmbituba
Rio Grande'

Pelotas e-
Porto Alegre

o Paquete ITAGíBA o saíra a 16 do
Cufubro para

Paranaguà, Antonina.
Santos, Rio de Janeiro,
Vitória, Baía, Maceió,

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

o Paquete ITABERA saírã a 20 do
corrente para:

-

AVI-50 ReCe?e-5C carga � e en�omend�s até a �espera das saídas dos paquetes
.

. e emite-se passagens, nos dias das saldas dos mesmos, á vista do a
testado de vacina. selado 'com Rs, I $200 Federais. A bagagem de porão deverá se
entregue, nus Armazene da Compan hia, na vespera das saídas ate as 16 horas
para ser conduzida, gratuitamente para bordo em embarcações especiais.
ESCRITORIO:-_PRJ\ÇA 1 rj DE NOVEMBRO, 22 SOB. (FONE 1250)
Af\MAZENS-CAIS BADARÓ N.'3--(FONE·1666) -END. TELEO. COSTEIRA

Para mais informações com o Agente
\

-,,,,,,",,,.,,,,,,,,..� ...�,,,,,��Ce;LSO RAMOS

. Médico chefe do Dispensário de Sifilis do CENTRO DE SAúDE
DE FLORIANóPOLIS. -Ex-interno, por concurso, da Assistência PU
blica de Pôrto Alegre. Ex-interno de Clinica médica e Ginecologia da
Santa Casa.

""",.

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

Espectalistà em doen�as de Senhoras
e creaD�as

Tratamento moderno das afecções do aparelho genito-urinario
da mulherv+Disturbios da esfera sexual femiuina.-Tratamento
positivo nas infecções gonococicas.-Parametrites-Anexites -

Clínica Pediatrica e Higiene Infantil. - Regímen" alimentares.
"iatermia - RIJios Ultra-Vjoleta e In-

fra-Vermelhos
CONSULTORIO

Rua Felipe Schmldt, 39 Sob.
Consultas das 10 ás 12 e das 14 ás 17 horas

FLORIANOPOLIS

DR.: BIASE A. FARACO

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

Cirurgião Dentista MOENNICI-f
FLORIANOPOLlS
Rua Felippe Schmidt

Ctlnlca-clrurgla e

Edificio Amélia Netto
SOBRADO, SALA N. 1

prothese da b6cca
Apparelhamento recentemente adquirido, com todos os

aperfeiçoamentos da techníca moderna,
.

'olATHE:RtyllA -. ALTA FREQL'ENCIA
TRATAMENTO SEM' DOR .

><�

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

dentes naturais. Dentaduras Anatomica.., systema" alemão que
permítte obter a imitação absoluta da dentadura natural. - Den
taduras SEM Abobada Palatina. - Dentaduras pardais, á base
de Aço-Krupp inoxidaveI. - Extracção INDOLOR dO nervo. sem

descoloração da côr do dente. - Branqueamento dos dentes. -

(Dçsceloração secundária). - Electo Coaguíação. - Resecções de
raiz. - Reimplantação e Implantação. - Therapía da
Paradentose (Pyorrhéa), - Cirurgia radical segundo

o Prof. Neumann, Berlim.

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

As terças e séxtas.felras. consultas noeturnas das 8 ás 9,30

Aos sabbados de, tarde não há consuitas

HORAS MARCADAS.

Banco do Brasi:1
Capital

Fu�do de reserva
10G.OOO:OOO$OOO
259.746:100$000

EXECUTA TODAS AS OPERAÇOES BANCARIAS

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

Abona. em conta corrente, os segúintes juros:
Dep, com JUNS (CO!VlERCIAL SEM LIMITE) 2% ala

,

nep, límitados (limite
-

de 50:000$) 3% ala
Dep. populares (idem de lO:OOO$)., 4% ala
Dep, de aviso prévio (de quaisquer quantias, cO,m retiradas tam-

bem de quaisquer ímportancras),
com aviso prévio de 30 dias
idem de 60 dias
idem de 9O dias

DEPOSITOS APRAZO-FIXO:
po 6 mêses
pOi l2 mêses
Com renéa mensal

LETRAS A PREMIOS
por 6 mêses 4% a. a.
por 12 mêses 5% c

Sujeito ao sêlo proporcional.

Expediente: das 10 ás 1'2 e das 14 ás .15 horas
AOS sabados: das 10 ás 11.30 horas
_-

Endereço telegrafico: SATELLITE·
TELEFONE ru

•

e
•

mais va-

26-P
i

DR. MIGUEL BOABAID-
Clinica Geral - Vias Urinárias

ESPECIALISTA
em moléstias pleuro-pulmonares _
(bronquite, asma, tuberculose etc.)
Cons.: R. João Pinto, 13 - Foae
1595. .

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

024-P

DR:-ÁUGUS'TQDE PAuiÃ
Doenças de Senhoras - Partos

c- Operações.
Cons.: 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.
57_mi ] € m ,.

Clarno G.. Galletti
ADVOGADO

R. Feljpe Schmidt 9 - SOB. ..:...
Fone 1468.

DR. REMIGIO
CLINICA MÉDICA

Moléstias internas em geral de Se
nhoras e crianças

Cons.: H. Trajano 1 - Sob. �

Fone 1592.
Diariamente, das 9 ás 12 e das

14 ás 17 horas
'

Res. : Av. Hercílío Luz 186-
Fone 1392 .z; Atende chamados.
Díi....ADÉR1iÁL-R:-:riA�8iLV1

ADVOGADO
R. Felipe Sclrmidt 34 - Fone1631.

� � .

DR. PEDRO DE MOURA
FERRO

. ADVOGADO
R. Trajano, 1 - Sob - Fone1548.

.

\._._--_._-_....�.._---_..

DR. HENRIQUE RUPP 41
. JUNIOR

.

-',

ADVOGADO

r R;. Felipe Schrnídt - Edifício
,

Ameha Neto - FLORIANóPOLIS

..........................
..

SociedadeCooperativa
de Resp. Limitada

Banco de Credito Po
pular e Agricola de

Santa Catarina
Primeiro Banco Fundado

em
o
Santa Catarina

Fundado em 26 de Maio
de 1927

EMPRESTIMOS DES
CONTOS COBRANÇAS

DEPOSITOS:

/

á vista, aviso prévio, limi
tada, prazo lixo

Rua Trajano. 18
.

Edicio proptio
.. .........•...........
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o BANCO DO BRASIL avisa aes interessados que se
No leilão que vai ser détua-

acha em pleno funcionamentou Carteira de Crédito Agricola e ln- do no dia 17 na rua E�t..::ves
dustrial, achando-se sua Agf\nci� Desta Capital perfeitamente habi- Junior, 28 será vendido, a quem Elo visita ao nosso ilustre
litada a .realizar todos os financiamentos previstos no Regulamento mais dér, um Radio P(}lj�lota conlerraneo sr. dr. Antonio Bot-

e I b 12 d
da Carteira. 6 I

.
.

. u e e O
. ". "

com va vulas e um estabelisa- uni, catedrático da Faculdade·
, .

s interessados, quer desta capital, quer dos mUDIClplOS

I d I d Mvizinhos e da zona sul do Estado obterão na Séde dá Agência, á or comp damente novos. e edicme de Porto Alegre.
Agosto rua Trajano, n. 3, com u maior presteza, todos os informes de I v-- [que- se encontra a passeio nesta

que possam carecer com referência a tais operações, bem como
'

I capital esteve no Hotel Gluri&
quanto aos emprêstimos em letras hipoteoârias regulamentados pelo �r.Iijl�������,��OO�� o' s� capitã A t id Ad I

.

d'
11 r., sr, o .• s erot e rantesecreto er n. 1230 . e 29 de abril de 1939. I!' � I h' d .J d dI'� Rodolfo I Quiut lij' '-\JU a.nte ne or rens a nter .. ·

li e Sra. . H' ventor:a, Que apresentou a s. 5.

i � cumpnrnento. em nome do dr.
�� N "R .

Y participam aos seus paren- 1ijI .ereu amos.

ia tA' �!I

P.
es e pessoas a.mlg_?6 q�e (ij

U sua cunhada e irma Maria

Iln Costa, contratou casamento
com o Sr. José Arsenio Es-
pindola. .

I 'I
Estreito 7110Il939

. �
li ti

I r::�:�, ; (Iub Recreativo "5,
� ,., b

d N b"��d '. e H�� ..J '

e ovem ro
r.... ;���t.:._ -tr..'!!�

M JOSE' � .

I ,. � (fundado em 1905 João Pessoa"
I ,nolVOS ij Estreito.

I t=r;J���r;1lf!� . ASSEMBLE'A GERAL

I W��'��":��������l ,(

I Tomé Ma.noel Perelra � De Ordem do Snr. Presidente,.
� e �ulmira Gonçalves � convido aos srs. sacias para a

i Pereira � reunião de Assemblêe Geral, a

� participam aos parentes e �� realizar- se no dia IS do corrente"

� pessoas de suas .\relações o .!'!. ás 10 horas, afim de proceder-se
� contrato de casamento de � a eleição da nova Diretoria pa-
�� Iilh NTL �� ra o periodo social de 1939 á,
� sua 1 a A, com o snr , ltlI 1940.
i RUBENS LEHMKUHL. � Devo a :lvertir 80S srs. socios
� � que não' havendo numero sufici-

i Fpolis., 2-10-939. � ente FIa primeira reunião, ás 10

ij rw hs. se fará 2a. convocação ás 10'·

� ������ � hs. e 15 mino
p.rocedendo-se

em

�. � RUBENS � !� seguida a eleição �om qualquer
n � ij . � numero de SOClOs� presente.
L r.� e �� � Salas das Se:l50f'S ao Cluh Re-
���� NILA ���� creativo 5 de Novembro.

H noivos � FlorianopoJis, 12 de Outubro
� H ee 1939_
����OO�5e Rubens L< hmkuhl

Secretario
059-3v-

A GAZETA BANCO DO BRASIL
�artei..a de (;rédito Agrieola e Industrial

Atenção Visita ao dr."
Antonio Bot

tiniDiretor • Proprietario JAIRO �ALLADO

Florianopolis, '14 de Outubro de 1935

Dr. Pedro de Moura Ferro,
Advogado

Rua Trajano n. 1. (sob.)

CONVITE

P.

,
ATOS OFI.-.
CIAIS

Schuldt

:11

IN'

de H. ,O. LIGOCKI
Livraria, Papelaria, Tipografia, Encadernação e Fà

brica de carimbos de borracha
-

Artigos para escritório-Livros em branco+Ar-í-
gos escolares-Artigos para presentes-Brinquedos

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

tilizar estampilhas
Hua Felipe Schmidt, 27

CAiXA POSTAL, 169 Telefone 1.2S7
Floríanopolts Sta. Catarlna

41

Custodio de Ferreira Bandeira e

Teresilia D. de Ferreira Bandeira

participam a seus parentes e pessôas de suas relações o con

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

Fpohs., Outubro de 1939.

C 58
..At

�"S I.'

a r
-

. _. ,�.,�. o', '••• _._

o
• ..

de Sêda de S NTmaior emparao

(

Convida-se os senhores 80C1OS

e exma. família para a DOMIN
GUEIRA que este Clube levará

Foi exonerada, a pedido, DuJ- a efeito no próximo domingo.
ce Espindole do car?o de pr�- dia IS, com inicio ás 21 112 horas.
fessora da e�coJ� míxta �e R�o Será rigorosamente exigida a
Dollmann, dI�t�It.? de Jose AB�I- apresentação ao porteiro. do ta
teux, no mumcipio de Hamônia, Ião correspondente ao mês de

SETEMBRO.

E:xonera�ão

Requerimento.
�espaehado� PeJa Diretoria

Oecar Abraham, lo. Secretario

Paulo Sebeidemantel e

Jenny W. Sebeidemantel

T

Acaba de receber diretalnente _das: melhores Fabricas do Pais ,.... o que
HA de mais belo, vistoso, moderno e atraente em

Sêdas ; 4 Casemiras e Linhos

participam a seus parentes e pessoas 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.

. .

Rua Felipe Schmidt, 22
DIRETAMENTE

das FABRICAS do Rio e S. Paulo recebeu o mais I'

l-completo e variado estoque de sêdas
Padrões de surpreendente beleza

,

Fone 1 4 O 1

4.

5�IF!ro� ?

(0) ���m© r�(C�r�o

Chamamos a atenção da povo de FL.ORIANOPOLIS, para fazer uma vi-..
'sita ao "EMPORIO DAS SE·DAS"- .. �, ,Ia afamada CASA dos TRES. IRMãOS,
and,e, dur.nte o mês de outubro, será feita A MAIOR QUEIMA da seu

estaque, por preços Ilunca viE'tos.
.

Patú de todas as cores- de 16$' por 10$000
Romain-todas as cores- de, .4$ por 8$SOO
Orap Peau d'Ange--todas as cores de IS$ por 9'000
Baghera-todas as cores- de 12$ por 78S00
Dr ap Façoné -2.0 cores- de 108 por 78000
Façoné belissimo - de 8$ por S8S00
Façoné- de :iS por 38S00
Sed7. Xadrê�'- de ii$ por 38400
Cloqué- de IS$ por a$OOO ,

Sedas estampadas, padrónagens
ultra novidade, a cumeçar' de 6$S80 até 2S$000

,

5ó na rasa' àos Três
k • ,

For intermedio do seu Aju-
dante de ordens, capitão Aste
roide Arantes, o sr. dr. Nerêu
R amos, Interventor Federal no

Estado, visitou no Hotel Glocia, Ios srs. drs, .Jorge O)'ot .
Fonte

nele, Lúcio de Souza e
.

Alce-
Na matriz do Purissimo Co- biadcs Oelamare Nogueira da

ração realiza- se . domingo após a Gama, que vieram a esta capi=
missa paroquial das 8 horas a tal para constituirem a banca
solene áto da exposição e ado- examinadora dos candidatos ins-!

ração do Santíssimo Sacramento. critos aos concursos para cate-

A's 16 horas terá .-logar o draticos da Faculdade de Di-

E:xposi�áo e Adora
�ão do Santissimo,

Saeramento

enc-sramento. reito.

Linhos das Melhores
Fabricas da Irlanda-o, que dará a, me

lhor ,nota da elegancia. As ultimas novi

I.'__
dades-qualictade superior, apta a I�satisfazer todas as exigeneias

,.,�

,-

CASEMIRAS.

Irmãos
::� •

_

-

I

_

-*
"

.' ,.'
-

-

�

�
I

_
�
"'. ..

4

recebidas diretamente dos mais afamados
centros produtores-o maior sortimento _

a maior garantia para as pessoas
de bom gosto.

_.
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A GAZETA \Florianopolis, -1939

Necessitarno's de r,eabilitação e a me-.

Ihor 'opc;:>rtunidade teremos domingo ao 'en-,

frentarrnos o nosso v�loroso r'ival �vai F. C.
(Disse-nos Ivo o comandante" da ofensiva
vi-negra"). ,

" I'a-

A GAZETA

éG) "M. Dias" é o Figueirense x t
campeão da �vall

�. S. V. I. A medida que aproxima-soe a hora da sensacional peleja, I
maiores são os comentarios em tOlDO deste memoravel cotejo que!
reunirá, na tarde de amanhã) os gloriosús adversarios de todas as IIépocas. '

. , IAvai e Figueirense prometem brindar Horianopolis es.!
portiva com uma part�da memoravel, mostrando a ,qual do� dois II.pertencerá a supremacra no presente certame", em VIsta da mven i' RUA FELIPE SCHMIDT N. 5

i cibilidade dos dois esquadrões em partidas anteriormente disputadas i ;';'�� iiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil
e que terminaram com 2 honrosos empates, I

O ' d
·

Os �omentari,os em torno do r�5ultado são os mais dese�- gran lOSo
centrados pOIS os "alvl-azues" não acreditam em derrota e os "alvi- .

negros" n�cessitam reabilitação, pois ainda outrem esperanças ao ti·'Certamen nau-
I tulo maximo. ! \ '

I 'Quemvence,rá?
_

.

.

Itíco de arnanhãI A excursao aO MexicD I
' .

I do Bot.fogo I' Realiza-se amanhã em Itejaí I> regata patrocinada pel�
I

Clube Nautico Marcíllo Dias, a que comparecerão mais I1S'Se5uin";

II RIO, 12 (A,N,) Os vespertinos anuciam uma I! tes agremiações nauticas do Estado:
'

temporar'a do Botafogo no Mexico, em janeiro proximo, p:�'1:av: 1
. Club� Naut�co Atlantieo, de joinvile: Sociedade Recrea

I, alvi-negro levante o, campeonato de futebol de 1939, A excurção nva e Esp,orhva Ipiranga, de Itoupava Seca, Blumenau; Clube
! que se estenderá aos Estados Unidos, demorará 2 mezes. i Nautico Riachuélo, de Flórianopolis e o Clube Nautico Almíran

I te Barroso, des' a Cidade.
Serão realizados cinco páreos.
O programa está assim organizado:

260
I' PAR!::.O-Principiantes-DeJicado à Companhia de Mínerap,ã.o--,.,RIO;�2 EA.N.)·O Bonsueessoj, comemora hoje, _

seu :s

aniversario. v

e Metalurgia "Cobrasil".
Concorrem: Atlantico, Marcll!o e Ipiranga.

2' PAREO-Ioterno,-Dedicado 80 H. Liodolfo Caetano Vieira;
Concorrem duas guarnições ào Marcilio.

3' PAPEO""':-Homa-'Qualquer classe-Dedicado ao sr, Consul
CarL,s Reoaux.

.

Concorrem: Marcilío, Atlantíco. Ipiranga e RiaehueIo.
4' PAREO-Reselvado aos clubes locais. Dedicado a Fabrica

de Papel [rajaí.
Concorrem: Barroso. e Marcilio, este com du�s guarnições.

5' Pi\REO--Novis�imos - Dedicado li Prefeitura Municipal de
hajai.
Concorrem: Atlantico, Riachuelo, Marcilio e Ipiranga.

No primeiro par fo será disputada a raça De obrasil", no
terceiro a Taça "Comui Renaux" e no quinto a Taça "Prefeiturà
de Itajaí", sendo 'linda conferidas em todos os pareos medalhas aos

que se classificarem em primeiro lu[.,ar.
A� guarnições do Riachuelo serão constituidas dos seguiu

tes rO\yers Novíssimos: patrão- Jairo Vaz; voga-Itamar; sota
-

voga-Osní Refies; sota-prôa-Sidnei Moritt e prôa�Dccio Mo'-
trtz.

-

A's 21 I5-CRITICA,ESPORTIVA ,_". O

�anorama esportivo da cidade na pa- ato de

lavra de Haroldo Barbosa,

_',

. ITt\jAl', 13-Werrotando o Cip pJa'cootagen re 4xl,
� Mareilio Dias sagrou-se campeão da ASVI no corrente anc ,

JI .

Programa dh1rno

De 6.15 ãs 17.30 horas

Programa
-

noturri'ô
De 17.30 ãs 23.30 horas

Rose Lee
Almirante
Ortonüo 5ill10
Emilinho Borba
Orquestra Carioca
RegioMI a,;: Dante 5entara
Romeu 6hipsman com o .orqueetrc ill!

Concertos

A's noras certas, 'ornais falaõos tom no
tlclaa-ern primeíra mão, fornlZciao�
pela A HOITE, sob-o patrocínio
do 5AL DE fRUTA EHO E DA
EmUL50 DE 5COTT.

R's 21.Z5 rAHCf'lO no DIA - - Escrito
ii! interpretado por Lamarline Bobo,
uma oferta .ào casa ae louças "O
DRAGÃO.

/

5peaJ:t2r àe stuàio: ('elso
5aint rIaír Lopes.

6uimarãczs cz

Amanbã:

f1'5 13,30 •• Teatro em Casa •• cpresvntc a

peça em 3 atos de Joracy Camargo,
"FORA DA.VIDA", em uma adapta
ção roàiofonica de Vitor rosto e na

interprl!Jação õe: ., Zezé fonseco,
Hortenctc 5ilua, Abigail maia, fio·
riono faissal, Antonio Loio e outros,
potrocinio àos Lojas Brasileiras.

A's 15,30 - REPORTAGEM ESPORTI
VA-O [ogo mais importante da ro

dada em seus minimos detalhes e

informes dos demais encentros do
dia.

A's 18.00-Tarde dansante do "SABO·
,

-NETE TABARRA".

A's 20.00 - A PRE-8 EM BUSCA DE
TALENTOS - Um prÇlgra
ma para calouros.

OESPO'RTIVA,
Direção de Escotto Melo

LOTERIA FEDERAL
QUA,RTAS e SABADOS

Adquira o seu bilhete

Salão PrDgresso
O Unico!

no

FJorianop�"is

BonsucessoAniversario do

Ministerio da Educação e Saúde
tscela de Aprendizes Artifices em

Santa Catarina
EDITAL

,
Chamo a atenção dos interessados para o edital de concor-

rencia pública para execução de obras suplementares e de adapta
ção desta Escola publicado na intrega nó Diario Oficial deste Es
tado de 11 do corrente mês.

CONCORRENCIA PUBLICA PARA EXE
CUçÃO DE 0ItRAS SUPLEMENTARES E
DE ADAPTAÇAO DESTA ESCOLA.

Florianopolis, 12 de Outubro de 1939.
CID ROCHA AMARAL
_�'-___ DIRETOR

________.. -----.0..�_2t�1 PAREO HONRA: patrão-Adolfo ChieriguiD3; vóga-

Agradecl-m-entO mlssa
Artur Moellmann; sota-voga-Osvaldo Silveira; sota-p éh -, José

- e de O, Ramos e ptÔa-HEifoldo Beltrani.

Esposa, mãe e demais perentes do malogrado Neome
sio-Mafra' ainda sob a imensa dor que lhes causou o inespe.àdo
passamento desse ente querido, vem, por este meio, agradecer pro-

t
fundamente, a todos quantos lhes levarau o confc..rt.

o de
sua palavra, aos que estiveram presentes no triste de'
senlace e quantos acompanharam o extinto �lé a ultima
morada. de modo especial ao Figueirense F. C., pelo

comparecimento oficial aos atos funebres.
Aproveitam, outrosim, o ensejo, para convidar os parentes

e amigos. para a missa que mandarão rezar, segunda feira proxi'
ma, ás 7 horas, na Igreja S. Francisco.

Antecipam agtadecimentos a quantos comparecerem a esse

rtligiãO.

••••••••�»•••••••••••••Ii•••••••••••••••••••••_•••••

Radio Sociedade Santa Catarina
4,ssembléa Geral

Ficam convidados os U!!. Socíos da Radio Sociedade San
ta Catarina a comparecerem á Assembléa Geral designada para o
dia 16 do corrente, ás 20 horas, na séde da Associação Catarínen
se de Imprensa, á rua Felipe Schmidt, para o fim de tratar
de assunto de interesse geral, eleição de uma - Diretoria Provisoria
para 'reerguimento desta Sociedade e providenciar -8 rt'speito da
admissão de novos Bacios.

Floriaoopolis. 4 de Outubro de 1939.
FLORENCIO TIAGO DA COSTA

Presidente em exercicio
.058--3vl

Nas soas novasiostalo(!ões eontinúa v�ndeudo se�pre mais ba rato Trajano N. 12
Venda de discos e valvulasD istr ibuido ra dos aparelhos R. c. A� VICTOR
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GAZETA Florianopolis ,...,1939

Casa das Novidades
à �1· I r» tl Recebeu variado e abundante

. e 1 lira OU· DUO Im--sortimento de sedas, jogos de
jersey, . armarinhos, bijouterias, brinquedos

RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 10 [Mercado Publico]

100$000 1 Le·I·la""o Tribunal defPBra confirmar a sentença recor-

VENDE-SE O material ahaí-: Ape Iaçã II I rida. Vencido em parte, o sr,
;

xo para bicicleta:
. I Serão vendido, em leilão no dia II des. Hennque Fontes.

I roda trazeira completa, com:
i
17 d.o corrente as 19 hora.s no Recurso crime n. 3555 de

i torpedo, camara de ar e pneu. prédio da �ua Esteve� Jumor n. J u I ga m�n t.o 9.1 São Joaquim, recorrente o dr.
1 roda dianteira completa com: .

28. os seguintes moveis. da u I t I rna I juiz de Direito e recorrido JúlioI camara de ar e pneu.' I 1 cristaleira, 1 armario tipo
sessão ,'Coelho d' Avila. Relator o sr., ! 1 garfo com o guidon e breque cristaleira com vidros de côres,

d AU""'OEDO TROMde mão. ! 1. mesa elastica com pé de co-
. I es. ." .

-

1 corrente. IluDa, 8 cadeiras estufadas 'de Recurso cume n. 3573 de i POWSKY.
1 mensageira completa. pane couro, I grupo de cadeiras Laguna, recorr:nte Luiz Viana I F�i ccníirmad.a a s�ntença1 silim. I do Rio Negrinho de Superior Garret e recorrida a Justiça. Re- i que Julgou presenta a açao pe=
1 d I I Imbuia, com 6 peças, 1 divan t idpar e para ama. [ator o des. HENRIQUE i na movi a contra o

- recorrido.
I bolsa de couro com chaves. I

de pano couro, 1 Biombo, 1 ca- FONTES. Recurso crime n. 3547 deVer e tratar nos oficinas deste deira de balanço de paço couro,

jornal 1 bídet; 1 tapete congulem, 1 O Tribunal deu provimento Tijucas, recorrentes o 1. suplen-.

cadeira balanço com assento de
ao recurso, pala absolver o re- te do Juiz Substatuto e Francis

palhinha, 1 sapateira, 1 guarda
corrente., I co ,Miguel �arques e recorridos

roluP1a cobm esptelho'l 1 camd8 cal Recurso crime n. 3549 de tjoAo Marceltoo Coelho e a Jus.sa , anque e, como a, .

I' R I d ALF Eguarda roupa sem espelho, 1 Es-
. Florianopolis. recorrente Jaci Dau-] uça. e ator o sr. es. R

.

•

tante para livros, 1 superior ra- sen e recorrida a justiça. Rela-l DO TROMPO\\'SKY.
quete .para tenis,.1 maquina fo-, tor o sr. des. GUILHERME I Negado provim.nto ao recurso

togra�lCa, 1 carteira para est�dos I ABRY. para confirmar a sentença do -

de cnanças, 3 mezas, 9 cadeiras, 'd·· . d J' ,

áDentro em breves dias reali- 1 armario, 1 meza radio, 8 abato Nega o provrmento ao recurso
I

r. oel
a quo.que est certa•.

zar-se-â em nossa Capital l'l ex,' loures. sendo 6 de porcelanas! I' para confirmar a sentença ie-; L\pe ação cnme n. 6212 ,de
posição dos ultimes modelos dos vasoura vasenlho, 2 sanefas para Icorrida.,

' Tubarão, apelante o dr. Juiz de
radies «STEWART WARNER» co!tin-as, � ferro eletrico, 1 Ioga- Apelação crime n, 6202 de I Direito e apelado Armando Es ..
da linha 1939-1940 - aparelhos reIr? elétrico, 5 comodas sendo 8rusque, apelante a Justiça e! tevão Machado. R�lator o sr.
que bateram o vrecord s do con- UJ�a ded.canela, 6 cl�mhas para so� I apelados felix Francisco da Ro.1 des. MEDEIROS FILHO.. sumo interno nos Estados Uni- teíros, iversos ga 10 as rosa."

O T'b 1 .

',:.}
dos e ainda ha bem pouco obti- 10 pintos, 1 mobilia de sala de I sa e outro. Relator o sr, des., fi una negou. provunento
veram o premio na competição visita estufada de damasco rosa, GUILHERME ABRY. a apelação, para confirmar a seno
levada a efeito em São Paulo. composta de 7 peças, 1 mobilia O tribunal não tomou conhe- tença ebsolutoria,
Esses aparelhos americanos, cujo estufada damasco de côr verde 7 cimento da apelação, e deliberou Apelação crime n, 6204 de
sueesso é incontestavel, consti-.' peças, 1 penteadora com espelho BI I F dtuem o máximo da perfeição no bizailt�, 2 Sidet, 1 sofá amare- que os autes baixassem

. _a cco: ,umen8u, ape ante re erice
genero. Os interessados devem IQ de palhinha, 1 cadeira de marca de origem, afim de que] Linck e apelada 8 Justiça. Re
aguardar essa exposição, antes de balanço amarelo com assento de prossiga o processo obedecendo lator o sr, des. MEDEIROS
quaisquer compromissos para aqui- palhinha, 1 biroau, minisrte com

o rito legal. FILHO.

I sição de radies de. outras marcas. 7 gavetas de côr amarelo, 140 Agravo n. 11 j5 de S. José. Preliminarmente o Tribunal.. 15 V ....., 9 por 80.
I
,,�.�_ ag.avantee H. Fett e Cia. e julgou extinta, por prescrição a

,--- ..-----,."'-- ... - ... - .. -----� agravada a Companhia Brasileira agão penal, isto que, entre a

Bom negoci,g PIANO de Ferro e Materiais de Cons- sentença de pronuncia e a con

trucão (Cofernat). Relator o sr. denação á .pena de dois mesesCompra-se um piano de mal- :s

d I I d. des. HENRIQUE FONTES. e prisão ce u ar, ecorrcu um

Vende-se" l\tJagcifica cha ca alemã em qualquer estado. I t dConvertido o J'ulgamento em' apso. e tem po, superior a um.

• cara ao lado Pagamento á vista. Informa- ,diligencia para que seja satisfeito, ano.
.da E�t3ção �gronomica, com ções: Hotel Metropole. pelo te� I A I 139 I

d 7 o pagamento da taxa judiciaria. gravo n. oe Orleao5otima, coofortavel e Olao e casa lefone I t 4 .

G d P Pt) Vencidos os srs. des. uilherme; agravante o r. romotor ubli..de residen.cia, belo pomar, ja,. 3v - 3 d Idins e inumeras benfeitori�s. Dis- - Abry Tavares Sobrinho e Ur- co a comarca pe o acidentado

eh d bano Sales. Pedro Candido e agravada a
põe de grande e�tensão de !e�-. acara a ven a Agravo n. 1163 de Canoi.· Co:npanhh Nacional Mineraçãoras parI) 6ns a�ncolas ou dlVl-

VENDE-SE no distrito da nhas, agravante Franci�co N. de Carvão do Barro Branco.sAo em- lotes. Trindade uma chacara com casa Fuck e agravados S.l.M.A.B. Relator I) sr. des. TAVARESTratar na ,de moradia. SOBRINHOA T JANO N 15
. .

C' Ltda .. Relator o se. des. HEN·
.

•RUr. RA • Tratar com o proprletano l-

RIQUE FONTES. Negado. provimento ao agravo,cílio da Cunha, á rua Lauro
_ Predl·os .a� venda Linhares n. 54. Confirmada a- sentença que para confIrmar a sentença alra·

�����������.. �- julgou não provados os embar- vada pelos seu! juridicos funda.
V EN DEM - SE os predios á Rua Dr. ArlDaDdo Va- gos e considerou subsistente a mentQs.

Comelbeiro Mafra n. 22, Rua- lerio de Assis _ I penhora. I Ap.ela"�ão de desquite n. 228
I Jeronimo Cnelho 11. 5 e Avenida .Medico Agravo n. 1114 de Indaial, de JOIDvlle, apelante o dr. JuizRio Branco n. 140.

r d D"
.

I o� Informações com o sr. dr. Ader. Clínica Médica de Crian. agravantes Adolfo Beherens e e J[�lto e ape ados to Au"
bel Ramos da Silva.

I
agravado Deschner e Cia .. Re- gusto Urban e sIm.; Relator o

Rua Felipe Schmidt n. 34. ças e Adultos
lator o sr. des. HENRIQUE Ir. des. TAVAHES SOBRI-Especialistas em todo e qualquer serviço de 035 30V - 10 1 Consultorio e Residencia FONTES. NHO.

eletricidade em geral. c

I el!l joão.Pessôa-E�t a, 'I Confirmada" sentença que O Tribunal confirmou a sen-

STOCK PERMAN!:.NTE DE: Lustros _ abat· VIVENDA . .da Geral n. 64A. julgou não provados os embar-'I' tença que homolou o desquite.
jours _ Contadores Ericksons, com exclusividade I Consultas: das 8 ás 10

i
gos e considerou subsistenle a

Para o Sul du Esfado- Chu\'eiros eletric-os-·Estabi-' Trespassa-se o contrato dI;' penhora.
.

UMA ASSINATURA MENSAL
. e 4 ás 7. . DE A "GAZETA" CU�TAlizadores para radios - Fogões a oico cru' marca uma Ó'itnd e <.onfortavel vivenda I

. Recu,no cnme n. 35�7 ..

d� APENAS 5$000"REI�'-Variado sortimento de lampadas Tori- nesta cidade. Pedido de IOfor- Atende chamados á noite' Blguassu, recotrente VlCglltno
Do.-Instalações de antenas de Rlldios. mações 8 Caix'l Postal, 111. Mendes e recolrida a justiça. Esteve em Pa,.Relator o sr. des, GUILHER- I

I
.

.

ME ABRY. aClo O consul
Foi confirmada a· sentença 1-re:orrida. a �mao
Agravo n. 1·143 de S. josé,

agravantes Meyer e Cia. e agra

I vados H. Feu e eia.. Relator
'o sr. des. URBANO SALES.
.

.

Foi dado, pro'fimfDto ao agra

: vo, para julgar improcedente a

reinvid <ação.
I Recurso crime n. 3562 de
\ Laguna, recorrente Carlos Bo
I nhomme e rc:.corrida a Justiça.
i Relator o sr. des. URBANO
·SALES,

Negado pn..v:mento ao recurso

Café e, Restaurante

São Pedro
O proprietario do Café- Restaurante S-ão

Pedro, comunica aos seus inumeros frcguezes. q.ue
transferiu provisoriamente o seu estabeleclruento
para o Ponto de Onibus,

.

fundos da casa A VEN
CEDORA. onde continúa a receber encomendas de
suas especíalidades, em camarões, empadas! pasteis
e assados. Essa nova inst.Jação será até terminarem
as obras da Rua Felipe Schmidt, onde estava ante
rio-mente estabelecido. FONE--724.
046 20 V- 4

Escola Eletro-Radlo ..

Técnica
(Por correspondencia unica no Estado)

Curso Técnico pratico de Eletricidade aplicada ao

Radio. Dirigida por Prospero Lapagesse, engenhei.
ro eletro técnico pela R. I. de Buenos Aires; ex

eletricista da Casa da Moeda; ex" professor da cs

cola nERTnj ex-eletró-técnico das Lojas Pime tel e

lndustrla Termo Elétrica (ITE) do Rio de janeiro.
Qualquer pessôa, desde que saiba lêr e escrever

poderá seguir nosso curso

Peça programa do ensino a Prospero Lapagesse.
tua Saldanha Marinho, 32 _ FLORIANOPOLlS -

SfA. CATARINA 047--20v3.

•

D . {PEITO )
ORES DO DENTE

OUVIDO
REUMATI5MO
ttEUAAL41A

lORTE5,GOLPES,PonTAOAS
�ERIO� �CEN:r�.
P.ICADA� De.IN�ETQ�
•

A Eletrira
'-'DE

Espindola & Mat••
eletricistas I icenciados pela D. O. P.
RUA JOÃO PINTO, 14 FLORIANOPOLlS

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

•

Restaurante Liberdade
Cais Liberdade ..Esquina

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

.

ESTRANJEIRAS
Dirigido por seu propríetario A RNO BRINCAS

Fone 1.093

--��----��--�------------------------------- .

"

-'I
,

Radios "Stewart
Warner"

Acompanhado do, se.:reta·rio
do consulado, esteve no Palllcio
do Governo, cumprimentando o
sr. Interventor Nerêu Ramos o

sr. dr. Altur G. Riedel, recen

temente nomeado consul da AI<!
manha nesta capital.
A' larde daquele dia, o f t.

capitão Aslerolde Arailtes, Aju
danté de ordens da Imervento
ria, esteve no consulad(.. alemao.
retl ibuindo a. vi$ita,

EmpreZd Constru
tora Unive·rsal Ltda.
Edificio A"....,elia Neto IFLORIA-NOPOLIS I
OS MELHORES PLANOS DE SORTEIOS DO

BRASIL.

Con�ulte·nos sem compromisS0.
045-20,3.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Nossa
Estrela VidalA' I,d'alva

(A Jairo Callado)

Brilha a estrela-hostia imaculada.
Plena de candura e de beleza ...
E' a elevação da Hostia consagrada
Na imensa catedral da Natureza.

Toda a Terra reza prosternada
Ante o Pão da Graça e da Pureza
E R missão' universal é celebrada \
Por Jesus-a DiviDIA Realeza.

Chega o instante da Comunhão Divina!
A pureza dt) templo se ilumina
E aR aves cantam: cAve-Maria!:.

Na comunhão os lahios de Jesus,
Solenemente, oram: <Fiat lux .. !
E nasce o Sol - o milagre do dia!

M4\RIO �OSTA
FLORIANOPOLIS, 13-1939

'(Do livro ·"Estreli' d�ftl '7a��
em preparo)

(AR rAZ�S DO DIA

FONE: 1602

A'S 5 -7-8.45 HORAS:

Um programa estupendo
l-NACIONAL p. F. B.

2-A LUTA DE BOX ENTRE
JOE LOUIS e TONY GALENTO

E' uma reportagem comple
ta, onde veremos em todos
os sem detalhes -�através
da camara lenta, o que foi
esse sensacional embate que
terminou como se sabe com

a vitoria do "colored".

f - Avante, boiadei
ros!

Um "westem" dos bons
com os TRES VALENTES.

4-Red Barry
Os 9' elO' episodios desse
sensacionalissimo seriado com

LARRY (BUSTER) CRABBE

2 traíllers

Preços-I $1 00,
Galeria-$700.
Selo incluido

Amanhã
HENRY FONDA

na interpretação magnifica, .per
feita e impressionante de

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

gloriosa mocidade!

A mocidade de
Lincoln

com

MARJORIE WEAVER - AR
LEEN WHELAN-ALICE BRA
DY - PAULlNE MOORE.

2a. feira
Inicio do' impressionante seria

do da RKO.

Gnrada-costa alerta

,\NlVERSA IUOS

DR. CARLOS GOMES DE
OLIVEIVA

DR. OSVALDO CABRAL

Transcorreu, a 11 do corrente,
o aniversario natalicio do sr, dr.
Osvaldo Cabral, ilustre diretor
do Departamento de Higiene Mu
nicipal e figura destacada nos

meios médicos catarinenses e do
país, onde sempre se soube im
pôr pela sua forte cultura e

com-jpetencia profissional.
Embora tarde, A Gazeta cum

primenta afetuosamente o dlstin-]
to facultativo, almeiando-lhe faro
ta mêsse de Ielicidades,

JORN, JAIRO CALLADO

Faz anos hoje o jornalista sr.

Jairo Callado, diretor-proprietario '

de A Gazeta.

DR. ANTENOR MORAIS

Senhorita exija que seu noivo
use chapéu

RAMENZONI

HABI�ITAÇÕES
Estão se habilitliBdo para ca

sar: Heinz -Leopoldo Lepper e

IIse Gertrud Busch; José Buche
le dos Santos e Jocelina Sil veira
Dutra.

BELA LUGOS��mRALPH'BYRD PELOS CLUBES

ii o "western" com BOB BAKER

O cavaleiro cautqr
-018-

(;Iube lã de Outubro

Hoj�, o 15 de Outubro brin-I
dará seus inumeros. associados:

--------------------------------------�--�----�----"----------------------------------------

GAZETA
Diretor-Proprietario JAIRO (jALLADO

INUMEflO 1565VII Florianopolis, Sabado, 14 de Outubro de 1939

com mais um animado baile, rea-
"

lizando-se tambem, a posse da
nova diretoria recem eleita.

Moveis ha l1luitos
VIAJAN1'E1il

Mas moveis déimbuia maciça só na cCASA SILAS».
Desconhecemos rivais quer em preço, em qualidade, em bom PROGRAMASacabamento, Em estilos não ha mais lindos e são os mais moder-

DE HOJE:
nos. CINES COROADOS

Continuam' no cartaz os preços excepcionais das nossas gran-
des vendas. Os mais finos moveis aos mais baixos preços. REX, ás 7 HORAS

Vinde e vêde a realidade!
IExposição R. Felipe Schmidt, 34. E�cel�nte progra�a duplo com

Fabricas e deposito R. Cons. Mafra 72. I dOIS filmes escolhidos a capricho.
Vendas a dinheiro e li longo prazo! NACIONAL D. F. B. ').

DR. VITOR KONDER
Acha-se nesta capital o nosso

ilustre conterraneo sr. dr. Vitor
Konder, provecto advogado e in
dustrial no centro-norte do Es
tadc ,

fiAL. ALBUQUERQUE BELO I
,

Encontra-se nesta capital o ge·1
neral Albuquerque Belo, que veiu
visitar pessôas de sua familia.

- Para o norte do país, em

avião da Panair, seguío, o sr,

José da Silva Leitão, competente
radio-telegrafista da Panair.

Dr. A�minio Tavares _OUVg�:;�:=iZ,
CIRURGIAO-ESPECIALISTA Assistente do prof. Sanson
Consultasdl1s10-áe ]2e das 16ás18-João Pinto.7sob-Tel, 1456 I
SMRS. COMERCIANTES!

o DE·O' N A data de aute-ôutem, registou
• lider dos cinemas o aniversario natalício do nosso

ilustre conterraneo sr. dr. Carlos
Emp. Cinematografica Gomes d€ Oliveira, que vem

Odeon Ltda. exercendo, interinamente. com

1 brilhantismo e dedicação o ele

! vado cargo de presidente do Ins-

I tituto Nacional do Mate.
.Turista muito acatado e penaHOJE - SABADO, 14 DE

I primorosa do jornalismo o sr. di .

OUTUBRO Carlos Gomes de Oliveira vem

prestando ao DOSSO Estado ines
timaveis serviços, que o tornam
merecedor da gratidão dos cata
tarinenses.

f:1 Gazeta embora tardiamen
toe abraça afetuosamente o ilus
tre patricia, almejando-Ine feli
cidades.

que mantem exposição permanente, á rua Trajano n.33
Todos os nossos moveis são recebidos diretamente

da Fabriea Zipperer & (jia., de Rio Negrinho.
Aniversaria-se, hoje, o sr. dr. Vende-se a prestaçãoAntenor Morais, conceituado cir-

rurgião dentista em nossa capi- H . SONO IN I, Representante
t�. e fi�� do en�no jun� o �����������������������������-���������
Ginásio Catariuense,

A V I S -:O '--A ODR. ARTUR COSTA FILHO .

Transcorre hoje, o aniversario
natalício do sr. dr. Artur Costa
Filho, provecto advogado em S.
Bento.

.

Uma balança que pesa certo não :;ó' vos satisfaz, com')
tambem satisfaz o «vosso freguez »

.

Estão hospedados no Gloria E' necessario possuírdes uma BALANÇA automática que vos

Hotel as seguintes pessôas: Leo- dê pleno rendimento e satisfação a08 vossos clientesl A balanca
vegildo Veloso, Eugenio Huscher, automatica cDAYTON>, pesa com absoluta garantia, não descon
Irael Cymrot, Erwio Haake, trola e tem 15 ANOS DE GARANTIA, gara -tía essa dada por
Olavo Leite de Sá e sra., Meyer escrito.
Hoismann, Telmo Brudna, José cDAYTON»
Balsini e Conrado Balsini.

I
é a balança que mais se v('n<� no MUNDO. Amanhã:

QUASI DOIS MILHOES DE BALANÇAS VENDIDAS.
�������� cDAYTON...' REX ás 4,30, 6,45 e 9 horas:
� Herculano de Freitas h E:\1)2 TONALIDADE -;; DIFERENTES... TRES ELEGANTISSIMAS
� � «BALANÇA DAYTOl\l, com duplo nivelamento é a mais SESSÕES
'ii •

e
i conhecida no MUND9... _

.� Adelaide Kuonz de �� Peçam demonstrações S:�M COMPROMISSO. I
Pedimos tomar nota deste ho-

� Freitas � Um produto da CIA. HOBART-DAYTON DO BRASIL. rarío, estabelecido devido á gran-
l!t1 . . � Agencia em Florianopolis- Hua Felipe Schmidt, 46 - A. de metragem de

� participam aos parentes e pes- ij " .

'

lr soas de sua�relações ? noiva- � B a I a n I' ii S O a y t o n' Mal"u� Antonieta
�1J do de sua filha AdelaIde com r.� �
� o sr. Gualberto Villela Abreu. � Dispensando nestas linhas quais-
� Fpolis-9-10--939- �� ·1

quer outros comentários entrega-
i ������.., � mos ao distinto publico Iloriano-
.rJ.l!J

"fi � O J
- /..1 A

• Olhos, Ouvidos, politano, o direito a uma crítica
� � Gualberto � � r. oao ue raUJO--Nariz, Garganta justa e sincera que saberá fazer.
� � e. � � Trata-se do maior monumento-
���1.� Adelaide V:�

'I
cinematografico da época que a·,ol?J t:fI

==
do Centro de Saude "" Assistente do prof. sanson

� apresentam- �. C It di
•

d 4' 6 1 2 P 15d N b 10 T I 1447 METRO realizou num assombra

"I � onsu as tanas as as ,I -. e

o.
vem

r.o, "

e. I� �oi�os li de esforços conjugados. Floriano-
� �� polis vai ter oportunidade de a-

H��!Z100�� preciar um filme que ha de for-
*' $iR;., _2, , - ,G, ;C, çosamente perdurar em seu espi-

'MOVEIS finos e bem trabalhados, só na I ����r��ro��lhores artistas para o

"A· Mob .-1.- .a r.- a" bit��i�i�:��m:!n���sá}o����v�!;
e grandiosas matinêes nos CINES
COROADOS.
Vai ser o dia do cinema em

Florianopalis.
. Para as matinées:

Preço-l$] 00.
Para as sessões elegantes á noite
no REX:

Preços-2$500 e 2$OOOL

o Slibão

"VirgelD Especialidade·'
de WETZEL &

HOSPEDES

PUBLICO
A Empreza Centenario de Re belo & Cia. Ltda., tem o prazer de

tornar publico que acaba de estabelecer trels viagens semanais para transpor
te de passageiros, em novos e coníortaveis onibus. na linha Florianopolis-'
Lages' e vice-versa, obedecendo o seguinte horário:

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

Pre4:os das Passagens
Florianopolis a Lages 50$000 ida e vol�a 10'1. de desconto

l> » Bocaina 40$000
» » Canoas 3 5$000
» » Bom Retiro 25$000
» » Barracão 20$00'0
» » Taquaras 15$000
» .. Rancho Queimado 10$000

i AGENCIA EM FLORlANOPOLlS: RUA FELIPE SCHMfDT 40
» )} LAGES » MARECHAL DEODORO

�

034- '14- -10

Cia. - Joinville' MAR,(jA REGlSTB.t\DA

não· deve 'faltar ean casa alguD1a!

:CARTAZES DO DIA

Traillers

Qnando amnlherper
segne um homem•••

O morto vivo

Preço: J $ J 00.
Selo incluido

T

IMPERIAL, ás 5, 7 e 8,45 horas'!
O .r�Dde general

sinllo

Preço:� 1$100.
Selo incluído

Uma assinatura mensal
de A GAZETA, custa

apenas 5$000

Caixas para Radios
Fabricamos os mais lindos e

modernos, tipos, segundo os mo
delos do nosso catalogo - p,speciaf.
BOM GOSTO E CONFORTO

CASA SILAS
R. Conselho Mafra, 72.

054 15 V -- 3

AVISO
Dr. Miguel Boabaid avisa aO!f

seus clientes que mudou seu con

sultorio para a rua Trajano 33
sob. (altos da exposicão de mo

veis H_ Soncini).
Consultas diariamente: 2 ás 4

bora>!.
049 10 V-S

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


