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GAZ TAreza

Entraram
"

�Os
na Estonia

Telegrama que consta em nosso noticiaria de hoje,
informa ter sido iniciada com pleno exito,pelos estados do
Norte, a exportação de milho devidamente classificado e

padronizado.
Para muita gente, o fato ha de causar verdadeira

surpreza. E isto porque até a pouco, só se dizia e� se es- I

crevia que o norte do país era uma terra ingrata" um solo
aáfaro, inaproveitavel, a não ser para a

c.
ultura de plantas Inaturais daquela zona ou algumas outras ja aclimatadas,

como a cima de açucaro Pensar em
-

agricultura; em'planta-· Ição de cereais nos estados do norte, assolados pelo flagelo Condecorados por HUier :
da seca, seria, em outros tempos, motivo- para" cr iticas e " .!
hilariedade. RIO, 19--Telegr�ma da 'agen- i

E' que vivíamos encurralados dentro dos pseudos prin-
I

leia alemã Transocean, informa.'

cipios da monocultura. Deixaramos para um plano secunda- que o fue.hrel· re�ebeu, na nova,
rio os recursos da ciencia e da tecnica, Não nos acha' I chancelaria do Reich, em Ber- I
vamos capazes de inv:estir contra as aparencias do solo e [lim, a tripulação co glorioso.'
do clima como se nos deveramos submeter á natureza e I submari:lO que. torpedeou es {:ú';
não domina-la. . I ! cOHraçac:o� britanicos '�RoYàl1

� Desfez-se, porém, essa ilusão.
_ Novos horizontes se : Oak" e

.. R�p:Jl:;e" r.o golfo de i

abrigam ás possibilidades económicas do Brasil e fi capaci- I Scapa �lü\v. C. �omandante d.o i
dadé: dos nossos -tecnicos, patrioticamente amparada pelo I subn��mnc, ,caplt$o.ten�nte ,Prr i
E9tado Novo, vai convertendo os sertões em celeiros e I em foi condecorado pdO I' ueh- !

despertando em todos Os recantos da Patria, a alegria do I rer com a mais alta distinção i
trabalho metodico, controlado e compensado!'. ! militar alemã. O Fuehrer com'!

Para nós, que habitamos uma região essencialmente I primentou cada um da tripula'
-

agrícola, o exemplo do .Norte deve servil' de poderoso estio I: ção, agrad�cendo pelo feito
_

hc'

mulo.
.

.

rOiCO de que se. orgulha o povo
- • Temos progredido 'surpreendentemente. é verdade, na I. alemão. . I

nossa lavoura. II·
- IMás não descansemos. Não é possivel que os estados "-----------... -;;--------.--:----

do norte exportem milho, sem que nó� possamos fazer o' ReUllíU-Se O galnn91e
mesmo, com reais' vantagens em volume e qualidade. i .

O caminho é- facil: longe da rotina e dentro da tec- I PARIS, 19 (AN·Brasileira)-
nica. ' \ . i Esteve- reunido sob a presidencia

.,", i do sr, Deladier, o gabinete fran-

. I cês, durando os trabalhos �
mais

. I de duas horas. ....

". .' . I Durante a reunião o primeiro
nt�nOres.' ministro fez sucinta exposição

I da situaçeo diplomática e mili

t tar do país.

Dlretor-Pr�prietario ,JAIRO C"..\LLl\DO
,----------��-----------------------------.------

ANO VII. FlorlanopoUs, Sexta.feira, 20 de Outubro de 1939
------------_._-_._---_._---,----_-�- -- -- -_._---

,------- -

INIJMEBO 1388

KVNQ, 19 (AN·Brasil)-De
acordo com --o reeente tratado
entre a Ruuia e a' EstaRia. :as
tropas sovieticas entraram. neste
país, em dua colunas, sendo re

cebidas salvas militares. Asmes
mas se dil;igiram' �atamentle
para u, JX!1;.çaeS que 1. foram
desiiIl�da•. pelq _referigo tra�_ajio.

podetn
�

Sé�
acionitas

Flagrante .apanhado em BOSSaS oficinas!' por oeaslã.. da,. e:xpe
rieneias feitas com li I!uva maquinu ilupres50ra "�llIriuonl", á.

. Demitiu-sa O gabinat, qiluls aS1iisfiu o sr. Batista Pereil·", flus';re diretor da I_pr"n••
Bulgaro -Oficiai do Estado e presidellte da A8soela�ã6 Catarlnense d.

RIO' 19 -(A N' Brasil) _' - '.
) D

',(,<""" '.--" ,_.- w ,,,-,_. _. . _ "'_ , ._
IJIIPleeu88 }�.�

• •• SOFIA, 19 (AN·Brasil - e- --.;-----'---
....

-._--�.-
-

.

. r-.

O. Diretor.da Fazenda Hi!-- mitiu-se coletivamente o gabiue- ��ft"Qnr�ra-o 11 Q e
Clt

- .. __.v_ '�,� ..�- -

��"t- a"-;;'��Clonll acaba d! preferir -te bulg�ro. w

'. �"'�Ji!ir A
! U . fiam 'rap ar ��}-.:::::t:::crr:,:od:::ã '. ... 5750 aviões'

b he t
"

capital, dizendo que' os I
Abatido um aVia0. I . an IS a'

O NO '·E D!enor8S pod�JD ser acio-, LONDRES, 19 (AN.sraSU)-',
-

N�VA �ORQUI, 19 ,.(A. N·I '

.

.

• .

Distas de saçledadl ano· o .... .

d
.

f ões co Brasill-e-E corrente aqui que a i ..

• "
'

,. • I m:ms�eno .

as �n orm�ço
.

I França e _ a In51aterra _ estão I .. '. . . _

.. .. �. mma, s�ndo que ao pai 'ffi':l:l1COU q_ue foi abati�o um prontas para adquirir. 5.750' R.IO,- 1� (AN--�ra81l). :- As au�ondades POhpia:lS estão

E�POB'�1l t;� delel é ,bçUo' como- seu aviae alemão no mar do .Nort�.- '-
to Ilit '"

.

-

, . i fazendo dlÍigen'mas 'Para identificar, os tripulantes do 'barco �'Cor-
,

'.' .,.........!' ,

-

,
' ... a.we"" nI i ares, a:;Slm que seJa, :wtd'"

-- .
' ". ,

'
. �.

.

. _,

' ,reprtl.UJ" le� 1.,111"',
'

�

-

.

.,levantadO.�'embargo pará' a-<; co.: o que; -tent3:a-m. jlllt� raptar mna banh,)st;a fiá f)rala ,,�e
.

.

t:rlvar 'açae
'

r etes· As ----,----- venâa de armas e mun° - ',Ramos. Com se.gunaa mtençao, ófereceram·s� eles para condUZir

MILHO 8 t' da
S dPtn°h i c' Mascaras contra (Jazes ' ---._--._-,�-._��:�:----,

I
a iovem, á terra, mas em vez de se dirigirem Já praia, manobra�

. ... D ri S �m e r� .o..m A. _./

ram o barco· do lado oposto, pondo-se ao largo da' ilh�. Os' rap-

que o pai faz a aqulslçao
.

AMSTE�DAM, 1� (AN,·Bra· IDaior 'tores, presentíndo os gritos da moça, tinham sido ouvidos por

dls aça.sr-para IS filIlqs, si9"-:;O govern,? já finalizou' o
"

,

ti> Pld . pessoas que se, achavam na ilha, atiraram·se á- agua,. fugindo a

cODstitlli uma. doação,.
.

'��r pr�paro de }násCaras contra ga· 31Dbl.r-ao nado: Abandonada �o bare?, á mercê das ondas, .a. banh�s�� foi

adiantam.nte' desde qui z�s, .as quals pode_rão ser adqui- .' � depOiS encontrada e re�olhida l?e�a ·lancha da pohcia mantlma. O
:

j. a: f' 'it
-

.

,.
. ndas pela popula·ao a preços re- .

barco" Coraov.ado" esta apreendido.
se am saus. as as ex Sg duzidos.

- BERLIM, (A.N. Brasll) - o

IIDcias legais," Me comandante do submari,no que· foranl' sorte 0-\ 'te; l, .,; Banco Inter-americano- J torpedeoú o Royal Oak decla·. _. .

.,
..

-

'. ,

'
.

" rou que sua maior ambição era I'.' ',. .

.
WASHINGTON,:191�AN.B:a- _afun�ar um·,�?u.raçado. Por isso

Iados OS Jura-,
,alo.ar.,."O ,sll)�Informa·se que valSer cna· penetrou afOltamente na base �

do um banco inter·americana, de Si:ap� �low, porque os na· dos" <

\''', -

H'"t' 1- destiriado a superintender as'ope� vios de· guerra ingzêses não .

' PARIS, 19 (AN Brasil)-
"

. O ' e ra·ões comerciais entre as na· saem em alto mar. Foi assim \Será assinado hoje o pa-
I çõés das três Americas, .' que conseguiu o seu intento. Sob a presidencia do M.M. elo anglo-franco-turco. En-

P..oaiaBdAeLcNaEmAbRonI.0u",Hv.oaiTEpLre'stda',llr Õ·SIi·····p·�·a···I;·S···e·'··sl)·�c
••

On···Oeõlb6r·-d'-I·�COeeS·r.n·
Juiz de Direito �a 2a. Var� da seguida sará publicado o

L . C0t;la,rca '-da Capital dr. Milete

,. respeUvo. texto segaido da
. Tavares da Cunha Barreto, 2' bli'

"" -4' .

1si.gnificativa horn.ena.gem aopre-., '.'. pu c""çao e um ivroPromotor Público dr. Artur da! .1& '.
'

st4ente Vargas, maugurando em -

.

---.---------------;--'-:-. Silva Gusmão, o escrivão do Ju. -II branco sobra todas as de·

:�ue::i:�-de honra', o retrato de

.:dell·nem a su'a atl·tud
........

e· rí, 'capitão Abel Cameiro Mon-',marCheS., .ora felizmente
_ A! eeremonia seguir-se.á ani. .

teiro, foi feito o sorteio de iura., concluidas.iU!!�:� !: �o�!ra�� S�!�!::;, m't:ra�����os ,o atencioso con-
__ I _ -. I ==_ .. ���ã;ued;emJ!� J:�;�rC��ar:::;O B�;'�il-;;;�;;;q';i�t';

in.tala�s' da Padari� e Confei· vite com que fomos distingui-
.

Damos a seguir' os nomes dos 1 a 80a Jlosleão
taria- 'Carioca, em predio Pl'Oprio dos. ESTOCOLMO, 19 (AN:__Brasil) - Assume importancia Jurados �or�eados: Alv.aro Soa·! NOVA- YORK, 19 (AN)-
espaçoso, sito á _tua Felipe historica. a conferencia ,orã reunida nesta capital, e da qual to- res de OliveIra, cQmerc�ante, A.! Comentando a .situação do café,
Schn1idt, esql,lma da Rua Alva· A ar d sobe-

mam parte oa reis da Din�marca, da Norue_ga, dà Suecia e o dolfo Boettcher, comerCiante, AI·' 6 JOURNAL OF COMERCE
to de· Carvalho. '

. me �a a a presiden�e da Finlandia. fredo Richter, funcionario �sta. diz que desde que o Brasil a�
Por �Sae impor�ante ÍrieIhora· ')

dIa f I·
.

"

., �ual, Carlos Gonsaga, alf�late, bandollou à politica de estabili-
mento, que honra' o comercio ránia in andia I Fala o r�i ••ustavo ....doUo '--'osm�s Ap�stolo,. COIl2erCl�nt�, I' za�ão dos- preç?s, "está reCQn-

da capital, felicitamos efusiva· FranCiSco Evangf'!hsta, com,_rCl- qUlstando rapidamente. a sua

mente o sr. Dominjl;os José da
.'

ESTOCOL"':xO 19 (AN B '1) N. b d f
ante, Florisbelo Silva, alfaiate,

I p03ição de principal abastecedor
S'l

.

d' ESTOCOLMO '19 (AN' Brn.' LV.L ,
- raSi - a a ertura a con e· .

F
.

B b·j·,! n·'.. G .
.

1 va, o esforçado e conceitua' Cl). '. i' ... '

-

. ...,-
. _, "

" R" t 1 n 1- ens oa .:.h, com"rclante, us I da rublacea do mundo".

proprietario da Padaria e Con. sl1) -<?s clrculo�of�cialsdemons- re�cla dos p�l�es nordicos, 0" ei Gusta,:�, �d.?l o V,. :a,O�l aO
I tavo Zimer Filho, comerciant�, I�.�

feitaria Carioca.
. tram menOreS esperanças de um microfone, dizendo que os palae!! ora reumoo .. em conterenCla se I João Franc!'co G � lv's r'pre- i C t·entendimento 'razõavel com a sente� sensibilizados'pelas mensagens de saudação das nações'sentante co�ercia�rJ�3ét:Fio;eza.1 -oltlen ar.os

.. C'."a.... �•.
·

sa Ru�sia. A crença geral é oe que americanas.
I

no comerciante loão Linhares
I

ROMA 19 (AN B '1) N
� ,.. --

'_.' ..! -

jJ
'

•
" f ,. , � , i ,

. raSl - os
' ,.... as eXlgen�ias r,!-s�as ln:1?hcam �a

I
representante comercial, J o s é I circulas italianos tambem se 'ex· .

,

d·e'te....d_e soberania� da
- Fmla?dla, ra�ao t..

.. Para solv,ar a neutrsdidad(_�, Quintino Card.oso, comerc�ante, i terna a impressão de que aS

••.. po�q.ue sao" ,sistematicamente re- � Jaq�ez SChweids?n, comerclante, I hostilidade3 foram 'intensificadas

RIO," 19 l..... Têlegrama 'de pehda�'1 .1 ! I" .. _'
. ESTOCOLMO, 19 (AN-ar��il)-O rei Cristiar.o, da Di'l Prof�ro d� Almeida. Gonçalves,j nos' ultimós dias, prevendo·se,'

Chung' King, transmit:ido pela. ' " �.
" namarca, em discurso pron;l11ciado 'perante a corJ.fe:rcncia aqui I fu?cionaf1?, despacnante a�ua'l a�sim, o inicio de uma guerra

agencia ·ianquiUN'IIfED-PRESS, Combate aero., , r.etj.nida, disse que os países norsl,iços se reuniam para salvar a! neiro, Joao 9asfaes, co�:nerclan- a que será terrivelmente encaro

informa que dS' 'a�iões'
'

cJ:iiineses . _, _,. ,�. ' .; sua neutralidade, exi�indo a�solu.to respeito aos direitoa assegu- i te, Osca.r BonaSS1�,. al!alat_:', ?r.! niçada. "

r�zaram;ttes't'aids'sobreHan-.!
.f •

·t· r!ldos'pelÇ>s trat,ados mt�rnaC;iO��iS:.. -

_

" lando Slm�s,funClonar.lO pUbhC?'1 -�---
.. - ..

,,--'-------�;---

kow destruindo o AerodrOnlO l1lan Imo, t' .', .,. I Pedro XaVier, comerCiante,; �i- i
.

Av·sode.ia cid dftim - dorrm 'Uml ' : .'!J Viver em paz eom- todos i c:ardo Pe�r? Golarte, come:c�a-·i
. I

ce�ten8 de aparelhos japoneses AMSTERDAM,. 19 -

•.(AN .,-

.

. ! 1'1�, Secundmo
.

Pedro Carrelrao, I
,

que ali Se achavam, ,; I - .Brasil),,-- Segundo referem no-. II fun�içma.rió público. - 'I
. 'ESTOCOLMO, 19 (AN-"-Brasil) - O rei da Suecia pro- I'"

'Em seguida as unidades da ticias da: I1haholandezadeSchie� nundou seu discurso salientando que os paises nordicos :rl�da' -----'-----;.---------... " O'DR. SAULO RAMOS avisa

�viação n�G.al nual"atn _ em monniicoog, : ·transmitidas . pela mais deseiam do que viver em boa. paz com todos e por isto! .. '
,aos seus clientes que mudou iii

combate com os aeroplanos ini- agenc,ia.Reuter, travourse uma
esperam que será respeitada a neutralidade de todos.

.

IRenel1aOS I s�u ,Consul�orio para a rua Ar·

migos ao lop,go de. � \lllt. 'trai,eto batalha entre, seis, navios de '. < " Ii:',,: Cipreste Palva n. 17.
de dUf!nta. milhas· ,tl� direção guerta e 12 ,aviões de" bombar- I

.

. i Diaria�ente das'2 á:t 4 ho-
de Icbang. �sae encontro, déter- deio, no mar ·d0 Norte. Ouviu- á Fílllliudla' está alerta I PARIS, 19 (AN - brasileira)' ras da tarde.
minou a luta· aérea mâis inten� se nitidament� o troar': d0s ca- " ! Debaixo de violtmtissimo fogo 1 Residencia. e Consultorio:
8a e importante da cuerJ;:a..

·

n.hões návais; não tendo

,.SidO',·
.

. ESTOCOLMO, 19 (AN-Brasil) - Falando na conferen'l de artilharia e concurso aereo, i ,Rua Arcipreste Paiva 17, em
Os chi�esel afirmam, que der- po.ssivel.iden,tiíicar a nacionali' eia do.s pai ses p.ordicos, o presidente da Finlandia di!l�e que o: os franceses conseguiram rechas·, fren,te ao. ci�ema Re:x.

rubvam trea. maquinas .nipol}t· dade dos l}avios que participá· seu páis só quer a paz e espera merecer o respeito de - todas as sal' as forças alemãs que haviam: Telefone .1009. .

ram do combate. I nações. En tretanto, está pronto para defender a sua soberania. ; penetrado em territorio francês.' 061-10 v2

,

pacto anglo-
franco'·turco

.

e
PADARIA

01 da
CaEio� \, :�,

cal.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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•
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GIOCONDO TASSO

I· a· . .Encontra-se nesta capital, o sr.
. Giocondo Tasso, prestigioso e

.

" "
,""

'

esforçado prefeito de Laguna.

EICl'eta
' "éI"âlvi''''"':'J�

<,,,,'. ,,,1,

(A Jairo Callado),
.. �

Brilha a estrela"';hoWa imacuiadá.i '''''''''\,,<�,
Plena de candura'e, de' beleza...· ,,',. r:-"

,

E· a elevação da"Hostia consagradá'
"

Na imensa catedral da Natureza.

Toda à Terra \ reza prosternada
Ante o Pão da Graça 'e da PUreza

',.'
, "� • a, missão universal é celebrada

,

for Jestis�a,Divina Realeza.
/':' ',' :A;,� -. ", ';",

.(

,I:, .!

.

•

•

-

.'

Chega;:o .inst�te 'da,Comunhã Divina I
A purpuia,:�; templo se ilumina

, E as ave� �;.oahtam: "Ave�Marial"
,.

"

Na �omunhão os labios de Jesus,
Solenemente oram: "Fiat luz"!
E nasce o Sol-o milagre do dia!

N
,,�
ssa

,) ,
"

j "

.'

� .

I D R. O�Ii?. !!!OS.�!IZ.�!A�AU J O CARTAlfS .00 DIA

I
PROGRAMAS DE HOJE:

, Especialista do Centro de Saúde - Assistente do pl·Qf. �ànson
Está em Florianopolis o sr.

• �INES COROAO(·"
L' L I

Consultas diárias das 4 ás 6 1/2 .s: Tel. 1447
7i':!!1

U1Z unardi, destacado capi- I RE r

- ,

talista em Xapecó, e que conta I. PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 10
X, �s 5 ,e 7,30 BOBAS:

na nossa terra com' inumeros,.,
,

.

duas urncas sessões

amigos e admiradores.
' r: -:::..::::::::::::::::::::..: I

Ainda no cartaz e pela ultima
, fi vez:

Hemengarda I DR. ARMINIO TAVARES :
Mori". Antc""t'ta

5 C h
I OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA OS que. a�ndJ não viram, ve-

• un a I CIRURGIÃO-ESPECIALISTA Assistente do prof. Sanson
nharn assistir a IormiJave: pelí-

. Paulo Dutra e sua esposa d. I·
cuia da METRO, que. h�je,pas-

Maria José Cunha Dutra con-
Consnltas das 10 ás 12 e das 16 ás 18 saremos em ultima exibição.

vid�m aos parentes, e pessoas I RUA JOÃO PINTO, 7 sob TEL.1456. I. Pr,:ço,;--2:3JO:) e /$000.
amigas, para assistirem a missa .

-

de 7' dia, que mandam ceiebrar : I ' .. ,

sexta-feira, dia 20, ás 7 horas, 787
agencia norte-americanana em I

Il'IJ PEHl ,\, L,�:l 5, -: e íl,45 horas:
na Igreja S. Francisco, em in- despacho de Londres: O Almi- «) Bt •

§'
tenção da alma de sua saudosa

' rantado publicou os nomes dos
lIeli �co Il:,� .. iUOOSt.

sogra e mãe . sobreviventes do couraçado" Ro- n

HEMEN.GARDA SEGUI CU- yaIOak" torpedeado por um FREDERICH M��l��TI(
,

,

NHA D�SAPARI=CIDOS submarino alemão. O total dos cessado acrescen't'a
�. ,n.ão é ne,\

Antecipam a3radecimentos a
.

' L·
. so?reviventes é de 414 mas não I Um Iílme de' r�ex('� ��%s nada).

quantos compareceram a esse
existe certeza quanto a um dos I vos do mais cal ';d dOS ner-

ato de religião; RIO, 17-Informa a U. Press, nomes incluidos na lista, razão I p

mu 1.:, .:l ão ...
-.-------- ..- por que o numero de sobrevi- . rf�çl): 1 :�� f CiO.

d'Acam"'pOral����es
talvez ascenda a somente Selo incluído

,

r O Almirantado informou ainda Amanhã�---
• , que o total dos desaparecidos é REX

V.
I

,
'

' de 787, aproximadamente
" ás 5, 7 e 8,45 TI01JtAS:

luva d Acampora, paes, irmãos cunhados do
.

S-
querido e saudoso Antonio d'Aca�pora, agrade-. eJeredo de ·Inlll D.
cem a todas pessôas que o assistiram durante Uma assinatura mensal Juan
sua doença, enviando pesames e flores, acompa-' de A GAZETA, custa

nhando-o até a sua derradeira morada. _
apenas 5$000

, A família enlutada convida, ao mesmo tempo, aos pa- - --_ ..

ren.tes e pessoas �e sua_s n;lações a assistirem' à missa que rnan- t

"U d
'

df�m ce!ebrar �tn intenção a alma do querido morto, na sexta- lU ever
eIra, dia 19, as 7 horas, na capela do Estreito. '

.

de 'gratid�o"

LUIZ LUNARDI

ARMANDO BRITO

cheg'ar·· ainda

MARIA COSTA
FLORIANOLIS, 13-1939

tDo livro --Estr..,la d'alva"
em preparo)

, Regista-se hoje o aniversario
natalício da exma. sra, d. Ira-

VARIA' DE LOURDES TA-
cemaNunes Pires Orlowsyi. "

VARES

Featejou mais uma primaveral Completa ho�e mais .um ani

Da pta de Ontem. a�ntil se-
versano a �enttl �enhonnha Ara

aJIIrinha Mafia,,'de Lourdes Ta-
cí Nunes PIres, filha do sr, Co

vare•• prendada filha do sr. cap.llombo Nunes, Piras, funcionário

JfIf!Ó Tavar�_8. conceituado ca-
federal.' ,

pitdlta residente em Tijucas.

Passa 'hoje p natalício da gen
tilissimà senhorinha Mar.ia de

CA"R'',r'AZ-=S DO "DIA' Lourdes :M:edeiros, diléta filha

\, L do sr. João José Cupertino Me�
deiros, funcionario do Banco do

iD E O N
Brasil.'

"

'

t, '.ter d08 emellla8j
Decorre hoie mais um aniver

sario natalício sr. Vitorio For-

Emp. Clnemate,raflca nerolli, figura de real desta�ue
,

.

Odeon Ltda. nas rod.a� esporti_VB:s de Itajaí,
, onde m111ta na!! fllelras do C.I.P.

Ao digno aniversariante os nos

.

sos cumprimentos.

Um crime é perpetrado dentro
do �a,l$, abs�luto ,mistqrio! .

São, O,8t:. Adernar Grijó Filho; ,

apontados dIversos suspeitos! a senhorinha Jandira Gallotti
Mas o culpado não se' encontra· Koherift.
no grupo dos suspeito$ e o tra- o' jovem Renato Ramon'L
balho, de ,apontá-lo à pGlIcia e ",emos.
feito de 'maneira a tr�,zer o es-, VUJANTES
petador em permanente "SUSpel1-:

.

.

'

.

se-I...
'

�IVEBS�08 .

. Passou ôntem a data natali-!cia do sr, Antonio Acioli Car
neiro, funcionario do Tribunal
de Contas, _ presentemente um

dOI componentes da Delegação
do mesmo Tribunal em nosso
.Ratado.
.' , 'O �r. Acioli Carneiro é irmão
do conhecido publicista'carioca
dr. AUgUsto Acioli Carneiro.
Em companhia do saudoso

poeta Hermes Fontes e outros
fadou o semanario "O Botafo
�u. tendo trabalhado durante

=,�os em varias jornais

Atualmente é o representan
te do matutino "A Gazeta de
N<rticias" do Rid.

'

........ta. faça com que 881,1
........ uae chapéu'

IlAMENZONI

OTILIA VIEIR�
Featejou 6ntem o seu aniver

sario 'a gentil senhorinha· Otília
Vieira. diléta filha do sr, Nico
lau Vieira. digno e 'esforçado
chefe' das nossas oficinas':

FONE: '1802

HE)JE":';::_ DO;MINGO.
,

OUTUBRO
I

A'S 7-8.'5 HORAS"

KENT TAYLOR e FAY WRAY
em

...�JJredo dos juràdos
,

- No programa

NACJONAL D. F. B.

2 treillera

Preços-' J $ J 00,
:Galeria-$700.

banhi:
w·

tlNIC9 DIA DE EXIBIÇÃO
KAY FRANCIS .e !W!_LLlAM

POWE�L no romanc� maravi
,Ihoso que nunca podqrá ser' es-

quecido!
' .

A •.ale. '••l-po
I

Ós seus dias estavam con

tados. e por isso eles be
beram até á ultima gOta a

, Jaça do amorl

"I'

Antonio
tFez anos, ôntem, o jovem

Armando Brito, destacado ele
mento do Arte Clube. Esse film_: será exibido somen

te amanha. Passará asstm
. , " , em

uma vUnlca exibição.
Para sábado, estames organizan�o um- programa duplo de

projeção fantastica. Um seleto
programa para regorgitar o salãodo REX. Uma só sessão ás 7horas em ponto.

Fez anos ôntem, o nosso dis
tinto conterraneo sr. Rogerio da
Costa Pereira, dedicado e ativo
representante comercial.

SRA. DR. MOURA FERRO

Liquidação completa; real edefin'itiva
da

-

"'Jo�lheria Boetcber

Aniversaria-se hoje, a exma.

sra, 4. Laura de Moura Ferro,
esposa do sr, dr. Pedro de Mou
ra Ferro, provecto odvogado
nesta capital.

O abaixo assinado 'residente
á rua Felipe Schmidt n.98, nes-

-030-

ta Capital, declara que tendo A V I S O
-

adoecido gravemente (pneumo-
n�a) em 21 de Agosto ultimo, Dr. Miguel Boabliid avi
VlU, graças a cooperação efici- seus clientes que mudou

rsa aos

A •

d f ltatí I .'
seu con

���TEoS acu ativo dr·dPAULO ,!Ubtor(lo para a rua Trajano 33
, o seu' mal ebelado ao . altos da exposicão d

em 15 di�s de tratamento, achan- veis H. Sonciní).
e mo-

,

do-se� hoje com o mesmo pêso Consultas diariamente: 2' 4
que tinha antes. horas. 8!
DOMINGOS ROCHA MON-

0�9 10 V-5

JARDIM 1·
.......·.....············

Sub -oficial da Armada ÂCACIO I• �6.�-.i�;;�.1 -. MOImIRA
.

DR. A,U R E L tu

I
ADVOGADO

R O T U L O
-" Con8uft:� e par;ceres.
- Ações Ci�ei� e Comerciais

MEDICO _ OPERADOR VISCONDE DE OURO
_ PARTEIRO PRETO, 70.

RAIOS X I FONE: 1277. - 017-30·9

Clinica de Tnberculose .
Pulmonar

1···n··R·.···€··LA··.R·I·B·..AL...TE·;J....Diatermia em ondas curtas-
Raios Ultra Violeta e Infra-

Vermelho

I GALVÃO
Infrazon - Terapia - Cistos- ADVOGADO
,_copia - Uretro - Scopia Falencias, processos de Se-

Consultorio _ Rua Deodo- : guros Terrestres e Maritimos
ro - Esquina Rua 'Fel\pe

i
Escritorio: RUA DEODORO

Schmidt., Das 9 ás 12 e da'! N. 15_- TELEFONE: 1665'-
14 ás 17 hs., Telefone - 1475.
Residência - Rua Nerêu FLORI.ANOPOLIS

R�:rnos, 26 '- Tele�one 1450, �� .

• 1

�I
.

.

5 �u�a�o�!Cê�! :! �to!C?nd� ? �!te���?'ass��O! .

I
Serviço do Prof, Brandão

Filho - Rio .

'D_iplÓrilad6 em 1933 pela F�
culdade de Medicina da
'Universidáde do Brasil

40,50 E ATÉ 70010 DE DESCONTOS!!!

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

N. B. Principios de Novembro proximo, será inaugurada
a Casa. «ESMERALDA» á Rua Trajano, baixos do Hotel

, Magestic, com um raaravilhoso Stock de jOJAS' RELO
jOARIA-PORCELANAS-CRIS'TAIS-OPTICÁ-, ETC.

, A data de hoje assinala o ani
versario natalicio da exma. sra .

d. Ondina Fernandes Ouriques,
consorte' do sr. Procópio Dario
Orlques, funcionado do Banco
Industria e Comercio de Santa
Catarina.

Oficinas com oficiais competentes em Relo
.. [oaria optica e

ourivesaria.
.

•

051)

Casa SilasSenhorita exija que seu noivo
use chapéu

RAMENZONI

• 4"- I

-

Fazem aDOI h9Je:
Esta sensação de cansaço que o toma as vezes, é devido
aos toxicos accumulados no organismo que lhe �n,.enenCln:! o
sangue. Elimine esse perigo tomando todas as mpnhãs o "501

de Fructa" Eno - de sabor agradavel e de effeito
revigoranfe. Eno limpa o systema intestinal, purifica o

sangue, evita a somnolencia e a prisão de ventre. .

Mas.,. lembre-se que só o Eno pô
de produzir os resultados do Eno.

l\lOLESTIAS DE SENHORAS:

Partos métrorragias - cirur
gia plastica do perineo - ci
rurgia abdominal -trau

matologia

Resid,encia: Rua Arcipreste
Paiva, 44

ALTOS da Joalheria Grillo

TELEFONE 1009

."' .i

'SALDE FRUCTA",

I,
I

.

'I V" P ... PtocWY"i_ .

Não compre automovef antes de examinar o-�I
.'

tNOVO .HUDSON.
Modelo 19:40' Precauções conlrá

a Russia

Consultorio: Rua João Pinto
7. De 1 ás 3 horas. Tel. 1641

. .

DR. AGRIPA· C. FARIA-

em F,lorianopolis---

este mês.
\

. \',..
RIO, 17 A A. Press, agencia

Está em Florianot19lis o sr.· , ME" E � & C IA norte americana, forneceu á im-

Genesio' do Amaral, abastado
'

'

-T _.. .' . ..-..t • prensa o seguinte telegrama: In-
comerciante em São Joaquim'. :·tre��-�!.�TI!Tr TtlTTI!TrTOltn\ �At �lF�A' M., � I formações fidedignas dizem que

��i� 1W1.u:i.u..aLnUraiJNI\UI .u\V�� � I a Rumania está transferindo

Chegou a esta capital ,o sr.
! apressadamente suas tropas da

Pedro Zapelini, ,capitalista em F L O FI I A N,O P'O L I S 048 -7 - U 'fronteira hungara para a fron-

Tubarão. \, ,�iiiiiiiiiiiiii.�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiíiiiiiiíiiiiiiiliiiiiiiiiiliii_iiiiiiiiiiiiii: i, teira com a Russia.

Regressou a esta capital o

nosso distinto conterraneo sr. dr.

Agripa de Castro' Faria, '.�bali-I'
sado médico.

a

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



(

r2 ' ..

t· Recebeu variado e abundante
UUa Im--sortimento de sedas, jogos de tarmarinhos, bllouterlas, brinquedos �·R A CONSELHEIRO MAFRA N. 10 [Mercado Publico] �j

�••n.=.=••=.:i.=.I....==...=.=..=.n·�::..=.=·....=·:.••=.o�·�-TF�G:::r···aHl.-:t�I·:Ss-�!;-;I��A�f�(�IIf:I�IlI�a�d�3:-.:II�D=I�Ii�a�"�Ti�t;�T'�r�l�b'<]tu-"na �
.

�e·' Õado,'!II par:.,�'.. , .

I l.9 ..

' ao r ecursn, plra pronunciar oE
D ET_ R., I C A 1-' I d {�guerra a h�i�iíf. .

recorrente 110 art. 294 § 2. da
,

I 1)10, 18 (A,N. � brasiletra) Anelaça-O Consolidação ?3S Leis. ��n(\'is ..\ J -.. it' Recurso crune II. 3.;)04 da
.

: I Quer l'ccelJ�r lI:na bôi .Hirpf{:�· Co.nunlcarn de Oslo á agencia comarca ele Lages, em que éESPINDÓLA & MATOS lisa que {l flua Ializ e lh� ser .. ce brltanica Rer-ter: «Pescadores .J,i-LG.")-II��·i"1I)S D.\ recorrente o dr. Juiz Substitutogrande utilidade P escreva " M. asseguram que trcz vasos de
IJLTIf 1IIl'1 '- ..:! :1"�II>.1:'.f1!> e rccorrido o dr. Jorge Mazso-I 1\1 ,,- .-

brita 1"0e: IUY. fil ��il.,:y.:yA"iil'
R" l-IEN

eletrtclstas Iíceneíados pela D. o, P, I Braadão, rua das ! '_a! !.·fê.��., :,;} gi!erra e um aVIa0 j n l:
:' nete. e lator o sr. ues.. _

• ( I Ri" de Jaaeiro, (5('10 P;:"d ��,- atacaram e afundaran.l, ,110 ulti- WQUE FONTES.
I' posta). : mo sábado, um navio ae guer- Habeas-corpus da comarca de Confirmada a sentença que.

--o '." rOl alemâo, ao largo das. cus las Caçador, em que' é impetrante julgou e:.. tinta pela prescrição a
Especialistas em todo e qualquer serviço de elctrícídade ..

d A B' U • �era geral. • �r Pedro de Moura f"fro' ocídentaes da Noruega. A_0 ql�e o r. •. arcosa norn e naci- ação pena! intentada contra oI.
IJ •

• .dizern os pescadores, varres ti- ente Maximiniano Corrêa. I�el«- recorrido.STOCK PERMANENTE DB: Lustros -. abat-jours -- Con- Advogarío -. ! ro� foram trocados. Em seguida, tor o sr. des. PRESIDENTE. Apelação crime n. 6.206 datadores Ericksons, com exclusividade para o Sul do Estado· -I' n�.J;1 Trajano n. I. (:;ob j: lIn'w coluna de fumaça' se ele- O tribunal concedeu a ordem comarca de Blurnenau, em queChuveiros elétrjpqs -:- Estabilizadores para rádios - Fogões a
. ._ .. ._ . __ .... _ 'vou do mar e os navios britani- impetrada, pGr não estar pro- é apelante l<odoHo Dierschna-óleo crú marca "IlJiJI" .._ Variado sortimento de lampadas 'ro·.

R d'
"".,

t ',. cos se níastaram. O encontro vada a necessidade ou COllVÇ- bcu e apelada a Justiça. Relator.'JUNO -:- instàJ.açõ� de antenas de Rádios. �: a iOS �te\var se teria verificado ao largo de viencia da prisão preventiva do o sr des, GUSTAVO PIZA..
.

' li»
: Nordfjord íóra das águas terri- paciente. Vencido o sr. des, Prc- Foi confirmada a sentença que

ACEITA·SE todo �. tiualquel' serviço de i�stal�çõ�a a.preço.i 'Warne-"'U j iodais da Noruega.
�

sidente. foi imposta ao apelante de 3sem ·concurrel'lt�. Aceita-se contratos para o Interior e fora clu, 1'1 Agravo de despacho da co- l11tSf'S de prisão celular grau
liistado.

. I: :
I ir.tU3. marca de Florlanopolts. em que millinvl (h art. 303 da Censo-.

...................a; Dentro em breves �ias reuii.' �ee!I.U�II�.Io1 os
são agravantes Duquesne Perei- lidação das Leis Penais .....................,. zar-se-â em nO!l�1) Capital n ex·· eese§ ra Lima e sim. e agravada a Agravo n. 1.140 da comarca

.

O O B R A S I L • posição dos ultimes modelos d{j�! .
Fazenda do Estad(!. Relator o de Caça-ler, em OUt são agra-. : radios ·STEWART WARNEH. i RIl;, 18--·Transm:tc a A, Pi'�S, sr. des. OUíLHEf�ME AB!�Y. var.tes Francisco José de Cas-

'1
da linha 1939-191·n -- aparelhos , ��;enCla norte-amencana, que 0$ O Tribunal nq�;jli provi.nento tro, Sim. e oàtros e agravados

Capital "". ,... . ,...... lOO.OOO:OOO$OOO
que }Jal!'l's'{fl 'o <re('ol'd. do ('(m.: a1ernãts desfecharam u.:.n segun- ao agravo pHra cQn·Hrmar o eles- Alfretlo Pib�iro dos Santos I!

Fundo de reserva., , ';. 239.746:100$000
(" .-l' f nt oe �Q"tal e P . I f

\Rumo' in.tcl'ut) no� E"iildus 'Il� 1 ....0 a�aque �o� _�o':.., ·'l'�:'r. pa::h'J. do ,�.e!at.or. qll'� IflU: trlu OtltrbS. Relator () S'r. des. !\'LE-EXECU'FA 'PODAS AS OPERAÇõES BANCÁltIAS
" d.·!! e lillli,ja bll hem P0l;l;() ".b1.l- I

(:tl,e dS fo.r,;a� !l",nc�s�s rCI,;.l ..ram o pedIdo �m Vl_st� de ser 0_ Vil- DEmOS FiLHO .

. AgêucilÍs e COI'i'fspot;;(lentes em todo o pais'

I
'..num (J PI'f-wj,) na CllWpi'tIÇão, do leste no Sarre. lar d� cau;i<1 interior d� 20$0::>0. O· T;:ibuoal n,lú tOIT!OU c0nhe-

'

JA'TO N' ""3 I d f 'l S:-l() llUU!') i Q se'fundo ata<'lue teve por V'rl�l' jos o� sr� d' S T"\'� rA� •

O f
ACf,;NCIA LOCAL . RUA TRA - N, .!. C\'8 II ti e 1.'10 em .' .. , b

�..__ '" ,,,,' .: ,.

� .l. L, :>. <3. ,.... .'. <.I ...., Cimento de agravo. .5 atos al-;;-'. Esses apare�bos amencanotl. cu�o ca.m:o .m .��lU'. dv � ..L,.S_\'r.••nL S?bnnllO,.Urbano Sales ;; l-{én- gados pelo agravante $,1;) sus-Ab�na, em conta corrente, os segllintes .íP.r9s: SUCI'E'iO é J,!(·ollleslaV\·l. • C�lOstl- . �llh..s de, 1.�rgl1l ,�:_ �l�l l�gl«O ",dOr rrque fomes.. " � � I ct'ti veis de contestação e provaDep. com juros ·(COl\1ERCIAL SEM LIMITE) 2�� a/a I ,·tuem o máxlI!lo da per{elçau no! San'e, apo:;.o a:;.,�lto dt:. 0'l__Lm Recurso Ctlmc n . .,).3.)8 da cu·, em contrario, razão ptifl qualDepi ijmitados (limite de 5'0:000$) 3% a/a I gt'llcro. Os inleres�a_d{)s devem i nU;l1 set<:>r �: .:u:,�:,�. mll:1a" d� I
n�arca de Ur'l,SSal1�::t, em ql.!c. é! as nulidades àeles dl.'corn�ni'!sDep. populares (idem de 10:000$) 4,�:·;' n/a

a-I>Õu�rdar P.!lS8 eXj)(:Sl\,UO, antes �e i ��le do �1o� L•. E:,,� . �uP'o �o ,rf'�Ur�el:.te o m. JUIZ de. DIreIto I só poderão ser prl)l1t1nL'Íad�,Dep. de ayiso prévio (de quaisquer ql1antj�.s com retiradas

tal11-14U8lSQuer
cllmpfÚmi!>I!(.g plHa flqUl-, Vlmento 1ll.dl�a.

�U\:

.

o:;

.

alen�aes I e lecurlldo CI::m.'nto Pu)':!). Re- ; em ação dl'rela.bem de quai'l,quel' importância;;). !':ção d� ralnos de olllrfl;; marcas. I tO,m3.l'am defm�tlvamente a o:e:1-

j
1:.:101' o sr. des. TAVAr�ES SO-I Arfravo fi 1 1.62 I da comarc:.J

'. ',�;
d "O dl'�";

-

...�,(V,'o a/a '

1- ,\'7, _ 61's'lv'a n'" c ..' ......lpanl1"'--'··!,·c "_·:,)"l�."'r BRI'.�JIO _
_

.
tio

•

• •

•

com aVISO I)reV10 .Ie.:.; ....". . .. . .' .. - .'. •• •..• �

� , "'"'.�,..... u .... - - .,-

d C 1
• , , .

•

v -. •

•

_
••

.' \! arlOltl!laS I:rl1 qu.! e ngT-<l'
idem de.60 dias ,.......................... '1'?o .l/à

. > los francêsesdo tcr:'lt0l'10 alemao. D<cidiu�) Tribun;:l l1:'0<11' pro-I. t J
' p. ,-. PI',..1·..,))0., de '9fl�.di�s : : " 4,3% a/a • •• ".,a .. _h_.�f��.�_.��.. _=. .. �'��- ;,,'lln"'11I,) ao reCLlr"") p'>(r'� ""0 r\anCe ose pa\a�•. re�H.�nl"�.,.u v.

'-.

o�. ._ I
.

.

:>l, u..<! \.\J -; do onsorcio roflsslúnal (.00-D6p��ltL'" a praz�iix'" li 1'�1'1"'1' ... ""Oí"I·,M, U'I" "b�{')!\'eLI' ,_ r ,

..... ......"
, �'''' .

ri. I t ••
1 ". ""'.1 l. ".. .' � .... ;:, ,

.

; pef<itiva dos r)l1odutos ele j\;:t!.:pOl' 6 Uleae-s- '. ' .. ,.......................... ;; H/à ( .'Cafe" e Resta !Urait')te . o recorrido .d::: aClIsação que; de Cal1oiu!Jjs e a'�r3viJdos JlJlio'por' 12 Íúeses ,: .,.. .) ,0 a/a.: . U lU f.,'1 illt"n""la nor r"'c''''II'''''�e'l- a' :> .' Rh
•

'.' v • - "H
'. ,I.. -

•.

" 11 .. ', " hohrer e outros. �t'ralor .. n, s.r.
Coni l:endá Ulemal � , . . . . . . . . . . . . . . . . . . -!,3% �/a

f f :l I
. .

; S a-o o··' P,e· d····,
.

f'O,
seu :!V0r a juSft louva la e-; des. ALFHEDO, TROMPOWS-I,etl'as � preulios- ,�
gitirna tlde�a propria. 'KY.'·

.

por 6 meses, ,�........................ f<.:cursa cdnle n. 3571 da cú-, O Tribunal 1I�!!,';1l provimento110r.12 meses ..

'J' ,
,... .••..•.........

marc,; d�
..

S'iO Francl��co" em' ao agravo, para confirmar a sen.-
-

. Sujeito ao 8êlo IlrOPOrclOn�l
",",'(;'-1""

. 'ql:e .e recorrente' ,0 dr
..JUIZ �e tenra (',.I:e negou' o rnandddo dl>.EXlledfeute das to ás'12 e das !-'t ás �5'1Ú:H'(Hi O 'pl'Opridar:o do. Càfé-- Ptsta·u: arte -. r�lrtlt�j e. rec�)irldo . r�regorlo l'ein'tegfH�D de pCisse.

.

•
-

AOSSABADOS: das 10 iiI'! 11,30 horas I t'dr \, Ct.'ll·uniul 3'U:' SUiS iII :me-rfl� f·rgllae�. que' FranCISco dje ,S?UZ,1., �e�ator o
i Apelação de desquite .n. 2:!9Endereço te)egni�ieo - SATELLITE tí.é:iIJ�kn,u prQvü'oriam!.Tte l! seu fstlbd�ci'i,.e"r,t,o II

sr. eles: UUBf\NO S.,LES.
,

.

da comarca de R+o do Sul, em.� 'h L' E F O' N E N. in n t O h f I I - i'\ \ .. Ei\
; Conflr.mada a ,sc.nt.�nça dI:! Im·

que é apelante () dr. Juiz oe
... .c.-

t);ua O iontu (� n U�., UI�(J:,.; (;1 CP::;] h v ',>j'

:ij:,i·•.
·

d dto

j pronuncIa que CCi lU com aCf::r-: Direito c apelados Jene e sIm.ft����.Ií••••"��g�M��·�..������=� Cf DORA. (Wde c{I:1Lnúa a n.:cn1'. r tri\':()ll.ltn�las I !-' to. ! f�dator o sr. -des. MEDEIROSr �ll.;;S ffpecj�lidad�;;, em callia�õ('s, f'nlr,�dí.1S. past,is ReCllíSO crLme .11. 3.572 da: FILHO. ,e a,�s�:d\.):;. Lssa. nova ii::--t •.!ação St;r:1 are krn!lnarcliI COl1iarca de Lanowhas, em que i Foi homoloC!i;ldo o 1I�3qHite,., ;iS ührás da 'i"ua Ftiípt S(l!midt. O!L\' e�,tavú anic ..... 1 é recorrente o dr. juiz de Di-j ....

I 'd r '1Nf' 7')4 i feito e recorrido Vitorin') Fcr- i - --�_. _

.
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• i foram dadas perante a �!l:iori- i ""'"
1
,. DR. PAUI,O TA\'ARl<'J5 I ec n !C a ! (lade p.aliciai e renov:itdas t'llI; �.. ..e�m" "'.1\0I Espec-iaHz..do em higiene' e saúde púhiíca pela UnivenJidade I! 1 .... t, �

i fl t �� )
! jnizo, sem divergencia. 1) que j �]fJIA� _.z.�

do Rio de. Janeiro.
.

I {POI' C(u:respondencia un ca no nSiààO I constituiria um valioso elemenlo iI
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\Âpar&)h.o'"inodeci19""�iElI'1ENS para diagnostico das oen�as m- I!

"

I t ro ekmenío de prova, nr:nllllln [:l:neric",na A. Pres:J r�'l'nêteu o
.

. .. '.'

la bi)' t "'0 r.tc R"'d'o"'r'� lJ ·.�,l:.'(.l. [),·r.i,1!.I·d'" I"v'r Prl)S. Dr ,ru Laa,w, sse, t.·.LPen lei- ...

d
.ternas: Córaçào,.pulplóes-, Yls1cn , lar, es orna .. ,.::.. , """;,'

-
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DI
• l::o � 'indl�:lo, ali!' a qll,� remoto, veIO s';g:uint:e comuniçadl) d.:: guerrafias o�seas e raciogl��fiaf: dentarias.· 1 ro i. ktro t�('r ko re:a P. f. (�e' Bm'!ius A Ires; ex-

se II::: juntar, por f.:rmil a for- ck P[,ris:I ELETROCARDIOGR1\lf'IA CLíNICA I dttril:sta da C.;.,sa d'l·\1·T(.!:l; ex piüfe:'-,!Ol li;;l '_5 Dar verü:;imil a gr:l\'� imputa-i· "Os aleri1à<�'; ue"fecha:am es .

.

(Diagnostico preciso (1.1$' mol��;ti;:i3 cardiacas por .meio, de

t\'<1.., :Cf .ja' H1;!!' t'X e et�o tê :Íli:O das L'_' â!'\ Fi lt' t l',� cão feita ao r;:u, q;;� 1?nl (::111: hl n;:;,l:U,í ... rI :::..tt.t._:ttt: q::o:a<1o
'

ç::!<los �letrkos).
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[n<.i!I�tri� .,�!mo Ektr C! (iTE) ti;} i<io (L� .lJ !t;'; o. seu abono lima -conduta an(i:-: i)':c::l artilh[,.-iHI im:diaf:ammt.: a1 MET�BOLiSi\IO BASAL
l I' rior i:Xeii1plaí. Ad\::,-ce que a

i i�e:;1.t do k1:os·�.U;:" t1l!Ine fr�!itêI (Determinaç5.o dOil' dist.ul'bios das glandula5 de s�cri:'\üil -
.

Oualau' r Pt';-.SÜ(',· dcs�j·· qu� S .1: n t:"r ,: ('ser'.:!:\:T
�fendfda era uma cr:éllura kvi�-! de ctJ'ca de seis qu!lom;:l1(;oi;.intel'na). : ..'

i (;ckrü. seguir :.os;:,if l U1 StJ
Qa, de sode qt!:: nao se p(i(1I� Eies oc'..'pa;-am a co1ina de Sen-1 . SONDAGE�DUODENAL.,

L' .

-

excluir a hipokse de ter sido. r,eebe-rg, onde <;:i-nhamos peque-
.

d luod l1al e 'ia bilis\ ,ore:l p'!:.wral'la dÓi It'n;�,IU a PL:Sj)er.í 'P 1ge :�t(Examequimicoemicl'oscopico OSUCO( e l .1· ! r
,-_ �. ..,_, '''I f) lO "10'11)11 deflorada por outraD�SSC(l.. nas unidades devigilanciaapoia-í .

GABINETE DE FISIOTERAPIA i ru:! Sclldanha í\'! r,r-h-,. j.� .-. t· ... ,\1 \', - --,;L. , ...-

Recurso .crim:! 1.1. 3.565 da uas por mim.s. Sob o nos�o fo-I Olld"s curtac" --1':>1'0" tl1tra violetas, raios infl'a-Vel'meilios e e:e· I ·s "�" C ,-....T i�, lo: i i\.'!\ 047 -. 20 v J. d L '
, , ' ..

q" f' de' '"... t 'n(.lo
" "" v ,

1 - .' •

comarca 'e aglloa, em ljtl:! c go o ac<, '.l": Oi .I:h...-.J,.:'I,: triciÀade médica.
-
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



De ordem do sr. dr. Inspetor
REDAÇÃO E OFICINAS

_ desta Alíandega, faco publico
SELHEffiO MAFRA, 51 que no dia 20 do corrente, ás 15

R. CON
horas, no armazem n. I, desta

FLORDtNóPOLIS-S. CATARINA repartição, serão _vendidas, em

hasta -ublica, em segunda pra
Age�-corresP('mdentes em to' ça, as seguintes 'merea oriaa. ,

das as localidades do Estado. PERFUMARIAS-24 tubos de
vasêlina branea, pesaade cada
tubo vinte cinco gramas, com o

peso legal de 600 gramas;
A.UAflDENTE DE CANA

até 45' de força alcoólica, 3 gar
rafas de um quilo e 1 vidro com

cinco quilos, contendo a,uarden-
te de casa, pesando legal oito

quilos;
, XAROPES-3 garrafas de 213
de litro contendo xarope de li
mão, pesando legal, dois quilos;
EL1XIRES MEDICINAIS-l

vidro contendo preparado medi'
eínal denominado «Agua inglêsa>,
pesando legal quinhentas gramas;
ROUPA FEITA-l pijama de

-

tecido de ulgodão tinto. para ho
mens, pesando real 350 gramas:
ROUPA FEITA-dezenove ca

misas para senhoras, f�e tecido
de algodão, branco;
ROUPA FEITA·-:-nove calças

para senhoras, de tecido de al

godão branco;
'�HAPE;OS PARA SOL OU

CHUVA_:_1 sombrinha de tecido
.

C 'I de algodão, para ereaneas:
�oi exonerado, a pedido, hl

-I ROUPA FEITA- 1 camisa
derico Hosterno do sargo de

,I para oreança, de tecido de algo
apurador de 2�" do. Depa�t�- dão, de ponto de malharia:
mento de Estatística e Publlci-

ROUPA lEITA- 1 calção e,
dade,

uma blusa para creança, de te

cido de algodão, de ponto de ma"

lharía pesando real 200 gramas;
ALGODÃO EM FIOS - .Ii.

maços de retrez, tintos! ern be-
_

binas, ,pesando legal 450 grs;
CHAPEOS PARA SOL- OU

CHlJVA-l sombrinha .de tecido
de algodão, para creanças;
BALAS (bembons)- Duas la-

Foi reformado, nu mesmo pos- tas eontendo balas de confeiteiro,
to, o segundo sar��nto da FÔ!- pesando legal onto quilos;
ça Püblíca Firminlo Custodio

_ ROUPA FEITA- dois terni
Cardoso, de acOrdo. com 9 de- nhos para ereança, casace, ealç-à
creto-1ei n. 89. de l� de se-, e gorro" de' tecido de seda e al
tembro de ,1938, c.ombtnado ,com godão ,pesandó real 23.0 grs;
a letra d, d?j a�tl: lo., da lei n. CARTEIRAS PE. COURO-
73, de 24 de. agosto de, 1936, quatro carteiras de eouro coD;l
com os ,Vencimentos �nual� de metal ordinario, para senhoras,
3:660$MO,' vist9:tol1ta� mais de

p'esando legal 727 grt!; ,

de trhifa anos, de serviços pres- -

O material acima será vendido ��������������������������IItados ao Eetado. no estado em que se acha e o

MI·III·sterl·o d'a f'ducara""'o e Sau�'de'

arrematante ficará obrigado a � �F�i reforín'ado Nicolau Eze- retir'a:'lo aentro do .pralo de 10

A .f.quiel da 'Silveirà. soda�o da dias sob pena de perca de direi- [scóla de Aprendizes rtl Icés em,Fôrç� Pública, de a�ord� com
to sobre omesmo.,

C
• 'Fazem �no8 ,h9Jéao § 20. do art. �o., doa lemo 73, O pagamento será feito no áto Santa atar.na,A1 d t d 1936 com ,'o sr. agrÔnomo Juve,nal ,Ba-d� 2"* e agos o. e, ,

-

da arremata�ão.
"

I
' ,

'd Cbinado com o decreto-lei n, 189, Alfandega de FlorianGpolis, 18 ,t .

ce ar, reSl ente ' em al'Jlpos F6ram expedida!l 6 prQvisiSe�._de 14 de s.etembro de \ 1"938, de Outubro d� 1939. EDIT�L Novos;
_ de quitaeóes a08 e:xator�" seguV-- .. ,por er sidQ ju Igado 'perman�n-

CI"ONCORRE,NCIA PUBLICA PARA EXE-,Proe•••,. .u� 'e,stA. tes: -:- ex-agentell postais t�I� ...
,..;temente incapaz para o servIço .. "lIcrivão \10

'

D FI I fonicos Art,ur Reiaold, Heron�iJl. '. !militar percebendo os' venci-
EVANDRO MARQUES DA CUÇAO DE OBRAS SUPLEMENTARES E.a • se. pr••- Dietrick Vieira e FaQí Muller,.,-,mento� anúais de 1:896$000, SILVA DE ADAPTAÇAO DESTA ESCOLA.' tO.. palalU.nte de Nova Bredau:' Braulina J C�-"correspopd�ntes a _vinte

-,
e s�te .

, ninck Ribeiro, de ,Trombudoanos oito meses e desOIto dias 'Chamo a atenção tios interessados para o edital de concor- 'M. ;A. S,. Carva_lho,' Andr6 Central e Wilma YiQira,'d"a Luz, "de s�rxfços 'prestados ao Esta- UMA'ASSINATURA MENSAL rencia pública para execução de obras Implementares e de adapta- Maykot, ServIço de Lui & For-f de Painel e ,ao coletor Er.nesto,do. ,,', . DE A "GAZETA" CUSTA ção desta Escola publicado na intrega n!l Dia'rio Oficial deste E,- ça de Fll>rianopeU&, 'Meyer ,& BaumanD, .de Hamonia.
" ,

Foi:' reformado, João Sensi- APENAS 5$000 tadodestll do corrente mês. Cio., Alfredo Vitor de Arauio, ,,'

nando de' Andrade, soldado da
, f Imprensa Oficial �o E�t"do, Com-, Coot••

'

dlver•••Fôr,ç:� Públicá, çle ,acôrdo .com Florianopolis, 12 de Outubro d�. 1939. panbia ,Telefonica C,at�lfillenae,' , -

a letra a, do art. lo., da lei n. Notas Cato� CID ROCHA AMARAL Sebolt & Cia.,' Franciscp Barrei-.
Foram, re&istrada� -25. -J73, de 24 d� élgosto de 1936, ��

, DIRETOR ros Filho, Raul Pereira Caldas,combinada com o decretp-lei n.

1- 059-Sv-l Bruno Jenas, Pedró Leonardo
189, d. 14 de setembro de 19;38, leas Alves, Max Wálter l\leke, �rtur'
por t��$.idº filtgado perman�n_- Guerreiro, Pedre

-

Eloi 'Jtereira
•temente incapaz para o serviço I Id d d.r

' I, I V R A R I A S C H tJ L D T 'Callado, Mansueto ,Costa, Mes-"
- C_OD8edWOI a Rs.ul, - Pereira (

militar, 'percib�ndq os yencí- Fest v a e e nossa L..
IlIiaa Cranemann, Prefeitura 'Mu- C�làa� e a.-João Ba�18ta A�r�u,mentas int�grais de 2:052$000. Senhora do DOllarlo,

de _ 'nicipal de Joinvile, Alfredo.Cam- r.spet�vameDt�! Da� lmpOl't,ncla�-
,

'pos, Alberto EntreI, João Alves ,qe rs. '2�$00IO e 1.400$009., I?-e.Uma assinatura m,nsal, São JOiié U." O. UGOCKr Junior, Joaquim Maia, D. NQr- a�ordo a lnf�rlD�ç��, d,o .of. adm'l ;!de' A GAZETA, custa
Ola IBrasil e óutros, êiriaco J •

..João JOVet 9oular� F�aBa, foram ...
apenas' 5$000 i ""áb" d ,Santoll, Eduar.Jo,Santo-, S. A. ordltnado� çs, seU8 r.eill�l'pl., '_ :, :wRealisar-se-á no proximo do- Livraria, Papelaria, 'Tipografia, Encadernaç o • AO r.ca e a.. ."

I-

rimbos de t-orracha I Casa Moellmlnl'l, João Colaço '!, ' J-' • ,;
"m'ingo, dia 22 do corrente, nes- !

Sohrinhó, Cardeso & Filho, Liceu ODel•• , �eee"J.�. ;ta cidade, a traàicional festivi-
"Industrial d. Santa. 'Catarióa.; .: .... Iu_.,dade de N. S. do Rosario, cons-

Estrada de' Ferro,: ,sorocabaDa� ,Sobre comllnicaçõe,. Z. l> I I'tandr. de novenas a's 19 horas Artl·gos para escritório - Livros �em branco _,. Arti,�s ,�co,v,
�

1
NarciBo Lara de Araujo, Benefi- .".;: 4,hoje e amanhã, missa com �o- lares - ,Artigos para presentes - Brinquedos •

P I C' "'1l 4J....r.V.....e8munhão geral para todos os ir- ceneu.
.

GsLa atarlDen.e," ,,' ,""_'" .;� �J

Aceitam,se encomen�as' de "cliché", chancelas, iinetell e . Esmeraldlaa de C&1étro GUllha;.1 '\ .• ! "" ,i'mãos, ás 7 horas do mesmo -

'l'h' I .

DA" D d' d'O carimbos de datas, de metal, para inutilizar estampl a. Luis AscendIDo antal" IsotUt- :l" e a umtadíentod e r8. � •. 'r •dia 22, e missa solene ás 1

I 'cJo Mafrens. d� EnsiBQ, Darei 19:5Ói'OOO, 'cencedido a- .;jaÍli' �Ihoras do mesmo dia, com ser-:-, RUA FELIPE SCH1\UDT, pT 1 Pedroso, Manoel Atire Borges Luis de San Filio' B(,ttini' é' !,dê
'

mão ao Evangelho. A's 17 ho-
: Car�eiro, Jos' PiDheir. Dias; rs; 210'$089, a, J,,� SBJvador dos' ,;.ras salrá- a imagem de N. S.

i
CAIXA POSTAL, 169 TELEFONE 1.257 I Jovino Teixeira de Azevedo, An- Santos'. De .acordo com 8S iBfor� •em sol.ene procissão. Abrilhan- I

Santa Catarhia 'tonio R-edolfo de . Moura'. Fran-. mações rell�etivI. dôs ds. adms.
"tará a f�sta, a banda musical FlorianõpoU.

cillco de ASlis Costa, Diario da Joio Jever,.Goulart FreIa • ,\-�_. '."União Josefense",:
41 . P. Tarde, Folha de €omillsio .do tonio Acioli Carneiro, furam jut-

(O CORRESPONDENTE) H Salario Minimo-setemhr!l" gadas boas e Ieg-ai;::l.

Senhorita ,faça com que seu
�'

.

� V _ f21
namorado use chapéu066) • RAMENZONI

: Ty'
-

i!, "'5 '$: ri ii: C a ii ri J - PREF. ELIAS ANGELONI
'-;------ I SOSPEDJ:S

LUIZ 'f�RRANDO & elA. Ltda. ge���, an�:f!�;;()O S�r!���; ���' - Estio 'hospedados no Gloria
, Creseiuma, o futuroso mumeipm Hotel as seguintes pessôas: HUm- '.

Primeiro Instituto Sul Americano de Ollica e· sulino. O aniversariante, 1tQ, cur- bertó Valente, José Ficher,-dr.
Instrumental Científico to espaço de tempo que se acha l Eduardo Camargo, Hermano Za-

â frente dos negócios municipais, noni,
-

Alberto DalalD� Simon
tem se revelado um administra- Ditter, ady,' Se

• f� duardo
dor probo e esforçado, tornando- Lafontai ,dr. Arnàl Ferrei
se credor da estima e admiração ra, Artur Merry e 14anoel B.,
de seus municipes.

'

Toledo., .

A's h,Qmenagens 'que--lioje lhe
,

serão prestadas A, GAZET.t\ se mSSA8

A
Foi encontrada na Praça Pe

reira de Oliveira, 'pelo sr. Fran
cisco d' Avila, uma chave, que
está nesta gerenciá á disposição
do dono,

ZETA
Vlsaudo.. anftIulla.· C'hav'e DDlanto da arDlad. -_

Inglêsa .

'

RIO, IS-Segundo telegramas contradda Agencia Transoeean, alemã, '

Berlim agora deixou de falar
em mediação de paz, abordando
o seu, tema preferido que é ago
ra "o,' aniquilamento da poten
cia naval da Inglaterra". Todas
as conversações colhidas em

Berlim sobre a situação interna
cional se referem exclusivamente
a este ponto, Os circulos auto

risados alemães dizem que' co
meçou agora a "terceira fase da
guerra". A primeira teve inicio
com a campanha da Polonia e

Dtr"tQr • Proprietarlo
---------------�----�-------------

FlorlanopoUs, 20 de Outubro de 1935

finalizou com ela. A segunda
culminou com o oferecimento de
paz feita pelo sr. Hitler, emquan
to que a terceira, a atual, cara
cteriza-se pelo "duelo" entre a

Alemanha e Inglaterra.

JAIDO �A.LLABO

-

EXP'EDIENTE Alfandega de flo
rianopolis
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ESTRIE'A
Terça-Ielra, 24 de outubso

com a Comedla-Critica em " atos
ASSINATURAS

ANO ...... , ..... 50$OÓO
SEMESTRE .. .. 30$000
TRIMESTRE .... 15$000 DOMEM qUEo

S6 para a capital: Original de MAGALHÃES JU�IOR, ltedator de «€!arioc8»
e cVamos ler»-,

M1!:S' i (.
••••. '1";'" 5$000

Pree08 _lJpeelae.:

TOS' 01'1-,
CIAIS

Camarote 20$000 --, Po'trona ou Baleio 4$000
Galeria 2$000

xou�raeÕ.8

Casa matriz Rio de Janeiro .

Nas suas variadas secções abrange completamente:
Foi exonerado Luiz Moser do

cargo de Delegado de P.olícia
do municipio de Hamõnía e,

nomeado, em substituição, Luiz
Santos Sché,

" -

Reforma..

Cirurgia-Fisiologia' e Psícologia
,

Eletricidade-Tecne- industrial
Qu'ímica-Micro�copiÍl � ,Psoje'ção �

Ensino-Fotografià-MI! temática
Desenho=Dtlca

. .•

ESCRITORIO TE'CNICO PAiRA CONSULTAS - Dispõe
, de especialistas' abalisados, e responde ás.conllult�s ,!u.e

lhe são formuladas sobre problemas têenicos e eientífí
,

cos: sobre imontagem de hospitais, casas de saúde, ser

viços especiais, etc.
"

i

Padaria e 'Confei
taria "Carioca"-
Aviso á minha distinta fre,gue

zia e ao publico :em geral, que
no pl'oximo dia 20, a Padaria e

Confeitaria Carioca atenderá a

todos em seu' nov@ e conforta-
ovei predio, á 'Rua' Felipe Sch
midt, esquina Alvaro. de Carva
lho, onde continuará com o ne

gocio de suas· especialidades.
2v-l

a·
Conçeiçao

Conceição, minha filha, estâs dormindo.P
Venho velar-te o sôno á cabeceira:
Não sei que tanto sonhas, 'rindo, rindo,
E que te faz tremer d'essa maneira.:.

,
Anjos, talvez, as citaras ferindo
Subam contigo estensa cordilheira
Toda de sóes e astros do cêo fugindo ...
Mas tens mêdo que vais de abismo á beira.

"
,

-Minha filha, meu Sonho, meu Carinho,
Amparo meu quando eu ficar velhinho,
Luz dos meus olhos que serão' de luz ...

Deus me dê forças neste mundo vário, '

Para levar-me ao cimo do Calvario,
Oh ! minha' dôce e pequenina cruz I

A.NfVERSARIOS

SENHORA FLAVIO VIEIRA

o sr. capitão João Canelo de
Souza Siqueira, funcionario do
Juizo de Menores;

a senhorinha Zilá Brito, fun- r
clonaria do Juizo de Menorea,

a exma. ·sra. d. Carpúnia da
Costa Arantes, esposa do sr,

Arlindo da Costa Arantes. III

Decorre hoje o aniversario na

talício da exma. sra. d. Aurora
Vieira, esposa do sr. Flavio Sou
za Vieira, operoso prefeito mu

nicipal de Camboriú.

SRITA. 'ALCiNA ALINCOURT HÁBI�ITAÇOE8
A efeméride de hoje, regista .Estão se habilitação para con-

I o. aniversari�, n�talicio da .gra- trair núpcias, o jovem Avelino
clO�a e �e�ttllsslma senhor�nha Sabino de Souza e Maria Julia�lclDa Ahncourt Fonseca, dilêta da'Silva r sidentes nesta capi 1.filha do sr. coronel Hermesde' . -

Alincourt Fonseca.
VIAJANTES

Acha-se nesta capital o sr.

Edgar Simone, aíto funci,,!n�riq \

do Departamento de ��errai 40
Est'ldo do Paranâ.j, i �

associa.
. ';.

.

.
. Na Igreja do Estreito, �erà

,DR. CLARIBALTE GAI,.VÃQ 'r,zada amanhã, às 7,30 horas,
Comemora o seu aniversario I missa de sétimo dia, por alma

natalicio hoje, o sr, dr. Claribal-' d� saudoso conterraneo Francis- l '

te GaIvão, provecto advogado' co iBilk" cunhado dos srs.c·� Or- ,

em 'nossa capital, 'no. seio de '[ando, José e JoãO Brasil. '
.

c�ja sociedadê se fez impOr pela '.. I; '. � '. ',;u'

�ua grande cultura e pelas vir- i�

I"
J •

'i"tudes do seu coração. De e-arA GAZETA abraça-o afetuo- .. "S ; ..
�amente.

O ._:Tribuna
. Transcorre lto].", o aniversariO' ';" .

natalício do sr. Acetino Cancio d.e C'o.D_ta.'
'

'.
da Luz,. empregado n� comercio
desta praça.

Senhorita exija que' seu
use ebapêu ,

, RAMENZONI

noiv.o

AtlIBu'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Fed 'ração Catarinense de Treinou o combinado d3:ii"õTERiA"F;"DER··Ã"i-
. Desport s . F. P. F. II Q U A It TAS E S A B A DOS

.

A DIRETORIA QA FEDERAÇAO CATARINENSE nst
:

CURITIBA, 19-0 combínado da F.P.F. iniciou, õntem o liDESPORTOS, 'EM, ,SEi'SAO HOJE REUNIDA; R�SOLVEU: seu preparo para o próximo certame nacional de futebol. I
.

l)-aprovar a ata da sessã. anterier: ,
�

O treíno foi efetuado ás 16 horas, no Estadio "BelIort I
b• d P

.

F Duarte", comparecende os seguintes jogadores: .

i.2)-acusar o rece símento a Circular n. !, do en er- ,

Arí-Francisquinho- Laio-Zanetti-Bofa6s-BorOl'-Alfeu !

it oviario Esporte Clube, em que comunica a posse de sua nova tIO
O úNICO

diretoria, e- agradecer a comunicação; -André-Baiano-Joaninó-Ferreira-Bibique-Efigenio - Jangui- •
,

3)-acusar o recebimento do Boletim D 38139 da A C D I!hlll-Warde-Bibe-ZequiDha-Formi�a-Arí Carneiro - Sardinha

I RU'A FELIPE SCHI\'�IDT, N. '" FI,ORJANóPOLI8
. ....'. . .:.. -Emédio-Pinto-Mário-Cecilio-Pivg-Saul e SaniD., i J... �

� dito D. 31, da I..t,a Esportiva Catarinense e'Nota OfICiaI de 00· .

,

tem datada, da L.F.F.; I �*.li§l;.�iAJélI1J',,;iAI��..i �...i��l Carlos Leyendecker-A' Peni-! .

4)-Registrar 08 seguintes amadores, cujos registros foram: I R,
'

tl
-

I
tenciária, para que se digne in-:P r o c I a m a ç alW oên�iad08 pela A s.v.r..

'I separ rçoes formar., 'I .

.

.
Alfr;edo Medeiros,. Ariber!e DielOli, ArDO P�dro Gracher,

, p
,

b I •

� _ joão Cascaes-Idem.
'

,

,

.

Artur Schleeser, CODstantlflQ Ardllo, Curt Appel, Irineu Walendo- U, Icas Carlos Hoepcke S. A.-Enca-I Meus distintos companheiros e presados amigos do CLU-
;wslli, João Eduardo de Miranda Santos, João da Silva, José eus-, à í minhe-se ao Tesouro. BE ATLETlCO -CATARINENSE.

�

'todie, José DurvaI da Silva, Luiz Panca, Luiz Souza, Orlando II'mM {J3 ���� José Augusto de Faria - Ao SALVE!...
Paim. Osmar �ir086. Os!ald. A!ltolf: �Iyaldo Raimundo .de Olivei- tm ;& '"

Tesouro, para que se digne in- O nosso querido Clube está em festa. Completa mais um
ra, Osvaldo Siegel, Otavie Constantíní, Hanalfe Anastacío Paulo, formar. ano de existencia laboriosa e fecunda.
�eba8tiio Lucas Pereira Junior, Satiro Tiburcio, Walde!Dar Ga}�, 1.I.�TE�RRltiOTRAR�A ��S- Olga Piracuruca' Dentice - Os que aí o querem de coração, naturalmente deverão
,Waldtlf!lar Klann, Waldemar Koehler, Walmor B. da SIlva, Willi- ,L''' IDo n Idem. estar sentindo o que eu, confesso jubiloso, estou tambem sentin-
mar RJstow;

. , :'.
, .' .

Tlf;:\ do aqui:-grande satlslação, muita alegria .

.
5)-R••st ar �•.Ie�ul tes a�ad8,�e�. CUJOS �egl�,tros foram SECRETARIA DA Assim, meus amigos, permitam que eu, longe em materia

encamiahados ,.la As!ocusçaG �sportl�a Sll� ,r�ncIsco :

Designada.' FAZENDA E AGI1I- pela distancia, me aproxime de voceis pelo espírtto, e com vo-
Anatoho çOl'tea, Anton10 Da�lel de Ara�lo, Armando Co�- ceis sinta tambem a faustosidade do dia de hoje, dia de fes.ta

,
ta, Carlos N�rbert� �a Costa, Çoru�I.JO �oare8 1i1�ho, Edevell�8 �I. publi-

CULTURA
para todos nós, mas de festa grandiosa, altamente significativa,lha.... Ce�sl TQJx�ra, IG�rva'le d A,q�lQ& Morena, Iv� Silveira, casP,�frOarad�ve�::fg�����e! funcio- pois é a festa marcante do primeiro decénio do «Tricolor. Cata-

João C'lpdjilo Morelr., _Jose Alves de CarvaUlo Nêto, LUIz Manoel Requerimentos dos- rinense.
da Vei,a PampIena, Nilo Gomes, Nílso da Silva. Pedro Ivo Fer- naria Celestre Franzoni e Aci- I
nandes, Ri'iaklavlO Tavares, Romeu do R.sario, Saél de Paula, res Silveira Mafra. paehatlos,

2 d . O It ,.. 1929Timoteo Adroinino Santos,' Tiofilo da Costa. Zulmar Gonçalves. J e, n�u _

ro ••8
.

Lie.n�a. Carlos Hoepcke S. A. - A' 12 de Outubro de 1838
Secretrri8,' da, F.C.D., em FIo ianopolis, 14 de eutubre 'd. vista das informações, pague-se Dez longos anos de lutas constantes em pról do' desen-1939.

Foram concedidos 30 dias de a quantia de 2:934$000. volvlmento dos desportos' em Santa Catarina, mas um desenvol-
FLAVIO FERRAR.! Irmãos Casagrande - Idem vimento racional, com um fim eminentemente construtivo, dentrolicença, .a Alcinoé Oliveira Dias, de, 100$000.

.

de principios sãos e de sã disciplina-base da Ordem, prenuncio•

&�cr�ta,rio e Mari,a de .Anunclação .Ralío Carlos Hoepcke S. A.-Idem, certo do Progresso.
'

Mafra, e 15 dias, a Smenia 00-
de 399$100. Dez longos anos de lutas empolgantes, muitas vezes coo-

mingues de Oliveira. Carlos Hoepcke S. A. - Pa- tra facionismos personalistas prejudiciais, contra os mercadeja-
ti .gue-se, de acõrdo com :as iníor- dores dos desportos, contra, quantas vezes, a insidia e a' calunia,

Requerimentos e.� mações, a quantia de 5:736$000. armas preferidas pelos que não pódem bater-se de frente.
.

paelaado. Dez longos anos de trabalho honesto e produtivo, traba-
PREFEITURA DO lho estalante mas compensador, pelas vitorias conquistadas nos

jessié Krieger Santos -' Sub- MUNICIPIO' DL prélios em' que ternou parte, pelos resultados colhidos em todos

meta-se á inspeção de saude. FLORIAN"OP8LIS os setores da atividade desportiva.
Cecilia Avila Schmitz-Idem. Dez longos anos que representam, enfim, trabalho .util

_. r .-

" J
- -,' ,"" . ',��liri-a ,eampo�' Alves-l�..- '''''' � -

,

�, �' dos d.ignos e esforçados diretor-es que tem tido, esforços 'de -seus

Roo! 19�Jnf�[ml a l;] -Press, Olga Moreir.a-'-Sim, sem ,(eIJ- Req.erlmeuto8 de8- abnegados e disciplinados amadores+grandes OiS vitorias.porém
! festival em" benefi- Ia . ia.nqul". segundo tele- cimentos.

'

paehadoll
_.

,suQlil!les nas. derrotas�. e
4
apoio il)condicional �e todos os seus

, aquI .�ubltcado, pro�eclen- Li�ia Chaves Cabral - Sim, ,., aSSOCiados, eSies que la tem em seu sub-conSCIente bem grava-

(1·0 das M,·sso""A.S- Washl�gt?n.: Os �trculos com ordenado.
_ ,,:'E' .

lá v·· d R das as quatro silabas significativas- A-TLE-TI-CO - (' tricolor
f".. r�s m�nlfestaram umagran- Edir Pacheco Furtado.- Sim,

, stanls o
. lel�a a o.sa -

catarinense.

T·
..' ,[ L de ttsfaçao pelos. novos, a.r- sem venCI·nlentos_

Como requer a vIsta da.s mfor- Quizera ahi estar para conrribu,ir- com todo meu esforço,Iv�mo", ante-oátem, o' ,razer lJ
da Y1sita de/uoía colbissió corn- mamentos do E�erclto, que diz· Jandira Nunes-Pague-se. ,a maç .es.

Dias oe Oliveira
com a minha pratica das cousas -desportivas, com tõdas a mi-

. posta das gentls .'D�t)riBha. Bea- se s em_ os, mais _pod.erosos. d.o quantia de 564$000. lde�etnaMO nha bôa vontade, ajudando de corpo e alma os atuais Diretores
triz Silvá, Zeoâide.. M:arqufli e mun o. As expenenclas deftnl- RodoHo Gerlach..Sim.

m. do Atletico,. para que o 12 de Outubro deste ano, que natural-
Mar;a do Resariór., 'Vieira, que

tiva foratil'!reàUzadaS' ha' pou- . Rósália Val'entina Dalago- mente será marcado nos amtis dt <Jespçrto catarinense como um

vierlUlt v' ção ,de � t po el,11 Aberden. Esta.do Ao I)epart(\mento de Educação, grande dia,jam(\is se apagasse de l1l!moria do povo de Floria-
"Gazeta par II if.dll ,q1J" se' de aryJan'\o:, ' fl!':. prese�ç�,! de 'para informar !Se o exame ae Torpede do nopolis. !,

rMlizado DO dia 22 e 23 ás 20 cercé\i,de qUln�entos oflCI�IS�

e héJbilitação da, requerente Inão .

�

Mas, estou cedo de que os q!le ahi ptlgnam ardorosa-

horas, . a() " Salio Arquidiocesano rept entant.e�, d(\.Assoclaçao in'Cor.re.u em caducidade, á vista ,', "ltepulse" mente pelo progr�sso sempre crescente e bom nome do nosso

(anti,. Od6dá(, eoi beneficio das 1i?� dustnals. Medl?3S espe- d@ que dispõem, o art. 20., le-, Clube, tudo farão para que este dia seja um dia de alegria, de
Missões e ergalitalió ela ',CQmia- clals foram tomadas para asse- tra' d','do decreto-lei n� 304 de '

. satisfação, de vibrante entusiasmo, seja e'nfirn· 'um verdadeiro dia
são da. Pl'f)pa,ação dA Fé. 'gura o �bsoluto segred? das 24i2139 .e decreto' n. 26, de : .. 'RIO 17-A A. Press agen.

de gloria pa.ra 9 Club.e Atl�tico Catarinense.
.�

·0 ra _ sei; tlncutado "xp encla�",. sendo termt!1ante- 11(6135.· cia no;te americana tr�smitiu d' AqCUII bde IMo,n�te continuo. ,acomPda?�a.do a rota bnllhant teCODsta do. um 88.
mente prOibida a presença de Apolônia Capitulina Milis -' aoS jornáis daqui o seg�inte co.

e nosso u e. UI �s vezes la.me trl�1 aos seus va en ei

,. 'I.
-

qual er observador:, estra,njei- Si,m, de acôrdo com pa,recer do municado, de Berlim: am�dores, aost sedus dignos atssocla�os pa!a .el�varem .dcadad vdez(O�ÓUES'
'

.....R) 'A',to. d".. procurador Fiscal.' O supremo comun'lcado anun. maiS, sempre en, o em men e os saos pnmaplos seguI os es e

l' DUA�n�A'·L-'A\':�R·AS/· ':ü ,Acredi,ta-se que este· simples "Antonio Manoel Martins -In� . bmarino sua fundação:-ORDEM E DISCIPLINA para h,aver PROGRESSO;
.. r �'l. ,." ;Y.lG�. ·fato assa ter' uma grande re-

' CIOU que o mesmo su
·t· f a s ·t dsenhor H-rry Bauer' Dd VI.arlo forme o Departamento de Edu-. que 'afundou o couraçado brita- respel O Ee hlu� Iça pidr, . er tsempre dconcel Uld o.. . .

"

, ." ,

,

. '.<,l�·· percuss o
"

Euro a, po.is ele f 0le no Ia ven uroso o seu ec mo amversanoGer.1 ", ., cação se o requerente é Ptoes- nico "Royal Oak" atirou um
·b t' I d···

.

tdi,2· O· padroel·ro' '..!lI-. M".·."-0.... vem de demonstrar que emôora sor efetivo ou interino; e nesse I' torpedo no couraçado "Repul. Cnolvbo e VI rtancte �pe o trIJfo a o os: q�e amdPar1hem ao nOf�s.o- .�,' "'�- tlisl:'londo de:
_

um 'e1i'ercito pe- s as suas o ç s e ma IA1eeo a. .

. t',

E t d Ut'·d último caso, se tem mais de 10 I se"� causando-lhe sérios estra. u. e co� o � r a , proporcl?�an 0- � .

e CI-

" (ORaU' Rtf-t queno, os s a �?S, m os p�s- ãnos de serviços e prestoú exa-' d I stern.
encla tecntca digna dos esforços de seu dirigentes, eXigindo uma

•. P-ARLA� v I ,- d' A 'd·di-
suem uma capaCIdade .potenclal me de habilitação a que se re-I

gos e. pon °t-o,..,pe °dmeno . disciplina perfeita para corresponder act seu glorioso passado,
.

.

" a SI., e ,r I, enorme e seus ar1J1amentos tan-
' poranamen e, Jora o serViço.

g f d Ih uma ex'istencia sernp e orteados pelos s�os prin8anto· AnIta T"'re ha R 'l. fere, o ar!. 20., letra d. do, de- Acrescenta o' alto comando araMn ln 0- e

JUSTiÇA d HONrR n . -

.

.'
".

.'
'" ZlO.

"
amos, to em qualidade, quanto 'em d ORAL d A

\ PcelaDS�ollsÉQÜ��I��G;;�ro, Vi; i�:��dsa�st��� ���mn�as;ed��: cr��-sl�dr� ���d�:O 2d!2gE�d·veira I ��� s� :o��:�ri:eO ac�;m:� s:� I
a

��i���;r�. s�uPpo:���:o���t::te���jo P�I�o Apt�����:e' e proI te �e Cal'vallio- deelam�cão, mentQ se acham e"'v''elvl·dos no
-Ao Departamento de uca- vamento em aguas alemãs. O .

d Ih f t d�
.

c

I
-

.

-

I e F ., U ção para informar se a reque-i d
' d s t

jPorclon<.tn
0- e um u uro Igno, eis o ema a seguir. '

n.z IOrezano.
,

[confíito
armado.

.' rente' está habilitada nos termos, �otnan �nte esta tsen o e pe a·

,

'Que esse futuro seja cheio de fausto, de grandezas, de

:�ict, �,�g��t��:''C��ei�Oll::� d�
A r!xoe��it�r,t il�l�r��ica�i1�i�t�nti�: �� �r,t35Z,. J�tr�41�133.0· decreto-

i t�r �e�Zto�i:omen o para pres-

������,d:ã�e��z��t�sej�e��n� s��c�:�:��ã�rog�:ss�eeu�nfi:r��n::; =: O

.

por M,r�. Tere.i:8 BastOl,
e.omQ de suma·efl·cl·enct·a. Um tan- t DEUSES OLIMPICOS --do

, 1. Alirio johanny de Alcàntara . .,._
: vo os aos .'. ",.

d
'

.' que de doze 'mil ,libras, mane-
_ Pague-se a importancia de í Antonio, Carlos, Bitencourt .lra a

'. (ORQUES!A:), • I j�qo pelo radio ,a uma·', distan- 94$500..
'

� � I Socio Benemerito e Presidente de Honra do C.A.C pro·
I BEREN�O, I).as AlbertlDa c1a de meia ,milha, foi inteira- CantaUciQ Erico Plôres-Ao �ê)rllil� �" _ velo·

-solo d� vltiHno, prof. sr.

Artui"1 mente destruido, com apenas Tesouro do Estado, afi m de ser
\ por

Ga�a d Eça. ,

, ,�,,:, : quattP disparos de novo tipo .

I d\\ 11&- -

O s u "I·a' esta�o segu t"'!lt Tma

,2 JUROT.Ê, valsa, de �el!!-, de canhão anti-tanque america� ouv!do o dr. Procurador Fisca
'1 \VI an�mmo r�(lI1IrSO 5 nos O� a x I Ires Q-

::í�8���:af1a-.olo ��. vlOlao I
no.

'

,', '

OI ETORIA DO IN- W
" dos contra

., S',YOCE DE PRIMAVER:A:. '.\ ,

, .,
TE.IO.• E dUST,ÇA 'I' :\·d t do' Tr b Ihvai•• de Jobim Str.uss ...... Anita &'pontados'" .

' )�T��SAlM TEll('..: ;.\CI en e,s: .
a a :0

T.erezinha R.mos piano' sra. éo- j'" " ,.' "

,

"

ueriDleutos des- 'I

dl�� �3i.õ·DE piANO:'Ah.l.r�'
, .' , •

a. ...eh"do.. i.naiiiãiiii!"-·: N A,
do iH

(Oll.ttÜESTRA).
'. I. Hugo Amorim-De acôrdo a s.-tual:'.ao M E 'H

�

I O I O N A L
6· FIA O.IRAS - baiJad.o Encaminhe-se ao Tesouro.

"

!r
portu,u..s. I Prefeitura Municipal de Join- elA. DE SE,_!. DE .. J2U)ENTES OC) T'HABALHO

,

III RI f>9. -,S.ndo um co- vile-I�e{l1.' RIO, 17 - E' da agencia
(ORQUIi:STRA) .

. municado agencia fr.ancesa Hospital «Santa Cruz,.-Idem norte-americana United Press, Agente Geral no Estado:
-1' ANDANTINO, Padre l\b.r-: HAVAS, ao Jornais daqpi, é

_

Rêde V�ação Paraná-Santa um despacho telegráfico aqui

� Id L
II

htini-IOIQ de. viQlino, -prof. sr. possivel que na conferencia das' Catarina-Volte ao Tesouro. publicado acentuando que por
:

�':l
. O I n- . (t., r"eS·Artur Gama �'Eea. ! quatro potencias' nordicas. que Francisco Momm-A' consi- informações coihidas em circulas "

I· SOLO DO BANJO-Felis-! se reu.n· á hoie �m Stokol'mo, det:ação do exmo. -sr. dr. Secre- autorizados, sabe-se que a" Ale-
berto Dem'" e ,leu eoojunto. � os tres reis scandinavos e o pre- lárl0 do Interior e justiça.

. manha e·a Russia Sovietica �na-
S· lorel de P. ienhora-Faa- I

sidente da, Finlandia estudem a Laboratórios Raul Leite S. A. lisam a situação resultante da
tasia em um' ato fi trea quadros.

'

possib· id�e de pedir. ao presi"; -Encaminhe-se ;iO Departamen- .atitude da Grã Bretanha, ao de

Ag deeelllo$ o eODvite e pro- dente ..Rooaevelt...e aQ sr,. MUSllo<- to de Saúd{}-Pública, para que c1arar pbr intermedio dos seus

mete • no. fazer representar, lini que desempenhem o papel se digne informar. 'orgãos oficiais que está determi-

1l1mej ·adpres' 'em prol da paz. S. A. Casa ·Moellmann-Idem. nada a continuar a guerra.

,,.

ADQUIRA O SEU BILHETE NO·

SALÃO PROGRESSO

Florianopoli., 183g

ZETA
__ b • r

-

"tc:a

..

-

CES_PO_RTIVA
Direção de Escotto M_elo

, l'

'VI�TO:
,

ADEl\BAL SILVA
Presídente '

Rua Trajanc. 11 son.--salas 1 e 2. Telef. 1-1-7-2
lx. postal 29.

FLOr�IANOPOLlS SANTA Cl\TARlNA

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A Gazeta FI

I., Artigos de lnverne para homens, C· nherae 'crianças, maic:
�.' riado sortimento, na .Casa ·APITAL"
I Metriz= Rua Conselheiro Ma·fra n. 8 Filiall Rue Trajano
...aM7.nr.'Msw.· '9�J ���..�-mEBM�Fm.-..-I--��-�l--- __.._ '......................

<
'

_ _& GV;saq_ .. --',__ I , ...
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,

A.f3AZETA
, . -------_. ' _-:.-.---_ .._---�_._-------

.

.;..__--"----'-'------

S8
e: mais

.................................................... l =
'
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,r I Mâi_. TWO ,

DRA. JOSEFINA FJ.JAKS SCHWEIDSON li"O b', M É D I C A

I utu ro
Ex-assasitente do serviço de ginecologia dos hospitais da Gani-

bôa, F:'undacão;;Paffré _ Guínle e S, Francisco de Assis do Rio 5de Janeiro., E-interna do serviço de Pediatria da Policlínica de e-
.

Botaf�go_' . i Quiota-Fcirll
ESPECIALISTA EM DOENÇAS DE SENHORAS E CREANÇAS Fet entregue em ITAJAl' (Cabeçuda).
Tratamento �oder�o das afecções do aparel.h� .geníto-urínãrío da

I
pela Cr<EDITO MUTUO Pf�EDIAL,mulher. _ Disturbíos da esfera sexual feminina. _ Tratamento .

d R 6 0000000 q
.

coube ápositivo na sinfecções gonococicas. _ Parametrítes _ Anexites O premlo . e .. .8. :' " '. ue

-:- Clínica Pediatrica e "Higiene Infantil. - Regímens alimentares. caccrneta n. 22(J3. pertencente .as pres·1DIATERMIA - RAIOS ULTRA·VIOLETA E INFRA· tamistas Maria c Guühermtna Silva
VERMELHOS :

�- , .
'---.

�ONSULTóRIO
.1Rua Felipe Schmídt, 39 Sobrado

Consultas das 10 ás 12 e das 14 ás 17 horas :
FLORIANóPOLIS

_ I
•

•
....................................................

ADVOGADO

: ES('ritól'iO -- AVE:NIDA GE"ÚL)O VARGAS - ,ResidêncIa -
i Residência: HOTEL BECKEl't
I

�, .TARAGUA
====�==========�========

I

DR. JOAQUIM MADEIRA
NEVES

Clinica c Cirurgia de todas as mo

léstias dos olhos - Glinica Geral
COMPLETA APAIlELHAGEM PAilA

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

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

1621

DR. ARTUR PEREIRA E
, OLIVEIRA

Res.: R. Vise, Ouro Preto 57 _

Fone 1524.
Cons.: Vitor Meireles, 22

Fone 1248.
Doenças internas' de crianças ti

adultos '

Doenças do sistema nerTOSO I

LABORATóRIO DE ANALISES
CLINICAS I

Aberto das 10 ás 12, e das 14 horas:
em diante IConsultas diárias da 3 ás 6.

26-P
--�---�--------

DR. MIGUEL BOADAID '

Clínica Geral -. Vias Urinárias'
ESPECIALISTA

m moléstias pleuro-palmonares .-! ���e�:e:�����!!!Q�X�:��!!'!i�,. Ibronquite, asma, tuberculose etc.) I
RS.: R. João Pinto, 13 _ Fone
5.

'

Das 2 ás (,hora!!
e .: R. Joãó Pinto, 1 - Sob. - ,

ati'é 1314 •

• !"'I.....J '

tl24-P
--.;-----_ ..�.__,..",,_ . _.-"_

,DR.l'AÚGUSTO DE PAULA
-noenças de Senhoras - Partos
- Operações.
Cons.: R. Vitor Meireles, 26-

..Fone U05. '
-

I

"lles.: R. Vise. Ouro 'Preto, 42 -
Fone 1355.

025-P
...._ ..........�_..---.,>--�_ .. _ ...�

EDIFíCIO PROPRIO

Dr. Armando Va
lerio de AMSis

Medíco
Clinica Médica de Crian

ças c Adultos

Consultoria, e Residencia
I em João Pessõa-c-Est- a

da Geral n. 6,4A.
Consultas: das 8 ás 10

e 4 ás 7.

Atende chamados á noiteClarno G.· Galfetti
ADVOGADO

.n. F�li1>é Sflmrtdt 9 � Sob. -
Fone 14Sa-.

:ai ] XI 'iii Cf' ..

r 'I- - ir' -

* %.
--,,-------

DR. REMIGIO
CLINICA MÉDICA

Moléstias internas em geral de Se
nhoras e crianças

Cons.: R. Tralano 1 - Sob. -

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

14 ás 17 horas
Res.: Av. Hereílio Luz 186-
Fone 1392 - Atende chamados.

íf:â.":rDÊliBAL"n:-:Õl·sitvl
ADVOGADO

R. Fé.1!pe Schmídt" 34 - Fone I
1631., .

' ..... i)Ii.-iiiili'iQ'ÜFrit€i\p.......

JUNIOR

SOCIEDADE COOPERATI·
VA DE RESPONSABILIDA..

DE LIMITADA

BANCO, DE CRÉDITO PO·
PULAR E AGRICOLA D�

SANTA CATARINA
.-(0)-

Primelro Banco fundado em

Santa Catarina

Fundado em 26 de maio
de 1927

Empréstimos descoatos co

branças
ADVOGADQ

R. F�lipe' Schmidt - Edifíqio i
Amélia Neto - FLORIANóPOLIS
�••�«;e.oO>$"'I!ujl'IltG..,eol!l IDR. PEDRO DE }[OURA i.

FERRO ,

ADVOGADO '! �
R. Trajano, 1 - Sob. � Fone;

1548. �

DEPóSITOS
á vista, aviso prévio, limita

da, prazo fixo
Rua Trajano', 16

" .

"ú'�:!liza:::tRIIF ..

CIRURGIÃO D�NTISTA MOE'NNICH
FLORIANóPOLIS - Rua Fe.lipe Schmidt

Edifício Amelia Neto - SOBRADO. SALA N.
CLíNICA·CIRÚRGICA E PROTH;ESE DA BOCCA

Aparelhamento recentemente adquiridO, com todos os

aperfeiçoamentos 'da technica moderna
DIATHERl\IIA _ ALTA FREQU1llNCIA

ESPECILIADADE
Pontes de Ouro, ou de Platan, SEM COROAS, para imitar os

dentes naturais. Dentaduras Anatomicas, sistema alemão que Der
mite obter a imitação absoluta da dentadura l1<lturaL - Denta
duras SEM Abobada Palatina. � Dentaduras parciais, â base
de Aço-Krupp inoxidavel. - Extração INDOLOR do nevo, sem

descoloração da côr do dente. -'.Brànqueamento dos dentes. -
;

(Descoloração secundária). - Electo Coagulação. - Resecções '1,1de raiz . ...:..., Reimplantação, e �mplantação .-'- Therapia da Pa·
,

radentose -(Pyorrhéa). � Cirurgia radical segundo o Prof.

Neumann, Berlim. 1
,

CONSULTAS DAS 9 ÁS 11 E DAS 3 ÁS 6 HORAS
As te,rças e sex.tas·fei.ras, consultas nocturnas das 8 ás 9,30

AOS SABADOS DE TARDE NÃO HÁ CONSULTAS
_ HORAS MARCADAS -

I-

r- l�OlOO
VENDE-SE • material' a
,x.�,Ira hluícIota:

1 redà traseira completa, mi
, r,orpedo; camara de ar fi p�.
1 roda dianteira completa, "OH
.camara de ar e pneu,

1 garfo cem, & coicioR e

de mão.
1 corrente,
I meassgeira c�mpleta..
1 .ailim.

'.

1 par de patalarsa.
1 bolsa' tle' eoure (,'Üm cJtaves:
Ver e tratar '(169 .ficióa8' ".te

j0l'DIlI.

, .'

",._'---�--

OutuBro'
I·e

Quarta-Feira

Realiza-se mais um SORTEIO na (;re- ,

dito lt_utu Predl.1 com um pre- .'

I mio em meroadorias no valor de R!:l.

1 &:OOÓ$OOO e muitos premias rrienores. ",

cara lO ,

da Eotlção AgronolC'ica, l 'ce�
otim., confOrlaul e crand.·
de rouidenci., .

belo ,p()niI�r I

,dill! e iliUmeras: benfeitoriu.
-põe' de 'Irande extendo' de
ras",par.a .b, -�8riçGJ.,: 00 .1' i

,

, sj" !eH\' lotes.
Triltat->na

RUATRAJI\NO 'N.
, I

. I
Companhia· NaciQ"aJ de: Navega-f P�dios'

'

..

C
,� r VEN�EM.:S'�·08 pr'édioe'

ç ...·l
.

S 81'ra' CODselhelfe Mafra D. 22,.

_
U _

" .

'. (Jeroni,mo €oelbe 'n; 5 fi' AveB
.

Rio Branco D., 140.
t Ipformaç3eli com".. sr:ctr:' ..U

I
,._

I "" 11.1 Ramos da Silvl.
D�.anap••a; Roa Felipe--Schmitlt n. 34.

I., I 'O!5 seV _

Servioos de Paes8K$iroa e (:Je·�O,ar:;ti�_!)",.,q" , '.

iFretes' de
PX ;%9 PÇ§ S !FI. lLiJt III!III& ék ; m J.L!!L i� m·;- .

Para () Norte

l,drá a 21 do o Paquete
csrrente para:

imhituba
Riô Graudt.

I"'c!t,tas, e

f'ôrt"

o Paquete lTAPURA
'. outubro para

rarallagllà. Antonina
Santos, RíQ de [anelro,
vítérta. Daía, Maceió.

Recife e Cabedele
Cargas e passageiros vara Oi demais POf
tos sujeitos a -baldeação no Rio de [anelr•.

l·
.

,

•

:-. r.

- l

.fl'·

.

'j

.>. egre
, 'I

A' II Recebe-se cargas e encomendas até ii véspera clas'saJdas d.s .paquetcs l .

-

VI80 e emite-se passagens, nos dias das saldas
'

dos mesmos, á vista d3 a. (.. ,'. ,�>,:' " dItestado cl�� vacina. selado com Rs. 1$200 Federais. A- bagagem de porão deverá se flacarU; ," H-. ,v�n ii
en1rq;LJt!, i.tHi ArrPa'zens da Compan hia. lia vespda dás saidas' �t� as 16 hGlllS! yENDRSE ,no dist�it{4 da

�(.Ha ser cto-ndt.:zi!1a, gratuitaffitnte para bordo em é'Mibarcações e�pt.'t�!als. ! Tfl�dade }lma checara com C8�a

flSCRITfdUi-'},'NAÇA lj, DE .N0VEMBR�) ?2 S�B. (fUNE. ... '250t 'I deT:�:�d��m o 'proprieta�io Ci-
ARMAZENS--CAIS UADARÚ N. 3--(PONE 1666) -END. -reLEU. (:)S fEIRA cHie_ da. Conha, á roa Lauto

Linhares n. '54.
.

I
I
.:VIVEN:DA-

'F!J ,1 C f"\f' If .i ... <".,·tl('r;�"'1 I'H.."\ V'..} t� n·.!f!\.IJ�i. ··\rl"'" l'
"

r.
.' ,Ie�p.u.·se' o contra'to (' ,�

'TO� ��,,!:' I
� i1\f � (' I i 7J I

,um(l- Q.'iIll4 � conforlave vi'\'.end,.
L � L �'� tirá fi

;
ne�ttJ cidade.· ;Per,dido de ' mfcir

,
nil\ções'. Cai·x.�r\')8tal, 11 I.
,. '.

"

Para mais informacões cem o Agente

CL.LS·Q�>'�RAMOS
--....��

I
� ': *

Liberdad,eRe,staurante r

Cais Liberdad-e-Esq�ina
Saldanha IVI�r'inho

ABERTO DIA E NOITE SERVE-SE MENU, PRATOS
VARIADOS BEBIDAS NACIONAIS E ESTftANJEIRA5

Ditigdo por !fU proprit"lsrio 1'.RNO Bl\INCAS
Fone 1.095,

.. lteQ�:.
,I 'Comlirll-ic; 'por

: qualqu�r quai'ltftf e vaUl

'dade de marmore, bem tom
r
ca�cas de marisco.

I . ,Faia melhores jtiformrçõe
,dirijam-se· ,"5 jn,t�rt;s8ad.C!)s'
lahr!ca de Lac!ril,hos d:o fi

J?'ão Cunha, ã 'RIta Mana.

e MELH01t, TONICO J

C�l" ai: T'$�tSf .

"'dtif.A,
eltlhM'res
Pulmonar.",

,D6r aas tostas
• ao'peUe

�'lle c&'fI&:lidil' -
-

P�a .1,
. VINHO 'CR.l&SOlA�O)

-----------"-------"-'-----�--

DR. LUIZ DE SOUZA

_ ,:", � i ...

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


