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A RUSSIA NAO IRA' A'-
�GUERRA

LONDRES. 1ft (AN) - Comunicam da capital
da Turquia. que o ministro do exteriot turco obteve
da Russia que não irá à guerra ao lado da 'Alema
nha. Diretor-Ptoprietario

nJ)O IP>OVO
JAIRO CALLADO
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Roubado de. I

::�:! 17��-:'Jl�n::m�::
pois estar ehr_- --- .-

O -,BRASIL IAAlemanha defender-se-á com
.

pr,e""" I·ado
RIO, 14 (A N)-Ç> juiz Pereira

••• Braga absolveu o comandante .

h td' fFernando Cochrane, acusado de recon ece O ·0 ·as as sua·.s orçasCOIR 3oo participação na > integralistada,
em virtude de já estar condena- novo gover ...

contes do em proce�ss0 crime identico.
.

-

....
.

1
.- RIO, 14 - Um telegrama da'ltados

da coaferencia podem ser

Ad t
.. no -p�o ones 'Ágencia Havas aqui dado à pu- assim resumidos: primeíro, os

ver enela RIO', 14:__Segundo um despa- blicidade informa que depois de entendimentos entre Londres e
. ter, lido � texto integral do disJ Berlim estão terminados; segun-

de B'te'rtlm cho da ,Ãg�ncia Havas, publica- C d
do aqui. O� sr, Joaquim Eulalio, curso proferido pelo sr. harn- do, uma guerra de gran e ex-

ministro do '<Brasil na Polonia, berlain, o chanceler Hitler reuniu tensão poderá ser ainda evitada

que alguns di9s antes da entra- o seus principais colaboradores, se os paises neutros fizerem com-

RIO, 14-lnforma a A-
da das tropas alemãs em Var- na séde da chancelada. preender claramente que a Grã

genCia Havas; conforme sovia se retirara para atenas,
O chefe dos serviços de im- Bretanha não poderá contar mais

noticiam os jornais daqui, está' sendo esperado, proxirna- prensa do Reich, sr. Dietrich, com o seu auxilio e que, ao con

que a impressão causada mente, em Paris, onde conforme que tomou parte na reunião de- trario, desejam que a França e a

na Armanha p,la respos!'" instruções do Rio de janeiro,
c1arou á imprensa que os resul- Alemanha encontrem oportunida-

ta de Chamberlain, resal- continuará a representar o Bra-
A It I· d· t

ta do seguinte topico, pu-
sil junto ao govêrno polonês

.

,

a la se eSID el'essa
blicado pela "Correspon- da��s meios brasileiros bem

I ' I" ',7f! ,,': : oe,' :

dencia politica e Diplo' informados de Paris, declara-se ROMA, 14 (A.S.) Os circulos governamentais
t• "d Berl·.m· que essa decisão do "govêrno indicam que a Italia se manterá desinteressada de

ma Ita e '.', -

"Até ha pouco teme., do Rio r rova que ,o Brasil, con- qualquer Es!orço desenvolvido pelo chanceler Hitler,
1Ii..rJ" formando-se .com a

: doutrina para obter auxilio italiano para a guerra, agora queo póvo alemão não Sa.,r3' americana que recusa admitir d f
.

t I t d f ·t
O que poderia esperar dos as conquistas territoriais efetua- as esperanças e paz oram VIS ua men e es el as.

seus adversarios de oeste: das pela força, julgou inutil re-
O h·agora . sabe perfeitamen· conheeer" o atual govêrno polo- S C IDeSeS

te o caminha que deve nês, póis que o considera cons

titucionalmente continuador do
trilhaI!'.

• governo polonês de Varsovia,

Festividade de N. S. onde o Brasil já _

era represen-

do Rosário tado pelo sr. joaquim Eulalio.

I

Conforme noticiámos, realiza
se hoje com grande .Impcnencia,
a festividade de N. S. do Rosá-

de para uma aproximação e para
uma solução razoavel; terceíro, a
Alemanha està convencida de"
que a Rússia, mesmo nas atuaes
circunstancias, manterá/ todas as

promessas feitas á Alemanha;
quarto, a Alemanha continua a
não desejar a luta e por conse

guinte não declarará guerra á
França e a Grã Bretanha, mas
defender-se-á com todas as suas

forças; sua ação, por conseguin
te, poderá ser ofensiva õu de
fensiva, quinto, a Alemanha
aguardará ainda bastante tempo
para que a atitude eventual dos
paises neutros possa se esclare
cer.

RIO, 14 - (AN) - Um ves

-pertino noticia o .caso do íar
maceutico Bambico de tal, que
<deu um bilhete de loteria a um

.aleijado, para esconde-lo, dizen
-do que si fosse premiado dar
lhe-ia uma perna mecanica.

Entrementes, o bilhete toi

,guardado,
Quarta-feira, após a extração

da Loteria, verificou-se que o

numero premiado fôra 020.821,
com 300 contos, numero esse

que coincidia com o de seu bi
Ilhete.

O fármaceutico Barnbico pro-
curou desesperadamente o alei

jado, conseguindo
\

encontra-lo.
Entretanto em palestra sobre a

sorte que tivera, o aleijado de
clarou que o bilhete fôra rou

bado de seu p.()de�em. um bo

tequim' quecostumava írequen
.tar.

A policia, em vista dessas de

clarações, está procedendo á di

}ligencia.

Vem ao, Sul·
RiO, 13,- o titalar da pasta

da Guerra, designou o coronel
Durival de Brito Cunha e o ca

pitão josé Carlos Pinto Filho.
ambos da Escola de Estado-Maior
para acompanharem os adidos
militares estrangeiros que bre-

,

vemente visitarão o sul do pais.

atacalD
Não serão,'
incorpora.
dos, os es

tranjeiros

RIO, 14 - Noticiam os jor
nais, num despacho da agencia
HAVAS, que enquanto a nação

Afundado O japonesa celeb-rava as ultimas
vitorias alcançadas sobre os

','Royaloak" chineses, estes lançavam 180
aviões de bombardeio sobre LONDRES, 14 (AN) -, O mi-

rio. todas as cidades e aglomerações nistro da Guerra, em entrevista
A's 6,30 horas, terá lugar mia- LONDRES, 14 (A.N.)-O :a1- do país, principalmente sobre o á imprensa, fez, entre outras, as

ca com comunhão geral para os mirantado coinunica que o cou-' Sião, o sudeste, de Nanchwan, seguintes declarações: «Quando SANTIAGO DO CHILE 14
membros da irmandade e para' os raçado Royaloak foi posto ii pi- o sul de Changl-King e sobre todas as cI.asses tenham sido (A.B.)-Partirá para o R{o de
fiéis; que por um submarino alemão. Liang Shan e K1esmo sobre Tali, �hamadas _as armas, dar_et?0s. Janeiro; em princípios de no-

, A's. 9.30 horas; haverá missa A lista da tripulaçãc sa1va será cidade de renome por ssa be- tnc?rporaçao ao� estranjeiros
'

vembro, a delegação militar chi
,

solene com sermão ao Evangelho. dada á publicidade o mais bre- leza. O ataque «prosseguiu do �esldent�s. na qra-Bretanh�, em lena que vai oficialmente repre-
Após' esse ato, será realizado ve possivel. levantar ao esconder do sol». idade .militar, e que desejarem sentar este país nas festas come-

'RIO, 14 (AN) - Por decreto- o benzimento d�s beliasimas Ima- O referido couraçado era dos ' Entretanto, sem forças, contí- lutar. Esses volurttarios' terão moratívas do' 50' da Proclama-
Hei hoje a�sina�o, o presidente gens de�. Jose e de Nossa �e. mais ve.lhfls da "frota' .J?_ritanica, nuantos avanços. ao norte da todos os -díreitos e deveres dos ção da .Repubtíca Brasileira.

.

! da República revogou o decreto nhora.,:da:; Paz, oferta de llI�a pie- têftdo- SI&O lançado ao 'mar ém provincia de Hoilnan e ao sul so1dados ingleses. A naeionali-
,. .

-de 4 de abril deste ano, sobre dosa cempone_nte da �efenda Ir; 1914. Sua guarnição normal era da província de Houpei, onde dade não será mais um obsta- Aguar'dandoc o monopolio postal da União. mand?de, -cuja solenidade sera 'de 1,000 homens.' atacaram novamente Hotheou, culo, e por isso, nenhuma le-
· Como sé sabe o referido de- paraniníada pelos exmos. senho- -

_

. glão estranjeira deverá ser cria- •

\ ereto, depois de posto em exe- re.''! drs. Jo.sé Ferreira Basto� e

Pontes sobr·e o RI·o
'da .na, Inglaterra, por desneces- O pronuncla-

.cução, foi suspenso, sendo as- Vl1�ar D2as, prof. �ero�dI00 . sana.

· sim o novo ato do govêrno, o Avila, Jose Souza, J.ose FlOyen- ,

).
.

mento dos'resultado de estudos mais acu- zano, Fernando Faria, Jose F..

S
IIII!II Exporta�ões-e ílUpor-

· rados. Pelo decreto ora assina- Neves. Jeronimo Lima, José Avi-I engao ta�ões neutros.do fica estabelecido o mono- la, José Franciseo Tolentino, Ti.
.poÍio da União sobre a corres- moteo �Iv�s, Jo�é Lima, José ,\

RIO, 14 (A riJ)�Noticia-st que
"pondencia postal, prevendo-se �olvas�l, Vitor LII?_B"Pedro Eva- A Diretoria de Estradas de Rodagem entregou ao tráfego nos ultimos 8 meses importa- RIO, 14-Itfforma a Associated
,�asos de infração, e'stabelecen- nsto DIas. Sebasbao Rosa, Clo- público, as pontes sôbre o rio Sangão, construídas no distrito inos produtos no valor de .... Pres�, segundo telegramas aqui
-do-se outrossim multas aos vis Ferraro, João C. Cardoso, de Morretes e povoado de Mãe Luzia, no trecho da estrada de 2346417 t t pubhcados, que os meios auto
'{;onttaventores q�e variarão de Nélis Cardoso, AltalIliro Dut.ra, primeira classe «Floríanópolis-Tubarão-Araranguá», compreendido n� �esm�0.np��i�do�xl?3��;�Oo:6 rizados desta capital, adeaníam
500$000 a 3:000$000 ou de Ain:wré BrindoD, Artur Gama, entre as cidades de Cresciúma e Araranguá. contos. que, apesar dos discursos dos
3:000$000 a 20 contos cOflfor- Paulo Ross, Aquino Lima, Pau- As referidas pontes têm o mesmo vão de 20 metros e srs. Daladier e Chamberlain, a

me o caso,. independ�nteménte 110 �ieira, Eatanislau Jacinto de custaram aos éofres públicos estaduais, a importancia de Rs. Denunciadas Alemanha espera ainda pela res-

,da punição de 2 a 6 anos de I AgUIar. e as exmas senhoras: 62:447$000, assim discriminadas:' posta dos países neutros ao

,prisão celular. I Man� de Lou�'des Bastos, L�u. Ponte sôbre o rio Sangão-Dístrito de Morretes 34:324$000 RIO, ._./14 (A N)-As autorida- discurso que o Fuehrer pronun-
. rita AvJla, Luç-la F. No�ueIra Idem idem idem-Povoaelo de Mãe Luzia 28:125$000 des fluminenses estão proces-· ciou perante o Reichstag.

Praanio de ,Lima: Normélia. Adueci, Selmira A superestrutura de ambas as pontes é toda armada com sando numerosas firmas comer- No entanto, esses meios de-
� I AduCl, Rosa FlOrenzano. Laura madeira de lei, sendo do sistema trapezoidal, protegidas por co- ciais de Campos, devido á ma�' ram a entender

-

que qualquer
1 OO0$·OOO 'I Lima, Hilda Dominoni, Benta bertura de telhas galvanizadas,. obedecendo ao projeto tipo ado- joração dos preços nos generos atitude dos neutros deve ser

- : \ ... SQusa, Dorotéa da Sílva Sabote. tado pela Diretoria de Estradas de Rodagem. -, e produtos jarmaeeuticos. tomada por in:ciativa propria
'Alcinoé Dias, Ernestina D. Ne- A infraestrutura foi construída de alvenaria de pedra ar- JIf.

ves, Apolonia Silva, Anita Caro gamassada com cimento e areia, assentando os respectivos en
RIO, 14 (A N)-A Caixa Eco- valho. Erna Rosa, Nice Fflria, contros em sapatas de concreto, sôbre estacas de madeira, devi:-110mica Federal instituiu o pr,e- Adí Carofalis. Bernardete Gare- do a natureza do terreno .

.mio de um conto de reis para falis, Dirce GaIvão, Monica Li Na construção dos encontros foram empregados 370,79m3
,o jornalista que escrever o me-

ma, Martinha da Cruz, Ivone de alvenaria de pedra e 31,34m3 de concreto.
lhor suelto sobre as vantagens Aquino, Marina F. Nogueira Li- Essas obras de arte foram calculadas para. suportarem a
,da economia, durante a Semana

ma, Gema Pereira. Maria José carga novel de 10 toneladas e carga uniformemente de 400 qui- .

>

ida Economia, de 25 a 31 do Pereira. Lenir Brasil, Marra Ve- los por metro quadrado..
.

iCorr.ente.
____________ I nancia Faria e Maria Santana. Foram projetadas e construídas essas pontes peta Resi-

>A: Ital.-a e
A' noite, haverá o encerrameD- dencia da Diretoria de Estradas de Rodagem, com séde na ci-

. a to das s,)lenidades com o impo- dade de Tubarão, sob a direção do competente proJissional, en-

Mnte ato do beija-mão; , genheiro Anes Gualf.:>erto.

',Finlandia GOD··:-
........

1-3··
...

····d··�·············-:--···IH.1HII·�·
....

I Assisteneia á 'Mater-

RIO, 14 - Sem tomar posi- II. • Ia aZiago . nid�de" .

'çã-o, diretamente a imprensa ita-I b.
,- RIO, 14 (A N}-O sr. Getuho

liana advog,a veladamenteopon- para' os su ma·rlDOS �argas aprovou o. programa 1�1-
:to de vista finlandez, diz a a-

. clal do plano naclOnal de aSSlS-

gencia HAVAS, conforme noti- tencia á maternidade, organizado
,çiam os jornais. daqui. pelo ministerio da Educação,

Os jornais insistem sobre a RIO, 14 - E' da Associated Press, Q seguinte comuni- que consiste em construir ma-

::vontade unanimc da Finlandia cada inserto nos jornais locais: .

.

ternidades, e postos de pueticul-
-d�,opor-se pelas armas á qual- «O almirantado anuncia que, sexta-te ira, dia 13 de outu- tura. ','

.qu'êr agressao. bro, foi um dia infeliz para os submarinos, send.(i) dois deles des-
U k-.·

Esses orgãos exprimem a truidos. Os navios de caça (patrulhas lnglêsas contra submari- m eo tal á im-

,opinião de' que o oaís gràças á nos) conseguit:am salvar algum sobreviventes». prensa
'configuração de seu sólo estaria

,

Pouco depois de ter aminciado o afundamento de doI�
.em situação de 'resistir vitorio- submarinos alemães, o Almirantado publicou um ,()utró' comuni
,samente aó ataque russo apesar cado dizendo que «acaba justamente de ser afundado um tercei
da superioridade numerica do; ro submarino, sexta-feira, .13 de outubro .. Tambeu>i neste caso os

adversari.o. :

navios de caça conseguiram salvar alguns sobrewíiventes».

, Representa
ção chllena:Revogado . o

decreto do
:tnonopolio
_postal

A GAZETA
Estão concluídas ás novas instalações das nossas [oficinas e a' montageln da nova e possante rota,tiva Mari-

noni.
' ,

Afim de assistir as experiencias que ontem reali
zamos, tivemos a honra da visita do sr. Batista Pereira, (

cuHo diretor da Imprensa Oficial do Estado, e prestigiado
presidente" da Associação Catarinense de Imprensa" bem
'Como de outros distintos colegas e amigos.

Besta forma, e devidamente aparelhada, A GAZETA
circu1ará 3a• feira, impressa na nova maquina e com re

portagens fotograficas de fatos recentes.

.'Congratulando-nos com os nossos distintos favorece
dores pelos importantes melhoramentos introduzidos em
nossó jornal, queremos mais uma vez, dei;,ar aqui con

si.gnado o nosso agradecimento pelo constan.te apoio rece

bido, e, ao mesmo tempo, pedir excusas por algumas fa
lhas havid�9I;o�urante as remodélí,lções que fizemos, em

nossas oficinas e nos gabinetes de administração.
I Um agradecimento especial ao nosso esforçado, im,.
pressor Nicolau josé- Vieira, e por sua c o m p e t e n c i a

a�q?em devemos, 'e �os seus auxiliares, a perfeita
e nragll'l1iica montagem da iI!lov.a maquina.

RIO, 14-Em comemoração ao

aniversario do Â'ero C1N-be d@ I

Brasil, a sua diretoria oterecerã,
h.oje, um coktail á JJiliIp.re.nsa.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



\

A Gazeta

L"Casa
Artigos de inverne para homens,

riado sortimento,
c �,�horas e crianças, malc
na Casa "A CAPITAL"

A.

A,VISO AO POVO
C A T A R I N"E N S E

Linha Direta Porto Alelre-Florianopolls
A empresa Jaeger, Ir�ãos, de Porto
Alegre, eODluniea li sua distinta 're
guezla que Inaugurou a sua linha dl
..ata de onlhus, de Porto Alegre a esta

4�apltal

SAlDAS• de Florianopolis-terças e sabador.
,

• de Araràl!guá - quartas, sabados e domingoe
'

Alente em Florlanopolls - DAVID SILVA .

Outubro
5

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

'pela CREDITO MUTUO PREDIAL,
o premio de Rs. 6:0008000, que coube á
caderneta n. 2203, pertencente as pres-,tamistas Maria e Guílhermina Silva

,.

-
"_ .

"A CAPIT

ELIXIR DE NOGUEIRA
[mpregodo co", succeno em tod..

es moleslll' proveniente d, .yph1l1s •
Impurezos do sengue.

FERIDAS
eSPINHAS
ULCERAS
ECZEMAS
MANCHAS DA I'Ell!
DARTHROS
FLORES BRANCAS
RHEUMATISMO

�'I"_ SCROPHULAS
SYPHILlTICAS

• IInllménte om Iod..

II ,ffecç&es cujo .rl·

..... I'IlIIItIIdI gem .eje ,

, , A V A R I Â ' ,_

__ Milhares de curados-

Craude Depura6v. do Sangue

mais va-

.�
Filiall Rua Trajano .n. I �

��--�------�����������-------�--��--'
G A Z_E_"_T_"_A_"",�I N O I CA

Ora. JOSfflNA fLAKS SCHWflDSON : DR. JOA���S MADEIRA.

Clínica e Cirurgia de todas as lHO-
M fi D I C A léstias dos olhos - Clinica �ral

Exassisteate dó servieo de ginecologia dQS hospitais da Gsm- COMPLETA APARELHAGEM PARA
v A SUA ESPECIALIDADEMa, Fundação Gaffré-Guinle e S. Francisco de A sis do Rio Cons. Rua João Pinte, 7-Sob.de Janeiro. Ex-ia' rna do serviço de Pediatria d s Policlínica Fone 1.456

de Botafolo. i a Res.: R. Tte. Silveira 57 - Fone

Especialista e... doeneas de Senhoras 1621
26-P

e creaneas ------ -,�,_."-

Tratamento moderno das afecções de aparelho genitc-urinario DR. lIIGUEL BOABAID
da mulher.-Disturbios da esfera sexual feminina.-Tratamento Clínica Geral - Vias Urinárias

. ESPECIALISTApositivo nas infecções, gonococic8s.-Parametrites-Anexltes - em moléstias pleuro-pulmpnarea _Clínica Pediatrica e Higieae Infantil. - Regimens alimentares. '(bronquite, asma, tuberculose etc.)
DiaterDlla - Ralos lJltra-Vloleta e Ib" Cons.: R. João Pinto, 13 - Fome

f h UM.ra-Ver.el OS Das 2 ás 4 horas
.

CONSIJLTOBIO Res.: R. João Pinto, 1 - Sob. -

Rua Felipe SehDlidt, 39 Soh. Fone 1314 •

Consultas das in ás 12 e das 14 ás 17 horas
FLORIANOPOLIS

Matriz: Rua Conselheira' Mafra n. 8

Outubro
Ia

quarta-Feira

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

ção Costeira
Movimento Maritimo-Pa,rta Florianópall.
" "Se�viçC?s dê Passageiros e de Cargas

Fretes de cargueiro:

o Paquete ITAGIBA sairá a 16 do
Outubro para

.

paranâguà, Antonina.
San/tos, Rio de Janeiro,
Vitória, Baía, Maceió,

Recife e Cabedelo
Cargas � passagelros ,para os demais por..
tõs 'sitjeitos a baldeaçã'ô no Rio de [aneíro,

Av·,"_w... Recebe-se cargas e enc@!lfendasatéavésperadassaldasdospaquetes
.�u e emite-se passagens, nos dias das saldas dos mesmas, á vista do a

testado de vacina. selado com Rs. 18.-200 Federais. A bagagem de porão deverá se

entregue, nos Armazéns da Compan hía, na vespera das saídas ate as 16 horas
J'iêra ser conduzida. gratuitamente para ,bordo em. embarcações especiais.
ESCRITORIO-PRAÇA 1.1 DE NOVEMB,RO, 22 SOB. (FONE 1250)

. rAftMAZENS-CAIS' BADARÓ N:3-(FONE·1666) -END. TELEO. COSTEIRA
-

P·ar-a mais Infcrmacões com' o tAgente;. !

'. \

CEI-SO RAMOS

Para o Sul

o Paquete ITABERA saírã a 20 do
corrente para:

tmbltuba
Rio Grande

Pelotas e,

Porto Alegre

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

DE FLORIANóPOLIS. Ex-interno, por concurso, da Assistência PÚ
blica de Pôrto Alegre. Ex-interno de Clinica médica e 6inecologia da
Santa Casa.

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

-

Cirurgião Dentistâ MOEN-NICH
FLORIANOPOLIS Edificio Amelia Netto
Ruá Felippe Schmidt SOBRADO, SALA N.l

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

aperfeiçoamentos da technlca moderna.

DIATHERMIA - ALTA FREQL'ENCIA
TRATAMENTO SEM DOR

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

dentes naturais. Dentaduras Anatomicas, srstema alemão que
permitte obter a imitação absoluta da dentadura natural. - Den
taduras SEM Abobada Palatina. - Dentaduras pardais. á base
de Aço-Krupp inoxidavel. - Extracção INDOLOR do nervo, sem
descoloração da côr 'do dente. - Branqueamento dos dentes. -
(Descoloração secundária). - Electo Coagulação. - .Resecções de I (I

raiz. - Reimplantação e Implantação, - Therapia da
,

Paradentose (Pyorthéa). - Cirurgia radical segundo
'

o Prof. Neumann, Berlim.

Consultas: das 9 ás II e das 3 ás 6 hs,
As terças e sextas·felres, consultas nocturnas da_8 8 ás 9,30

Aos sabbados de tarde não há 'consultas

HORAS MARCADAS.

Banco do Brasil
Capital

FUMdo da r••erva
100.000:000$000
268.746:1008000

EXECUTA TODAS AS üPERAÇOES BANCARIAS

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

Abona; em conta ,J:orrente, os segúintes juros:
Dep. com Jur?s (C01YlERCIAL SEM LIMITE) 2% ala
nep. límitados (limite de 50:000$) _ 3% ala
Dep. populares (idem de 10:000$) 4% ala
Dep. de aviso prévio (de q�aisqu(r quantiaSt com retiradas tam-

bem de quaisquer .ímportandas).
com 'avis,o prévio de 30 dias
idem de 60 dias
idem de 90 dias

DEPOSITOS APRAZO-FIXO:
po 6 mêses
pOi J2 mêses
Com fenia mensal

LETRAS A PREMIOS
,

por 6 mêses 4% a. a.
por 12 meses 5% c-

Sujeito ao sêlb proporcional.
Expediente: das 10 is �2 e das 14 ás .15 horas
Aos sabados: das 18 ás 11,30 horas

.

Ende'reço teletrafico: SATELLITE
TELEFONE 114

Florianopolis'
&11 • ,•..,;se M m

e

,

624-P
;

DR. AUGUSTO DE PAULA
Doenças de Senhoras - Partos

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

Fone 1405.
Res.: R. Visco 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 •

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.
crn lI! .a

Game G. Galletti
ADVOGAm.,

R.' Felipe Sehm,idt 9 - S.h. -
Fone 1468. -

DR. REMIGIO
CLINICA MÉDICA

Moléstias internas em geral de Se
nhoras e crianças

Cons.: R. Trajano 1 - Sob.
Fone 1592.
Diariamente, das 9 ás 12, -e das

·14 ás 17 horas
Rés.: Av. Hercílío Luz 186-
Fone 1392 - Atende chamados.
·"""'- .. - ....----- .. • __ ·� __ ..... ... t __ ...

DR. ADERBAL R. DA SILVA.
ADVOGADO

R. Felipe Schmidt 34 - Fone
1631 •.

I•••••••••••••••••••••�•••

DR. PEDRO DE MOURA.
FERRO

ADVOGADO
R. Trajano, 1 - Sob. - Fone

1548.

(_....-...-.....�-... -....

DR. HENRIQUE RWPP
JUNIOR

'

ADVOGADO
r R. Felipe Sc}1midt - Edifiei.Amélia Neto..,... FLQRIANc.WOIdS

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

SociedadeCooperativa
de Resp. Limitada

DfiPOSITOS:

Banco de CredHo Po
pular e Agricola de

Santa Catarina

Primeiro Banco Fuodado
em Santa Catarina

Fundado em 26 de Maio
de 1927

EMPRESTIMOS DES
CONTOS COBRANÇAS

á vista, aviso previa, limi
tada. prazo fixo

Rua TraJano!,! 18
Edlclo proprlo

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A Casa "O PA RA ISO"
AVISA a sua boa freguezia que já estão em exposição' os· mais belos sor

timentos de Brins de Linho e Casemiras em córtes e que, apezar da crise
comerelal, ainda mantem seus preços sem qualquer .alteração.

A Cooperativa de Consumo, como manifestação da ajuda
mutúa, associa a todos, sem distinção de profissões, no sentido>
duma alta finalidade economica-social.

Todas as classes dela poderão beneficiar-se. N'�'o faltaJll;
elementos que vivem de pequenas rendas, de pequenas indústrias.
domésticas. de modesfas profissões liberais. do artesanato etc

I ,)'

gente, enhm, que possue um lar. sustenta familia numerosa, luta
pelo pão quotidiano, pela saude e educação prática dos filhos.

A Cooperativa de Consumo levará consideravel melhoria às.
condições de existencia dessa gente, quer -nos bairros das cidades
tentaculares, quer nas vilas e logarejos do interior. num ciclo per
feito de desdobramentos racionais e de coordenação, transformando-

,

a 'Vida e elevando-a,
As Cooperativas de Comumo tem sua ddinição legal no:

art. 28 da lei n' 22.239. revigorado pelo Decreto-Lei n" 58 J, de.
1· de ago: to' de ) Y38.

Comprando ele preferencia ás cooperetivas agricolas de"
venda, de transformação ou de produção, mediante contratos de
íornecimentos por prasos rencvaveis, a Cooperativa de Consumo,..
considerado o praso usual de pagamento à vista, terá tempo para
li distribuicão e renovação de suas mercadorias, calculado o con-:

sumo normal d� seus associados.'
A guerra dos preços deve ser evitada, distribuindo a ,-00-

perativa ao preço corrente. no' mercado. com o que tambem cons+
, . � .

ntuira suas reservas.
,

O associado é beneficiado com o pêso exato e a qualida-:
de garantida dos generos, e, sendo seu proprio fornecedor, nenhum
interesse terá em enganar a si mesmo. Fará. ademais. uma eco

nomia forçada nas benefica, ao adquirir a um preço acima do
preço do custe, pois a diferença para mais lia distribuição ao

preço corrente lhe será restituida no fim do ano como RETOR-
De 18.00 ás 22.30 horas ��O

".designação que o Ministerio da Agricultura' sempre julgou'
A's 18.00-Tarde dansante do "SABO. prefenvel a BONIfICAÇAO. usando-o desde o reinicio de sua-

NETE TABARRA". propaganda, em 1926. �

-

A's 2000 _ A PRE-8 EM BUSCA DE . t:Jo f,i� do �no social, pois, cobertas as de�pesas gerais
.

TALENTOS _ U _

de administração, os Juros. etc., o restante das economias que cara->
m progra. SOGRAS' .

di d )
ma para calouros. tenzam as D totais. por ISSO rstmtas o ucro mercantil.

volta ao associado, diretamente nesse RETORNO. e indiretamen- .

te nos fundos sociais pelos quais ê devidamente distribuida •.
Está, pois, afastado todo e qualquer cunho de comercio

.ou mercantilismo.
Speakers - Saint Clair Lopes e Silvino (DO SERVIÇO DE ECONOMIA RURAL, do Mi-"

Neto. nisterio da Agricultura).
AlDanhã: ���..� -

Almirante, Nabor Dias, Zezê l!'onseca,. SN�S� COMERCIANTES!,
Irmãos Tapajós Uma balança que pesa certo não só vos satisfaz, como

também satisfaz o «vosso freguez »,
A's·!ZI.30 •• CuriOS!dadeS �usicais •• A!"li·1 A

E' ne?essario possuírdes uma BALANÇA automatica que vos.. ,

àrante p�otPorclOnat!11a!s umpa aguàlçao de pleno rendimento e satisfação aos vossos clientes! A balanea,
e SI!U ln erl!ssan Isslmo ro rama .

DAY .
'" .

••••••••�........................................... automática � TON >, pesa com absoluta garantia, lião descon-
troJ� e tem 15 ANOS DE GARANTIA, gara-itia essa dada por'
escnto.

.

«DAYTON»

I é a balança que mais se vende no MUNDO.
QUASI DOIS MILHÕES DE BAbANÇAS VENDIBAS�.

'j
,

«DAYTON»
EM 12 TONALIDADE � DIFERENTES ...

,
«BALANÇA DAYTON> com duplo nivelamento é a mais-.

; conhecida no MUNDO .. �
e Fà-' Peçam demoustrações S��M' COM.?ROMISSú.

Um produto da CIA. HOBART-DAYTON DO BRASIL�
Agencia em Florianopolis-> Rua Felipe Schmidt, 46 - A•..

"
J

B a I a n ç ii S D a y t o n"
Notas poli.,

ciais'
Apareceram as ga--

linhas
tlDa residencia de Rita Vida}:
desapareceram. ha dias. diversas
galinhas. e a prejudicada deu>
queixa á pclicia. Agora voltou
ela á presença das autoridades
e disse que as referida galinhas
se encontravam no pateo da'Íe
sidencia de Osvaldo Freitas,
servente da Diretnria de Estra-·
das de Rodag�m. As autorida
des policiais vão venficar como,

se deu esªa mudança de ce!óidea-
cia. 'ir

Segundo convite que estamos

publicando. realizar-se-á. amanhã.
ás 20 horas, na Associação Ca
Iarinense- de Imprensa. á Rua
Flflipe Schmidt, uma 'assembl�a
Geral da Radio Sociedade Santa
Catarina, devendo SH eleita uma

diretoria provisoria e serem to
madas providencias a respeito da
admissêo de nossos sor ios. UMA ASSINATURA MENSAL

, Tratando-se de levar adiante DE «A GAZETA» CUSTA
, . ,.

d d" APENAS 5$000 Iuma imcranva e extraor mena I�ta����������
importancia p�ra a capital, pro-I �

,

� .

porcionando-lhe uma estação, de � RodoUo 'luint 'i
radio em condições de ser á voz � e 'Sra. �
sonora d? nosso' progressista Es· i H
tado I é de se prever uma sessão � participam aos seus paren- H

,
concorrida e animada. � tes e pessôas amigas que H

.

r.� sua cunhada e. irmã Maria i'� Costa, contratou casamento ��
, ij com o Sr. José Arsenio Es- U

C·•
..
d !� pindola. �

eml erlo e ,I i
Ita�orabi li � Estreito 7II0I1939 ii

,� ���� I
O sr. administrador do Cerni'; � � MARIA

.

� �
terio de Itacorobi avisa a03 intc- ij � � i '

refiados só sed permiti.:la. a cons- : ���� e ����
trução ce tumulos, canteiros com � I JOSE' �
ou sem frontespicio, para 8 com7' " n noivos H
moração de floados, até, o dia ,i..._ __ ....r.;;�
29

&...._....�,z Z.A"Z��
do corrente. /

i w���..=�����oo�
Os r�querimeDtos para tal fim � Tomé Manoel Pere�ra �

d -
. I)

I 'il ij
!�erao ser a�resentados ti, or- '�� e Zulmirá Gonçalves ��

tarIa da PrefeItura até o dia

26'18 Pereira �
_. i participam aos parentes e � Esposa, mãe e demais parentes do malogrado Neome-

•••••II•••••••�••••••••••• i � pessoas de suas relações o � sio Mafra ainda sob a icyleDSa dor que lhes causou o inespelacio
50·rle Ia d ti ! � contrato de ca9amento de � passamento desse ente querido, vem, por esle meio, agradecer pro-

J d· � sua filha NILA, com o sor. �

t
fundamente, a todos qu�ntos lhes levaralI .. o con�c.rto de

Ura DS I � RUBENS LEHMKUHL. � sua palavra, aos que estIveram presentes no trIste de'

, II 'I�
senlace e quantos a,:ompanharam o extinto até a �Itima

O sr. dr. Juiz de DIreito da � Fpolis., 2-10-939. �
-.

morada. de modp t:special ao Figueirense F. C., pelo
2a. Vara desta capital designou

I�
.tfJ comparecimento ofic�al aos: atos funebres.

o àia 18 do conente, ás 14 if���' � Aproveitam. outro�im, o emejo. 'para convi(hr os paren

horas, na �ala das audiencias da :l ;1�
RUBENS I� � tes e amigos•. para a missar que mandarão rezar, segunda fe�ra proxi·

quele Juizo no Palacio da Jostj· ti
..

� NelLA 41 i ma,' ás 7 horas. lla Igreja S. Flancisco.
.

d 21' ra---:er �"iZ""Z'� A' dr.!r.a, para o sorfelO �s Jura- !��

I!f .' ��
.. ""

.

nteclpam agra eçlmentos a que ratos comparecera.m a esse

dos qu� tem de s=cvlr na 4a.l· �
nOIVOS �J ato de rtligião.

sessão do Juri desta Comarca. � ��C��

Dir�tor - Proprietario JAIRO �ALLADO

Florianopolis, 15 de Outubro de 1935

Expediente'Clube 12 de
______�--------------_I

REDATOR-CHEFE: ,I Agosto
Martinho Callado Jor.

I
CONVITE

Redatores=-]. OTAVIANO RA-! C'd h"
.

MOS e JOÃO DE FABRIS ! onvr a-s� .os senr ores SOCl�S I
. e exma. família para a DOMIN..;-

Redator-artistico- CLEMENTI- GUElRA 'que este Clube levará
NO DE BRITO. ; a efeito no próximo domingo,

• ! dia 15, com inicio ás 2'1 112' horas,
Bedaeão e OfIcinas Será rigorosamente exigida a

• apresentação ao porteiro,. do ta-
R. Conselheiro Mafra, 51 Ião correspondente ao mês de
Florianópolis-S.Catarina SETEMBRO.
Agentes-correspondentes em to- I

"as as localidades do Estado. Pela Diretoria
Oecar Abraham, lo. Secretario-

C O I a b o r a ç ã o' (Iub Recreativo "5
I
d N b'") conceito expresso em artigo I e ovem rode colaboração, mesmo solicitada, 1

não implica em responsabilidade I
ou endôsso por parte da Heda- I

eão. I
Assinatur:as

Ano
Semestre
Trim9stre
Só para
Mês

50$000
30$000
-15$000

ti captial:
5$000

Radio Sociedade de
Santa Catarina

I(�
,5- �

" '.� �-�
t ..�

Programa dil'irno

De 8.00 ás l:t30 horas - PROGRAMA
VARIADO.

A's 13,30 •• Teatro em Casa •• cpresvntc a

peça em 3 atos àe larocy Camargo,
"FORA DA VIDA", em uma nõcptc
ção rcõtotontcc àz Vitor Losta e na

interpretação àe: ., Zez ê. fonsera,
Hortencia 5ilva, Abigall 'maia, fIo
riano faissol, Antonio Laia e outros,
patrocinio àas Lojas Brasileiras.

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

dada em seus minimos detalhes' e
informes dos demais encentros do

. dia.

Programa noturno

A's 21,15-CRITICA ESPORTIVA - O
. ;r panorama esportivo da cidade na pa
.

j lavrá de Haroldo Barbosa.

41 P.

Schuldl
de H. o. LIGOCKI

Livraria. Papelaria, Tipografia, Encadernação
brica de carimbos de borracha

. -

Artigos para escritório-Livros em branco+-Arti-

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 1.257

Florlanopolts Sta. Catar'ina

./

Agradecim,ento e
•

missa

058-3vl

ATOS OFI.
CIAIS

Exoneraeões e no

lDeaeões
Foram exonerados Joaquim An

tunes de Souza, Manoel Prá e

Julio Ramos Antunes dos cargos
de sub·delegado de policia, I ri·
meiro e segundo suplentes da
mesma autoridade do distrito de
Aguas Brancas, no municipio de
Bom Retiro, aquele por ter fi
xado residencin em outro distri
to e estes por nãQ terem presta·
do o compromisso· no prazo le
gal. e nomeados, em substituição,
Cecilio Bernardino Neto, Valéi:k>
Gonçalves Padilha e Antonio
Costa Farias, respebivamente.

No xadrês

Por terem ido de encontro 'a

Requerimentos, uma ordém superior. 'foram re-'

despaehado� I colhidas ao xadrês. as mulheres

',Cantalicia Moura. Otilia. Coelho
Inês KI.iemal'ln�Sim.. . \

e, Bernardina da Silva�

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



_A GAZETA Floriano'polis, 1939

FIG'UEIRENSE E
, -- ,

I DARA_O O PUBL.ICO ESPORTIVO,
COM UMA PEL.EJA QUE
NUNCIA SENSACIONAL..

A GAZETA·

AVAl'

SE PRE.r

OESPORTIVA,'
...• ! ",

Cilo Diamantino
Procopie
Nizeta

LéG

'Cronica de
.

Zinder para a Gazetá

I

!
I

lo

de Escotto Melo

Basquete
campeonato relampago na
Base de Aviação Naval

�val X
Figueirense

Dentro de poucas horas estarão frente a frente os expoentes
maximos do n] futebol, num cotejo que está sendo agcardado com

grande anciedade pelas torcidas dos disputantes.
'1' Que a partida transcorra dentro da maior cordialidade.
aliada a uma tecnica primordial. são os nossos votós.

Direção

PROCOFtIO

Pemambuco
Periquito Matipheiro

Na ultima VI:'Z que os catari
nenses pelejaram contra a repre
sentação do Paraná uma figura
se destacou em campo e de ma

neira impressionante - PROCO
PIO. O centro medio de Santa
Catarina demonstrou não ser um
elemento de jogo vulgar e sim um

autentico az em' sua difícil posi
ção.
Futebelistas existem que figu

ram .em diversas camadas de proSaul. duçãol existe o jogador entusiasta-o
tecnico o veloz o diblador porem
para mim o pleyer mais completo
é o de jogo classico.

.

E' este o padrão do futebol
que nos apresentou o grande cen·

_, .' ,

tro-medio da Seleção Catarinense.

1"):t:',;:}(:F
�.

Nerí

1
Aliás, já da outra vez quando �(�I:}:9:'•

aqui esteve,' deixou as melhores ·:f:f:::':t=:.:::/
- impressôes pois atuou otimamente ·:Wi,.):/V

1
em uma peleja que, cOzno disse �:::�W:::::(:E::.·...

snr, AI· I
Borges, foi melhor jogada pelos

..

,:.".;;::::::.:
..:...,

Catarinenses e vencida pelos Paranaenses.
Os maiores elogios ao grande crack de Santa Catarina

OS IJIOgOs de, '

'partiram de toda a assistencía do Paraná, da sua imparcial imo
prensa, do seu meio técnico.

Diga-se que com a diferença de uma semana havíamos as
.

, . hOJIe n'o R IIo sistido o melhor centro-médio Carioca que é Og.
. Pois bem, na minha opinião, na opinião de todos os Pa-

, ranaenses Proeopio é superior a Og.
Si continuar atuando como o está fazendo será o melhor

RIO, 14 - Serão realizadas amanhã es seguintes partidas centro-medio do Brasil por que fé o typo do center half classico
de

•

futébó!: olympico cujo estilo de jogo' dentro do futebol Brasileiro só vi em

Amilcar (, Martim.
.

"""1'" �r.,

Curitiba-Outubro de 939.

Forneroli

Dentro de pOUC0S, assistiremos, promovido pela distinta o

ficialidade da Base de Aviação Naval um campeonato relampago
f:Jjttttt))titii)) :ti ))(mmtt\tit[' de Bola ao cesto.

I Este certamen que terá logár na nova cancha de basquete�})}???:: t::\:? l.recentemente construída nas depeodencias da Base de Aviação.

II' despertará, sem duvida, invulgar interesse por parte dos apreciado
res do elegante «esporte» a quem por nimia gentileza 'do Cte. Es

I paminondas, serão facilitados meios de locomoção, afim de que a
l toscída compareça dando maior brilhantismo ás competições.

Tomarão parte no torneio os fortes confuntos do Família
A.C.-Barriga Verde A C.-C. Atletíeo Catarinense e um combi
nado formado por eíemenlos do Bocayuva, Lira e S.C. Floriano
polis.

Os quadros
AVAl'

� F:GUEIPE��SE
Eurico

Decio Damiaoi
Sabino Beck Sidnei

Evan Azevedo Ivo Calico

,Juiz

Dirigirá a peleja o honesto e competente arbitro
bedo Moritz.

o s. Cristovam constr-uirá
um novo estadlo

,

Adquira o seu bilhete

Salão Progresso
O Unico!

no

RIO, 14-0 sr, Leopoldo del Vale, presidente do S. Crito
vam A. C. pretende iniciar em janeiro proximo as obras para o

magestoso estadia, que será construido no mesmo local do seu a
tual campo. A nova praça de esportes terá capacidade para cerca
de 20.000 espetadores e sua construção obedecerá os requisitos >

mais modernos.
Para facilitar a construção. da grande cbra, a diretoria do

S. Cristovam está pleiteando uma ajuda da Prefeitura, do distrito
Federal. !l

..

o segundo embate

�

..
A Comissão 'orgllni1.adora do grandioso torneio ae futehól

. a realizar-se em Coqueiros no dia 5 de novembro vindouro, em

beneficio das obras do aumento da Capela local, continua rece

-, hendo adesões aos, Clubes convidados.
1 etmina hoje o prazo marcado para as comunicações das

.adesões.
° Maruí F. C., de Santana do Maruí. es;à na vanguarda

para a taça «Simpatia».
,.

Serão expol'tos até o dia 7. 2 deste mê� na montra da
, joalheria «Rigueira» (Edificio do Mercado Púb!ico) os valiosos

.premios a serem conferidos aos vencedor�s no grande torneio.

Espera 8 comissão, dos Clubes que até agora não se ma

nifestaram, uma solução qualquer, a fim de serem tomadas outras

providencias dependentes do numero exato dos concurrentes.

J unta Comer- T�a da referid� empreza-Idem;
I Staedele & Cia .• da Blumenau;

cíal do Estado H. Muarkus e Cia. Ltda .• de
Rio do Peixe (Campos Novos);

Expediente-Oficies sln dos Stephane. Fonet e Beneui Ltda»
srs. Tabelião da comarca de de Caçador e «Sociedade Bra
Hamonia e lzaltino da Cruz sileira Cerboniíera Mina Cruzei
HRizel. do Escritorio Técnico lro do Sul Ltda» , da Linha
Comerciol de' Caçador,. ambos Trez Ribeirões (Cresciuma), co
enviando documentos para os de- marca de Urussariga, para re

vidos fios de registros e arqui- gistro e arquivamento dos con

vamentos nesta Junta-Arqulve- tratos sociais das mesmas firmas
se. Memorandum dos srs, Luiz -Idem; João Colin, diretor-ge
Chiocca e Filhos. do; Bacra do rente da firma <Colin, Leper e

Pinheiro (E.F.R.G.-linha Sul). Cia, Ltda», de [oinvile, para
Santa Catarina, pedindo intoe- anotação no registro da

.
referida

mações li esta repartição-Idem; firma-Idem; João José de Sou-

La ril-c O·b _

telegrama
- do' sr. Pedro Emilio za Cabral, advogado nesta Ca

Assmann. de Rio do Peixe, co· pi!al; Mariano Vieira e eia ..
municando que os socios da fir- desta praça e Domingos de

tem reco rd ma "H. Markus & Cia. Ltda", Barres Silva, residente na cidade
daguela praça, são todos bra- de. Rio de Janeiro, todos' pai a

r-
�

nd
'

a I sileiros-Idem. certidões sobre diversos asmn!os.1U, ··1'· -

í Reguerimentos-Stephane, Fo· - -Idem; Celeste Losso, de Lau-
.

;net, & Benetti Ltda .• de Ca- ro Mueler (Orleans), pau ano-

RIO, 14�O- Conselho Tecnico de Natação' da Ligl\ do
I

çador; Ricardo Wagnér. de Ca· tação em seu registro de firma

p._ ,II r,-T�en.ta a ,In d-a
Rio de Janeiro reuni,,-se-á hoje, sabado, afim de tomar conheci- noas, Carlos Conêa, de Barra da instalação de uma fiiial. no

.. J mento dos re5ultados ven6cados 00 V Concurso Ofitial, dêvendo, do Trombudo; Ricardo Wich- lugar denominado Palermo,' da-
p()rtanto. homologar o tempo de Maria Lenk nos 400 metro�, nado mann, de Taió, todos do muni- guele distrito-Idem; Cia; He-

n a-O ta loU de peito como record carioca.' cipio de Rio do Sul. para re- ring, de Blumena1:J, para �rqui-
.

. Ao mesmo tempo. p�oyidenciará para que a CBO seja cio gi,tro de· suas firmas comerciais, vamento da cópia da ata da
RECIFE, 14-0s treinos do selecionado pernambucano enti6cada do rewrd, que terá homologação como marcà brasileira. -Deferido; José Maximo. sacio sua ultima assembléa geral ordi

que disputará o Campeonato Brasileiro de Futebol serão iniciados Depois disso, a Confedera�ão dirígir-se-á à Confederação Sul�Ame· da «Empreza - Auto-Viação- na.ria-Idem.
em principios de �noyembros.

.

.

ricana e à FederaçãO Internacional, pleiteando a homologação como Urussangl)>>. de Cocal- (Urus· Ü-M-A-A-S-S-IN-A-T'-U-R-A-M-E-N-S-A-L
. Nos circulos esportistas reina geral ancledade para conhecer records sul·americano e mundial dos 400 metros. nado de peite>. sanga), .para o registro do COD- DE A "GAZETA" CUSTA

. a opinião do tecoico Ademar Pimen�a a respeito dos seus pupilos. do tempo de 6' 15°,8 de Maria Lenk. trato sucial tt declaração de fir- APENAS 5$000

/

S. Cristovão x Flamengo-Em' São Januario-Juiz Car
los Monteiro, Teams provaveisz

s. ,Cristovão:-Waldir; Hernandez e Mundinho; Afqui-,�����������������������I
medes, DÔdô e Afl)nsinho; Roberto, Vilegae, JoPquim, Nestor e

I

C
' I

auel�O.· ,

Flamengo:-Yustricb. Domingos e Nilton; jceelino, Vo-'
.Iante e Médio; Valido, Leonidas, Caxambú, Gonzalez e Jarbas. i

I

fluminense x Vasco-No campo da Gavea-:_Juiz Gui-I
lherrne Gomes. Teams provaveis: I

Fluminense.-: Barateie, Moisés e Machad\); Bioró, Brant
e

.

Malazzc; Amorim, Romeu. Milani, Fogueira e Hercules.
, Vasco:--Nascimento, Aguelli e r lorindo; Flgliola, Zarzur

e Argemiro; Arm.\lndinbo, Alfredo II. Alfredo I, Gandula e ,Emea.l. ! IMadureira x Bonsucesso-i-S« campo do Bangu-JUIz. ;

Mario Viana. Teams provaveís: ..

-

. (
. Madureira:-Alfredo, Norival e Apio; Otacilio. Alencar;;';'�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii l

e Gringo; Adilson, Lélé, Xavier, Jair e Dentinho.
.

IM'Bonsucesso:-Tímbira, Mario e Vila; Vergara. Escobar i a ís in S,'c r i'çbese Oto; JuliDho, [cãozinho, Hugo, P. Nunes e Odir. !

Tornefo de Futeból "Santa para o Carnpe-,

Cruz"
onato Brasileiro

CURITIBA, 14 «A Gazeta do Povo» publica o seguinte: A
partida entre o Paraná e Santa Catarina, para a. decisão da taça
({.Manuel Ribas, aó- que se sabe, só setã efetuada em janeiro do
ano vindouro.

o preparo da seleção
LOTERIA FEDERAL CURITIBA, 14-A Federação Paranaense de futeból já

tomou as providencias iniciais para o preparo da seleção paranaen
se que tomará parte .no certame nacional deste ano. O primeiro
exercício está marcado »ara esta semana. •

A reportagem foi informada que as funções de treinadcr
da seleção paranaense serãô confiadas ao veterano Dula, antigo jo
gador. do nosso Palestra e do Palestra paulista.

QUARTAS e SABADOS
,

,

RUA FELIPE SCHMIDT N. 5 Florianopolis

..

RIO, 14-A Federação Brasileira de Futebol recebeu das
entidades do RIO Grabde do Norte e Paraiba, pedidos de inscri
ções no Campeonato Brasileiro de Futebol.

Maria

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



GAZETA Florian,ppolis �193".
)

das Novidad
r» u· a·tlrn Re�ebeu variado e abundante
O. ""_--sortlmento de sedas, jogos de

jersey, armarinhos, bijouterias, brinquedos •

RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 10
& • 2 1M ii 1 E

; iníormsr sobre a re�uislção 126 e

I XI para .blciclela: I. Serão vendid

..

o em leilão no dia' II PÚ b J icas i outra. 107.
'

; l roda traseira completa, eomi 17 d.o corrente ás 19 hora.s no. II i Carlos Hoepcke S.A. - A'
torpedo camara de ar e pneu.' prédio da rua Esteves Junior n.

-

.

Dl' R' I d La1 roda di�nteira cemplets, com: 28. os ,segui�tes moveis.. .
r ��riC DG:IC[fO I e egacia egrena e ges,

.

camara de ar e pneu: I .1 crt�taleJra, � annano "tipo 1 1 para informar te - foram ãutoriza-
! 1 garfo com o guidon é breque cristaleira co� vidros ?e cores, i

. $ECRET 'RIA. DO ! das as requisições e por quem.
de mão.

'

i 1 mesa elaatica com pe <Ia co·, INTERIOR :to; JES-! Rede Viação Pafaná Santa
1 corrente: _ IlUDa" 8 cadeiras estufadas. de ! TIGA II: Catarina-A' Força Publica.
I mensageira completa. .pane couro, I grupo de cadeiras i .

Flocisbela Alves de Sousa--I ailim. . 1 do Rio Negrinho de Superior I
.

1 par de paralama. t Imbuia, com 6 peças, 1 dívan . Designações
I
Ao Tesauro, para conhecer o

t holsa de couro com chaves. : de. p�no couro, 1 Biombo, 1 ca-i. i despacho e a nota da margem
Ver e tratar D08 oficinas deste deíra de balanço de pano ceuro,: Para diversas funções do ma«: do exmo. sr. dr. Interventor te-

jornal. i 1 bi�et, 1 tapete congulem, I gisterio, foram designadas On 1 deral
\ cade�ra balanço co� assento de dina Santos, Zilda Lidia SeU, I Amantino A. �,rimo -. junte; �:!�I:hc�ml :�:����' /ca!�ar:aa .jocelina Perei�a, Olga da Luz las contas de reqursições visadas

Radios "Stewart '>� sal, 1 banquete, 1 camada, 1: Andrade, Enca Sauth. pelo fiscal regional. .

; guarda roupa sem espelho, 1 Es-

II
'

João Sesinando de Andrade

Warner" i tante para livros, 1 superior ra- .Lieen�a -,A' consideração do exmo, sr,
: quete para tenis, 1 maquina fo- d 1!
tografíca, 1 carteira para estudos! Foram

. .
r. nterventor, com parecer favo-

de eri 3 9 deíras.I concedidos 30 dias de i ravel á vista do laud ' éd'Dentro em breves dias reali- ' e cnanças, mesas, ca erras, I' , C S'I N -

I'
o mico.

zar-se-â em nO'9SI} Capital li ex- � armario, 1 meza radio, 8 ahat- i icença, a armen I Vil unes. Firmini Custodio Cardoso, 20.
posição dos ultimos modelos dos loures sendo 6 de porcelanas! 11 I sargento da Força Publka - A'
radíos c:STEWART WARNER:. vas�ura vasenlho, 2 s�nefas para I SRCRETARIA DA consideração do exmo, ar. dr.
da linha, 1939-1940 - aparelhos cottinas, 1 ferro elétrico, 1 Ioga- FAZENB", fi AGRJ- I t t d.

I t
.

5 a d n erven ar. parecen o-me que o
que bateram o <records do con- retro e e .nco, como as seu o CVLTITRA d "

sumo interno nos Estados Uni.. uma de canela, 6 camas para sol- caso é e aposentadoria, pOIS
dos e ainda ha bem pouco obti- teiro�, diversos �B;linhas rosa e � Requerimentos de.-. que não é. razoave] submeter-se

', veram 0/ premio na competição I? .pIDtoS, 1 mobilia de sala del h d

falguem
a mtervenção de exito

levada a efeito em São Paulo. vísíta estufada de damasco r�s�'1 pae a os duvidoso.
Esses aparelhos àmericanos cujo composta de 7 peças, 1 mobilia I . N' I E .'

I d Silvei. 't f d d de cô d 7 \ Th C I
'

C S I
ICO au sequ ie a I veira

sueesso é incontestável, consti- ea u a a amasco e cor ver e i' e a onc ompany- e e A' id - dtuem o máximo da perfeição no 1 P?ças, 1 �pen.teadera c0D'! espelho! devidamente, nos termos da lei
ccnci eraçao e exmo, sr,

genero. Os interessados devem i blzante, 2 BI.det, 1 sofá a,mare-I n. 39,' de 1930.
dr. Jnter�e�tor com parecer la.

aguardar essa exposíçãovantea de 110 de palhinha, 1 cadeira de t P l' M" I de Itai f
voravel a vista do ' laudo médrco,

quaisquer compromissos para aqui- bala�ço amar�Io com. B;ssento de
i .

re el�ura umctpa e talo- João Perdira MOÇO-Pl ue-se
sição de radias de outras marcas' palhinha, 1 bireau mínísrte com! polis-c-Sim. I b 638 ,g.

: 15 V _ � 7, gavetas de côr amarelo, 140 I' J�1l0 Veceslau Schmidt-

Bom-,
pe a ver a .

; por 80.. : Retiro Idem. .

'

......................---.--••--

, ."'---, A·
.

B
-

B . SECRETaRIA DO'. ntoQlo ez atl-Urussan- INTERIOR E JUSBom negociD PIANO· jga-Sim, nos termos da informa-
-

C
' 1 ção da D,T,e.. F

.

d f
.

"

r
ampra-se um plano de mar- i A t

.

T Id f 'd á
OI torna a. sem e elto a de-

. .
.

,

, ,n ODlO avares- e en o 400 d 18 d
.

Vende-se. l\Ilaglllflca cha ca alemâ em fJuülquer estado. I vista das informaçôei. �.., e e seJembro ui-
. • cara ao lado Pagamento á vista. Informa· Edé

.

A
o

G 'Ih tImo, na palte que marca 88 C,.
E ..

. SIO' monm, UI erme· D' H bda atação Agronomlca, com I ções:.' Hotel Metropole. pelo te- SQuza Socas'e t _ Id f ._
tlas de Iva ue ner, . eXl"edi...

otima, coofortavel e
.

grande cása llefone 1147.· d 'á 'por a °tU ros e eu tora da Imprensa OfiCiai do Es�
d 'd' b I'

.

I
.

3 3 t o, J naO erem concurso, t d de resl enCla, e o pomar, Jar- , v- 'J" porque na-o p d t
.

_

a o, marcan o as mesmas pa"
d" b f'

.

O' -
o em er ve,DCI b'

• III
ms e lDumeras en edon,s. lS- r

C
I mentos ' equi�alentes aos da Di.

ra novem ro prOXIIDO.

''"'!'!��!!!!!!!����!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!� põe de· grande ex.tensto de t,ero- ha"�ra a ven·da 1 retoria.IZ;; fi I d I
\lU RequeriDlentosIas para os aguco as ou IVI- VENDE-SE no distrito da

são em lotes. . Trindade uma chacara com casa SECRETARIA DA despachados
Tratar na .de moradia. SEGVRAN....

RUATRAJANO N. 15 Tratar com o proprietario Ci-
.. ....A PU- Alberto Schmoelz-Ao De-

. I cilio 'da Cunha, á rua Lauro BLICA partamento de Educação, para

Pred·los a� d·
I Linhares n. 54. • Informar se o piano, a que aiude

, ven a I·· . . ... , , , . , - o .• ,. , RequeriDlentos das- o

f
'

h
o requerImento, OI entregue a

·

VENDEM-SE os predioa á Rua' Dr. ArDlando Va- pae ados esse Departamento e em que·

Conselheiro Mafra n. 22, Rua;. lerio de Assis I " I estabelecimento de ensino se acha.I J�ronimo Coelho n. 5 e Avenida I Medico Empre�a Auto VIação Catan· Ario Rebelo _ Cerllof'
'

RIO Branco n. 140. I
.

• !) Ad' lque-se;
• Informações com o sr. dr. Ader.' Clinica Médica de Crian-

nense- e acor o com as m-
. Elsa Mancelos Moura -Pa"

bál Ram"s. da Silva; I,· ças e Adultos formaçõ:s, pagu�-se pela.s vérbas gue se, à vista das inforrnaçõel5,Rua Fehpe Schmldt n. 34.

I
. ns. 638.615$800 e 657:.••. a quantia de, 173$900 d "

03S 30V - 10 i" Consultorio e Residencia 258$800 .

h d' d·.·.'
esen

.

.

Iran an o"se os octlmentos ne-

-----------,.] em João Pessôa-Est,a· A. mesma-Pague-se á Vista cessarios á comprovação da des"

VIVENDA 'I . da Geral n. 64A. das mformações e documentos pesa.
juntos, a quantia de 666$600. -�--._---__

Trespassa-se o contrato d�!· Consultas: das 8 ás 10 correndo essa despesa, 271$600 Roma-R ••ouma Ótitnd e c.onfortavel vivenda i e 4 ás 7. pela verba 657 e 395$000 pe-
nesta cidade, Pedido de mfor- i Atende chamados á noite la verba '638. em 48 hora.sI mações á Caixa Postal, 11 J.

'

'- Alcides RebeJos- A' vista
I.'

- : Tt!2t.L..,( kiJit L . L * das in!ormações, pague-se quan- RECIFE, 13 (A. N.)-Os jor-
I '

d 1 565dtOOO d·
naes desta capítal dão grande

'j E '

C t
tia e : . fP .

, sen (j ..... destaque á noticia sobre o esta-
i 'mp rez ti .0ns ru· 760$006 pela vtilrba 657, ..•. belecimento de novas linhas ae·

I
.

770�OOO pela de D. 638. e reas italianas para a America do

i' tU" I L d
3'58uOO pela de n. 652. Sul. Os serviços abrangem a

.

�lliil!..
����������������� ora nlvers,a t, a. Edion Silveira ':lwin-- Pl\- condução de passageiros, mala

I b
-

6·36 pOSI.! e encomendas, devendo

'lO b d
I gue-se pe a vera. ser coberto o longo percurso deRestaurante I er ade Ed'f"' A

Florisbel'a Alves de Sousa- Roma ao Rio de Janeiro em 48. "oi· I. IC IO me lia Neto' A' considefação do exmo. Ir. horas. As novas linhas serão" .

F'LORlANOPOLIS dr. Interventor com o parecer do inauguradas em principios do

I Prccurador Fiscal. com o qual mês _pr_o_x_im_o_.,
_

I estou de acôrdo.
, Virgilio Euriques Dias-"cum- Captu�do O Cap

d'd
.

f'
.

- , norte
. pra-se I) pe lona 10 or!"açao LONDRES, 13 (A N)- Fo' iConf:ulte-nos sem compromisso. do Tesouro. anunciado que o vapor al-emã�045-20/3. Carlos Hoepcke S. A. - Ao; Cap Norte, foi capturado por n _

·'iiiiiiiiiiii- iiiiiii iiiiiãii ll· sr. Delegado Regional em Lages. '

vios . britanicos, no Atlanti�o' S�l

asa
õe Hicolau

Café e Restaurante

,510 Pedro
O proprietario do Café__:' Restaurante São

Pedro, comunica aos seus inurneros freguezes. 'que
transferiu provisoriamente o seu estabeleelmente
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 Feltpe Schmidt, onde estava ante
riormente estabelecido. FONE-724.
046 20 V - 4

_.__ -------
, .

Escola Eletro ..Hadlo..

Técnica
,(Por eorrespondeDela. - uniea no Estado)

CurSO Técnico pratico de Eletricidade aplicada ao

Radio. Dirigida porPróspero Lapagesse, engenhei
ro eletrotecnico pela R. I. de Buenos Aires; ex
eletricista da Casa da Moeda; ex-professor da es

cola lIERT"; ex-eletro-técntco das Lojas Plmeutel e

lndustrla Termo Elétrica (lTE) do Rio de Janeiro.
Qualquer pessoa; desde que saiba lêr e escrever

poderá seguir nosso curso

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

,

STA. CATARINA 047-,,20v3.

•

\. "

,

'D· { REi-l'O· ORES 00 DENTe
, OUVIDO

. RIUMATI6MO
·

. "ly.QALCJ.l�
RTES, (tóI.9ES,P.OnTAOAS

·

1'Ul.. REtE�
. I� - .,_'

RICAÔÁ� � 1"�f.TQ'

f9 Eletrica
-DE-

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

Especialistas em todo e qualquer serviç0 de '

eletricidade.. em geral.
STOCK'PERMANENTE DE: Lustros - abat

jours ....:.. Contadores Ericksons, com exclu5ividade
pai'a.o Sul do Eslado-Chuveiros eletricbs-Estabi.
Iizadores para radios - Fogões a o.leo cru' marca
"BEI"-Variado sortimento de lampadas' Tori
Do.-Instalações de antenas de R�dios.

Aceita-se todo e qualque'r serviço' de instala
ções a preço sem concurrente. Aceita-se contratGs

para o interior e fóra do Estado.

Cais Liberd·ade"'Esquina
Saldanha MArinho

ABERTO DIA E NOITE SERVE-SE MENU, PRATOS
VARIADOi BE-BIDAS NACIONAIS E ESTRANJEIRAS

Dirigido por seu propi'íetario /�RNO BRINCAS
FODe 1.005

'[Mercado P,ublico]

.

, os'MELHORES PLANOS DE SORTEIOS DO
BRASIL.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Nossa VidaA
. A tristeza do's corvos

A tristeza dos corvos, a tristeza
Em que êles sobre as árvores meditam,
Vem de todos os sêres que se agitam
Dentro da alma da propria Natureza.

\

Sentindo o cheiro pútrico da prêsa,
Talvez na eterna morta êles reflitam,
Chorando quando grasnam ou orocitam,
Toda a ventura que lhes é deíêsa ...

Filhos da morte, sofrem nêste mundo
Toda a imensa tortura das gehenas
-Dôr de vi ver sem nunca ter vivido,

Trazem na mágoa dêsse olhar profundo
E no luto perpetuo d'essas penas.
A tristeza ancestral de haver nascido ...

(AR rAlES DO DIA

FONE: -1602

HOJE - DOMINGO, 15
OUTUBRO

Um "western" de grandes
emoções com os TRES VA
LENTES.

.. -O penhor da
eordia

uma interessante comedia
da RKO com JOAN FON
TAINE e DERRYCK DE
MARNEY

3 traillers

Preços-1 $1 00.
Galeria-$700.

A'S 6,30 e 8,30 HORAS
Sessões chies

A FOX apresenta a primorosa
película qne nos mostra o paladi
no da 'liberdade, o libertador dos
escravos e Simbolo dá Democra
cia Americaoa-o grande

ABRAHÃO LINCOLN
em sua gloriosa mocidade!

A moeidade de
Lineoln

A suprema gloria de HENijY
FONDA na interpretação perfei
ta, impressionante e inegualavel
daquele homem que foi julgado
o primeiro rios americanos!

Secundam o magistral astro,
MARJORIE WEAVER - AR
LEEN WHELAN-ALICE BRA
DY - PAULINE MOORE.

Direção de JOHN FOHD
mais uma realização GIGAN

.

TE ZANUCK

- No programa

NACIONAL D. F. B.

FOX AIRPLAN
NEWS N. 21192,

,

EXTRA.
,

"OS BALEEIROS"
Sinfonia colo ida de WALT DIS.
NEY em que o �ATO DONALD
se mostra em mais uma de suas

incríveis aventuras.
Traillers

Preços-2$500 e 2$000.
Geral: 1 $000

.

-:-018-

Antonio Torres

A.NIVERSARIOS

DE Senhorita faça com que
namorado use' chapéu

RAMENZONI

No dia de hoje, festeja mais
um ano o inteligente menino Ro
berto I vens de Araujo, filho do
nosso ilustre conterraneo sr. de.
Ivens de Araujo, ilustre Secretá
rio da Segurança Pública do
Estado.

.

Senhorita exija que seu

use chapéu
RAMENZONI

noivo ,

Fazem anos h9je:
a exma. sra. d. Eponína Bra

sinha Martinelli, esposa do sr

Luiz Martinelli, telegrafista;
a exma. sra, d. Filomena Na

tividade, esposa, do sr. Dante
Natividade, sub-diretor do TI}
souro do Estado;

o sr. Antonio Ribeiro Lemos;
a senhorinha Luci Nuues;
o galante menino Walmor, fi

lhinho do sr. João Morais;
o menino AImando da Silva.

NASCIMENTOS
Está em festas o lar do sr.

Jucundino Wolff e de sua espo
sa Etelvina Figueiró, com o nas
cimento de um robusto garôto,
que recebeu o nome de Luiz
Armando:

VIAJANTES
MIGUEL SAVAS

Está nesta cidade o nosso dis
tinto conterraneo sr. Miguel Sa
vas, fiscal do imposto de consu
mo em Santos.

INUMERO lã66

GAZETA
Florianopolis, Domingo, 15 de Outubro de 1939

Diretor-Proprietario JAIRO l:ALLADO

VII
------_.------------------------------.------------------------------------------------------------------

ANU

Faleceu em sua residencia no

José Mendes, cujo enterro se rea
lizou ôntem ás 6,30 horas no

Cemiterio Publico a sra. Alcidia
M. Peixoto.

seu

Dr. Aurelio
Rotalo

MEDICO - OPERADOR
--PARTEIRO

RAIOS X

rlínica de Tuberculose:
Pulmonar-

'Oiatermia em ondas curtas •

Raios 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 17hs. TelefoÍle-1475.

Residencia - Rua Nerêu
Ramos 26 - Telefone 1450.

Faleceu em
..C?poeiras. local!-'Agrade"".-tnentodade do mUDIClplO de S. Jose, ..

o jovem Elyseu, filho do sr. João
. TeodoLlo Machado.

O enterramento, realizou-se
ôntem ás 9 horas, no cemiterio
daquela localidade.

Dr. Saulo Ramos
Ex-interno e ex-assístente no
Serviço do Prof. Brandão

Filho-Rio

Diplomado em 1933 pela
Faculdade de Medicina da
Universidade do Brasil

Molestias 'de Senhoras:
Partos-métrorragias-cirur
gia plastica do perineo
cirurgia abdomiaal-ctrau

matologia,
Residencia: Rua Visconde

de Ouro Preto 11

TELEFONE 1009

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

1641

,

e lDissa CARlAlES DO DIA

t
João Medeiros Vieira, EI�otetio de Morais, esposa
e filhos, ainda consternados pelo inesperado faleci
mento da idolatraela esposa, filha e irmã Ligia
de Morais Vieira vem agradecer do Iun-

do do coração a todas as pessoas que os assistiram durante o

curso da molestia daquele ente querido, e aos que o acompanha
ram à sua ultima morada.

Ao mesmo tempo, convidam os parentes e pessoas amigas
para a missa que e-n sufrRgio da alma da falecida, mandam rezar

amanhã, dia 16, ás 7 horas. na Igreja de São Francisco.
A todos uma profunda gratidão.

060- lv,
•..............•................................... '

Moveis ha lDuitos
Mas moveis de imbuia maciça só na c:CASA SILAS:t.
Desconhecemos rivais quer em preço, em qualidade, em bom

acabamento Em estilos não ha mais lindos e são os mais moder
nos.

Foi ôntem inhumado no cemi
terio dos Coqueiros, ás 14 horas,
I'] sr. Francisco Bilk, falecido nos

O D E' O N .,SRA. DES. ALFREDO TROM- _B�ar"!!':'re�ir�l)s�.��������
• lider dos cinemas POWSCK.Y. _-.

Dr. Clarl·halte Galva-o·1I Deflue hoje o amversano na-

C• t f· talicio da exma, sra. d. Cecilia AdvogadoEmp. mema ogra sca Trompowscky, esposa elo sr, des.
Odeon Ltda. Alfredo von Trompowscky, in- Falencias; liquidações

tegro membro da Côrte de Ape- de Seguros terrestres
lação. e maritimos; regula

ção Extra-Jtudicial de,
avaria:;.

A'S 2 HORAS:

Vespcral Lider
PARA AS MOÇAS

PROGRAMJ.�
l-NACIONAL D. F. B.
2-S0MBRAS A' SOMBRA ...:..

desenho colorido
3-CAVALEIRO DO AMOR

revista em 2 partes com i Aniversaria-se hoje, o sr. Ad·ão
HAL LE ROY Gomes de Miranda, funcionario

4,-UMA MOÇA NA CHINA - da Penitenciaria do Estado.
desenho

5-JORNAL UNIVERSAL n. -68 Ocorre nesta data o natalicio
-atualidades da gentil senhoriaha Nazaré Cos-

6-0S BALEEIROS - desenho ta, professora normalista, filha
colorido de WALTTITSNEY do sr, Indio Costa.
com o PATO DONALD

�

7-A LUTA JOELOUISxTONY EMILIANa MARIA DA SIL-

GALENTO .

VA �IMAS
Faz anos hoje, a galante me-

8 - Av8nte, boiadei- nina Emiliana Maria, dilêta fi-
I

ros! lha da exma. sra, d. Inês de
Amorim Simas e aplicada . aluna
do Colegio Coração de Jesus.
Emiliana Maria oferecerá em

sua residencia, á rua Visconde de
dis- Ouro Preto, n. 30, uma tarde

dansante ás suas ínumeras ami
guinhas.

'O Grupo Particular Recreia
Dramat;co,' inegavelmente o. re--

�������������I�������������������������i�e��ma�mo����� " -

mo teatral da terra, vai pÍopor-

Não cempre automovel antes de examinar o I �ii:n20�:afsu�:old:o Sf!�r50xi:�

VO'SON I plendidos programas, com a en-

NOVO' H.' ..

I,
I
senação da interessante peça em

Ir. s atos «CASA DE OCA�
FALECIMENTOS TES», de Aristides Abran-

ANTONIO d'ACAMPORA Modelo 1940 llche�lemdafin8lidade do festival"Faleceu, ôntern, no distrito de b«João Pessôa- Estreito, após per- que é em eneficio dos pobres
tínaz e dolorosa enfermidade, o da ilha, a representação constí-
nosso distinto conterraneo e com-

chegar. ·em Flor.·anopol.·s ainda tuirá uma alta recreação artistica,
petente farmaceutico sr· Antonio a como 'sio todas as qu� nos dá .

d'Acampora.
t

A o Grupo Particular Recreio Ora- -?Pelos seus elevados sentimen- es e mes' .' ii ' matico. O exito, portanto, sérátos e bondade de seu coração
conquistou um vasto circulos de M E V E � &

.

C I-A \ completo, prevendo-te que será.
amizades, motivo porque a sua

-

..

�
�

.

-.
'

-

• pequeno"o CINE TEATRO
morte causou profunda conster-

C(Q)NSmLHTI!"'TO)� �Af � Tl!TO) � �". IIn REX. onde terà lugar o espe-
nação nesta capital, onde o ex' JJ;;ii� .u.W""'IrM..Lr �1rM. .u.� • LiL ,. taculo, para abrigar qUdntos irãotinto era muito estimado. '

A Gazeta envía á familia F L O R I A N O FI.' O L I Si
-

048 -7 -I 1 I: aplaudir o vitorioso cO'ljunto lell'"
enlutada suas condo�ncia. .�������������������������;������������� �� de Dan� Nati�dad�

Continuam no cartaz os preços excepcionais das nossas gran
des vendas. Os mais finos moveis aos mais baixos preços.

I Vinde e vêde a realidade!

E
..

D d
I Exposição R. Felipe Schmidt. 34.

seríteríe. Rua eo oro

I
Fabricas e deposito R. Cons, Mafra 72_

n. 15 -Telefone: 1.665· Vendas a dinheiro e a longo prazo!
FLORIANOPOLIS

Dr. A�minio Tavares _(tuv;::;:.::-iZ,
CIRURGIAO-ESPECIALISTA Assistente do prof. Sanson
Consultas das 10 ás ]2 e das 16 ás 18-João Pinto.7sob-Tel, 1456

Liquidação completa, real e definitiva
da

Joalheria Boetcb�r
40,50 E ATÉ 70010 DE DESCONTOS!!!

o predio será desocupado até o dia 30 dQ. corrente.
Preços mais baratos do que ha vinte anos atráz!

N. B. Principios de Novembro proximo, será." inaugurada'
a Casa c:ESMERALDA» á Rua Trajano, baixos do Hotel
Magestic, com um maravilhoso Stock de jOIAS, RELO-
jOARIA-PORCELANAS-CRISTAIS-OPTlCA, ETC.

Oficinas com oficiais competentes em Relojoaria; optica e

ourivesaria.

051'

Especialista do Centro de Saude •• Assistente do prof. Sanson
Consultas diárias das 4 á� 6 1(2-P.1�de Novembro,lO. Tel. 1447

Aeaeio Moreira
Advogado

Consultas e pareceres.

Ações Civeis e comer
ciais.

VISCONDE DE OURO
PRETO,70.

FONE: 1277. 017-30-9·

PROG_RAMAS DE HOJE:

CINES �OROADOS

REX, ás 2 HORAS

Matinée elegante das
moças

l-NACIONAL D. B. F.
•

2-VOZ DO MUNDO-Sansacia-
nais reportagens do mundo

3-NO JARDIM ZOOLOGICO
-desenho de Popeye

f-Quando 8 mulher
persegue o homem••• ,

1

Preço: 1 $100.
Selo incluido

IMPERIAL, ás 2 horas:
Matinée

l-NACIONAL D.F.B.

2-VOZ DO MUNDO

3-VOZ DO MUNDO 9(52 •
4-NO JARDIM ZOOLOGICa

-desenho de Popeye

! 5-TEATRO ZOOLOGICO-de-
. senho de Betty Boop.

6-0 grMode general-
sinho

Preço: 1 $1 00.
Selo incluido

REX ás 4,30, 6,45 e 9 horas!

Maria: Antonieta
Inutil mesmo, será acrescentar

mais alguma coisa ao que temos
dito. Temos dito muito, mas, osI
olhos hão de ver muito' mais ain
da, quando se extasierem diante
da maravilhosa pelicula, que cons

titue o orgulho da arte cinema
tografica.

-No programa-

I
AURORA FILME n. 15

NOTICIAS DO DIA-- 46xIO.

com

G A I L PATRICK, ROBERT
PRESTON, OTTO KRUGER e

SIDNEY TOLER.
- No programa

TEATRO ZOOLOGICO-desenho
de Betty Boop
Preço:-1 $500.

PELO
TEATRO

.J

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


