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.. Tamb,m o \"Ajax" l1erdeu sete ·marinheiros e te-

t,inco feridos na batalha co
\.

o "Gralf 'Spee""
.

1
\ !

I

RIO,"19-De LONDRES, (U. \P., agencia norte-américa-.
na)-O Almirantado anunciou que a,s baixas do "Exeter" são as

seguintes: 5 oficiais mortos e 3 teridos; 56 marínheircs mortos e

.20· feridos.
'

.

" O comunicado acrescenta: ,

, "Receb'emPI informação do embaixador britanico em Bue

noé e tomámos' providencías para .que seja, enviado um navio-

hospital".' '-. '.' -

,

. Quanto ás baixas do "Ajax", o Almirantado informa q�e
foram de 7 marinheiros mortos e 5 feridos, sendo um gravemen
te.

A
.� :

-

da despeza
.

,

\ ..

LISBOA, 19-Pelo vapor bra
sileiro «Cuyabá» seguem ama ...

nhã, com destino ae Rio de Ja
neiro, os tecnicios cínematogra
ficos Aquino Mendes e Fernan
do de Barros, contratados pela
Cinedla, r para trabalharem no

tlIm "Pureza», que Chianca (lar..
ciá dirigirá no Brasil.

,
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,xo para.bieicleta:

1 i.rQda 'trdzeira' corspleta, eera:
\ torpedo, camara de ar e ptteu.
1 roda dianteira completá, côa:

�am�l'a', d� -er e,pneu.
1 g,atfo com o gUi'dOD e breque

de�inã();.
.

1 corrente. .

'I mensageira completa.
.

1 silim.
" .

; 'L:�r de- pallalam-a.
, t 'bolsa �,de4�l!JUr8 >'eé§m '�b'8veS.

,
.

VeJ' e tra,tar' DOS efieillas ieste
'.iol'�àl.

.
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"A GAZETA Florianopo�is .---..,'

Funcionarios Publitos
Civis de Santa ·Catarina

,
,

, enes de vidiJ que culminam nUPla apoteose de benemetancia

/"
."

....

,

"A Gazeta" emvlslta â séde da prestigiosa sôcieda"e dos servidores do E.t�do
.; -:

Foi a 17 de Dezembro de
1932 que a navel eatidsde
se apresentou 0"0 ambiente
social do Estado. Teve, des-
de logo, ,Q entusiasmo de Aproximando.se o mais possível das necessidades dos socios, e dentro dos limites finan-

grande numero de associa- ceiros do Clube, foi instalada uma modelar assistencia médica. Para tanto foram contratados os ser-

dos e perspectivas alviça- viços de três abalisados profissionais, que são os srs. drs, Saulo I\amos, Angelo .Lacombe e Pa!!10
reiras se denunciavam para Fontes. Os dois primeiros dão consultas na Sêde, e o ultimo atende os chamados a domicilio.
a sua existencia. A cargo do dr. Saulo Ramos estão, tambem, as intervenções cirurgiGas é. partos, s( m

COntO todas as organiza- qualquer despesa 'para 98 assoclados.
\ .

zões, entretanto, tsmbem o A ESPAÇOSA SALA ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECAiDO Alem disso, o Clube avocá" a si as despesas de diarias na Maternidade e no Hospital de
Clube dos Funcienarios de- CLUBE Caridade, tendo gasto, no ano em, curso, a respeitavel soma de Ui conto! .de réis,' �m .numeros re-

via encontrar pela frente ,rande numero de dificuldades. Dificuldade de. toda ordem, Mas ainda que dondos,
.

"-

elas foe!le� bastante fortes pora disseminar desanimo entre muitos associados, não tiveram forças, As seguintea cifras dizem bem dos grandes beneficios que' vem prestando a aasiatencía mê-
contudo, de destruira iniciativa;eã entidade proseguiu sua jornada. dica do Clube:

,
Breve era reconhecida de utilidade publica pelo governo federal. E a 20 de janeiro de 1935, Até novembro foram. dadas. 2.143 consultas na sêde, realizaram-se 665 visitas domiciliares,

pelo decreto n. 74. conquista igual beneficio do executivo estadual, ,

.

e foram aplicadas, pela. &�ÇªO de enfermagem, 2.284 injeções. � praticados 314 curativos.
Mais animado, o Clube dos Funcionarias Publicas Civis de Santa Catarina volveu suas O mªterilll cirurgicõ do Clube, aparelhos de raios ultra-violetas, etc. está "vali��o em

atençõel pata o árduo caminho que lhe rtlstava a vencer e, pouco a poueo., de tijolo em tijolo, Ioi 20:000$000.
cona�ru.iDdo, um aprecíavel patrínionio s()ci�l. _ �',

'

�. ..' ';, '
..

' ,', jl ;:'..
'

"..'.

Muitt> estenso e enorme, porem, o p'rograma' que lhe eompétia 'realizar. O Clube não podia, ' ,

ecntentar-se em ser uma simples organização social, e viver platonicamente nessa .huaçã.. ,\,
'.'

.

. i

'.
" .' Não. EJe vi��va. mai� quea simp'l�i!I'e;nlÍmera,ção d,'!, secios, ;�u�ria �a.r.�lbell, ái, todllS.!_ um,;,' . I; Não ...S. porem, somente o bem. estar �� corpo; que. o' Clube dos" Func5o�ari�s proc.ura dar

serle-: ira�de de benef;clOs. para .: qu� º/ �unClonapo ���hco, l�tandº:...llR!\!l: .�e�p�. CQ� esca��e,� .......� aos aeus socios. E' tambem, o bem !t)ltar. do e!lp�rJto,:e, para IS90, ��_nte�. -em }SUIl sed? !()���.I�: uma
venclmE'�toe. pudesse ')rOp?r�lOnar·�e a SI e � sua familia, um canforto compátivel com as eXIgeocl�{s importante biblioteca, co.m ,g�ande numero de obr�s. ,.hVf6S de coleçoê� "dlver�as'. e-� c )ndrço-es:. de sa-

da sua Vida e d,a sua profissão.
, tisfazer a todos. preporcienando lhes uma recreaçao íntcressante, variada. instrutiva. ,

Encontram-se
Era mister realizar •r ,i lá as obra'!' completas de .Machado de Assis, o D!cion.ario Encicl.o�edico, a Historia do -Brasil de .R�.

I
r

cha Pombõ, muitas obras celebres de autores namonais .e .eatrameíroa. "0

UM GRANDE PROGRAMA
-

. , .

Parfindo do principio que tod� a .relativa felicidade deste' muado, reside na' saúde,.e funL� ..

cionario publico precisava ter ao seu alcance todos os recursos médicos que as eircunatancias deman- Ilma.aociedade come essa, não podia deixar de pensar em ter uma séde ' social propria.
daseem, sem coagi-lo a sacriíicios msnetarics superiores ás suai posses, f, Para issa estão sendo acumulados o� !und�S' necessario� já E'xistindo em caixa a soma de 10:174$100.

.

E nãó só isso. .
'

.

' j n DE'ntro das normas admmlstratlvas que estao sendo observadas, breve este saldo aumen·

. A vida tem imprevistos. Ha momento� em que o individuo necessita de amparo maiS' for.': tará em muito e o Clube d�!ô! FunciflUarios, tornará 'rt'alidade, como tantas outras, a natural e iust l
mal, afim de libertar-CJe de situações difíceis. E o Clube dos Funcionarios precis8vae star em .condiçõe� .aspiração de uma séde proprJa. '

de atender esses transea dos "_ '
,.' .�

AtU! aSlociados, ASSISTENCIA ECONOMICA
Como realizar tanta cousa,

entretanto, sem recursos flS-

peciai8,� .

Foi qU30do a benemerita
allsoci�ção �on5eguilt

O sr. dr. Nerêu Ramos,
preClaro Interventbr Federal
do Eetado" qúe sabe 31pteeiár
e valor e', a ' dediceção alo
funcioriario� , do. -P9dia vêr

.

cam "eaintel'else a situação
da eJltiqade,' CI, com. aquela
luperior.idaqe . de. e�pifito qlUI
••rateriza todos .01 leua atos,
fgi-lhe ae :, encõritr6:" de sua.

alfpiraçees, 'determi�ando fos·
le o' cluni 'dos, E!l!lcienarioll
lubvencionado com "'. 36 con·

'''I de rei•. an·úais. .

.

.

Este gestó do illsigne el!J.
tadista c"t,ariàense. mereceu
emooiODantes aplaüsGls dOI servidores do Estado, e o Clubs, reanimada, entrego..-se com fervor ,á Dos dado. acima, e q�é
,randi Gbra de sua missão.

' .

c.olhemos em visita que fize-
,
Essa ,rande obra, por6m, demandava pessoas ele capacidade de trabalho, de inteligéncid. mos á séde do CI ube dos

e de inegavel aànegação para ser levada a bom termo..
'

,
,.

i
. Fun�ionarios, a Rua Arci·

Isto n.io constituiria düiculdade. porque entre o honrado funcionalismo. soõram .os valores .os morais preste Paiva n. 5, cOD'c1ui-se
e in�electuais. A prova' disso temo-Ia na· escolha que se fez em Assemhléa Gerrl, para organizar li .a benemerencia da institui-.
nova direção da aeciedade. em prolleguimento ao olUito que iá tinham' feito as administrações pa8� 'ÇãOí e a maneira brilhante
ladas.· .

. ,

como ela .vem Ratisfázendo
Proc�ssada a' eleição, luas responsabilidade!'.

J
r

Clube

CLUBE DOS FUNCIONA- ,
.'

RIOS CIVIS DE SANTA
ii

CATARINA

UMA 8UBVENÇÃO DO
ESTADO

dos

A FECESSIDADE" DÂ UNIÃO
. I Passando-se á constituição da Diretoria do Clube, cujos membros são eacolhldos e.ntre os

do Conselho Diretor, a escolha recaíu nos srs. Mario Lacombe, presidente; Manoel Fe�reira de MIl
orgaaizacão 1.0, vice-presidente, Silvio P.D. Fernandea= I'. secretario; José Steiner, 2'. 'dito, e E.a�uel da Ro-
que llae ad- cha Linhares, tesoureiro: 1

SITUAÇÃO FINANCEIRA

Nesse, intento, foram pagos nada. menos de 5:750$800 de dividas do exercicio anterior.
Adotou,. ao mesmo tempo, o sistema de liquidar no ato, todas as despesas necessarlas, estando, por
isso, o Clube livre de compromissos. ,

Acrescentando-se. a este particular, a inscrição de muitos socios novos, com um- perfeito COII

trole na arrecadação das contribuições, o Clube dos Funciodarios se encontra, no momento, em oti
\
ma situação financeira.

ASSISTENCIA MEDICA

BIBLIOTECA

DE ÀSSISTENCIA SOCIAL
SE'DE SOCIAL

!,' Alem da Assistencia medico .h.ospital mantida pelo. Clube,. sem nenhuma. despeza p�r.a o

associado" cumpre. resaltar outros' ben�flclcS de ordem economIC8 obtidos por essa utIl e prestIglOsd

l·, Assoc;iaçâo, em f9vor dos seus socios.
'. , • i. .

.

. Assim é que o Clube. conseguIu cOIJl a conceltuJda Padaq� MOrItz o abatImento de 10%
para as contas. d�s associad08. Na Ca;la Micelanea ,5% e na Empreza A.uto' Viação Catarine�se 20%.

i ' Fazendo um rapido enme do!! resultados obtidol!l .pelos assoGlado.s .com ,.esses favores, sur,

L I ge á primeira vista, para não citar outros, o desconto concedido pela Padaria MOrltz. E� geral uma

: I família consome de pão mensalmente, uma medi.a, de 50$000. Gozando ,do desconto de 10% o A !'IS0-

ciado economisa 5$000, cuia importancia poderá servir para pagar!1 sqa� mensalidade no Clube. Des

r� sa forma a contribuição exigida pelo Clube. fica co�erta pelo beneficio conquistado para o socio, �sem
,

1
'

" que este tenha necessidade
.

, portanto de desembolsar um
"
real siquflr 'pará estar quitei'

•

"rcom a sociedad€\ .
.

E' pens&[J1ento
.

da atual
,"1: �Diretoria, entrar em enten

I

dimento com outrol' estabe
.

, lecimentoll. Em compénsação
o Clube fará intensa propa
ganda dessas casas entre OI

&;eua loeios.. r
'

8ALÀ OPERATOHIA-VENDO-SE O DR. ANGELO LACOMBE
ATENDENDO UMA ASSOCIADA

. ·CONCLUSÃO

I'
SALA pE'CONSULTAS

MERECERAM O SUFR,AGIO DOS SOCJOS Lá, encoQtratD, os fune.ionario� pÚblicol!J, uma casa vercladeiram�nte, amiga" ,pronta a com·

? preende�lo!!!, a auxilia-los 'em qualquer de suas, necessidades' e inter�ses. EnCim, uma organização que
lhes deve merecer cada dia mais carinho, mais solidariedade, pOI�ue é deles e só para eles ex�ste,

.�
.

A impressão (que colhemos, não podia, ser melhor, ,e é com" !

à'bJo]iIta sincerldade que dei-
xamos aqui consignadas !,lS nossas coI1gt:atulações pela grande obra realiz!idá, '\�.ão duvid"ndo em afir
mar, que o Glube d"s Funcionarios Publicas Civis de Santa (:atarina., "é umà' entidade que não só

!, honra a classe, mas que constitui motivo de orgulho para a nossa soci�dade, parà a"nosso E9tado.
�,,�

os �eguintes cidadãos, todos eles intemeratos defensores dos interesse!! da classe:

Batista' Pereira, presidente do' Conselho
,Antonio PadUI Pereira -Secretario
Otavio,Oliveira, Reinoldo Alves, João Marçal, JOS8 Steiner, Silvio Delico Dias Fernandes;

�manuel da Rosa Linhares, João Silva, Oscar Pereira, Eduardo Vitor Cabral, Martinho Calado, Mat
rIo Lacombe,. Manoe) Ferreira de Melo.

CONSELHO DI&ETOR

-----------------------------------------�----------------------------------------�--------
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Florianopolis, 1939 \l

"melhor àe três" entre Rio e 5. Paulo
\

'Hoje á' noite, se realizará, na Capital da Republica o encontro

'd.c,isi�o .entre paulistas e cariocas para o titulo de campeão brasilelro de

futebol. Ha grande espetativa no mundo pebollstlco em torno da sensaclo-,
nal pugna,

A,Q'AZET DESPORTIVA

Quatrocentos_c!n�os ren-NossaNa segunda dâ.rnelhor de três, os bandeirantes muito deraan as prelllD.lnares ,,',
bem ..ajudados» ,; conseguiram vencer mal os Cariocas. O triunfo �NTV ER�A JUO�
paulista foi inespressivo.· , RIO, 19-Às partidas prelisainares do Campeonato Bra-

Na 'nossa cronica passada, já dissemos que, G futebol sileiro 'de Futebol renderam quatrocentos contos, tendo o choque
bandeirante vai 'de mal a peior. A decadencia futebolística dos paulistas x gaúchos batido o recorde de renda com a importan-
�aulistas é U1TI fato. cia de 82:000$000. Aniversariou-se, ôntem, o sr.

. Aquele 3° 'tento bandeirante feito por Teleco, foi um Caso os baianos não tivessem entregado os pontos aos Clementino Brito, alto fnnciona- DIt. ODILON GALLOTTI
àutentico presente de r�atal... paulistas e o choque Minas x Distrito Federal não fôsse realiza- rio da Alfandega desta capital, Acha-se entre nós o nosso con-

Isto para não falar do 2° goaí, que Luisinho ageitou com do sob chuva, acredita-se que as .preliminares renderiam qui- professor e jornalista brilhante. terraneo sr. dr. Odilon GaIlotti,
ã mão. nhentos contos. ,

Alma feita de bondade e in- professor de Frenologia da Uni-
Enquanto isto foi anulado um lindo tento carioca, feito eo. teligencia das mais fulgurantes, versidade do' R'io de Janeiro e ,

por Tim que" não estava na banheira, (Radio Record de São Secreta'r.-a r I' a' I d de- d S Clementino Brite ocupa lugar brilhante homem-de-letras, a

Paulo) e mais um goal de Carvalho Leite. Ora diante desses fa-·
"

,. i rm I a. O e .. de relevo nos meios Iiterarios quem se devem algumas prhno.·
tos, a. vitoria' paulista nada teve de brilhante. Brilhantissima foi

d' V·
- \

nhor Jesus do's Pa �_
catarinenses, onde se veiu� e se I rosas traduções feitas direta-

a goleatla de 5 a 1.
.

.' I
a laça0, J

vem destacando pelo brilho e mente do alemão. '

Mas, ninguem perde por esperar e ate o fim da semana, i elegancia do seu estãe. I
'

,,�

a desforra vem e em bôas condições. Campo Carioca' e juiz de O'bras Públi- SOS e Hospital de Cercado em toda a parte de PREF. ZEFERINO BURIGO

qualquer lugar.
�arioea I Cas e Agri- ,'\ Caridade

l reais amizades, . que ele soube
. .

'

, ! grangear com seu cavalheirismo, Enco�t�a-se nes�� capl�al o

foi ôntem, muito homenageada.] n.osso dl�tmto patrício
. s�. Zele-

s-
---,

--

-1- B -I? CU I tura I
EDITAL \ A GAZETA, que o conta no I �1�tO BdUnt;gO, operoso e digno ,pre:N n�mer0 dcs seus re?atores, en- f

rei o e russanga.
,

a aO ' raS I I Fornecimento via-lhe, embora ta.rdiamente, um I PREF. LUIZ SCliMITZ
•

,

.

•
O Departamento Administra- -_.De ordem da: Provedoria da grande abraço com votos de pe-

, .
,

tivo do Estado aprovou o pro- Irmandade do Senhor Jesus dos renes felicidades.' 'Chegou ôntem a esta capital,[eto lei que transfere' e manda Passos e Hospital de Caridade, em objeto de serviço do muni-ficar subordinados á Secretaria desta Capital, previno aos iríte- Já .chegaram ás
I cipio que administra com' inte-dos Negocios da Viação e Obras ressados que até o dia 20 deste MEIAS PERFUMADAS
I Publicas .os serviços de Agricul- rnez ás 12 horas receberá esta Exclusividade da Casa. Paraizo ligencia e grande operosidade, o

,

f
. . .

h' t I d sr. Luiz Schmitz, ilustre prefei-Avisa a sua distinta reguezia que ja se ac a ms a a o tura atualmente pertencentes á Irmandade e Hospital, na sua '

o. aparalho eletrico para ondulações permanentes da acreditada Secretaria dos Negocios da Fa- Secretaria, propostas em cartas i D. MARIA CASCAIS CAR- to de Jl;\guaruna.
marca «WEI;LA», tipo 1940. Assim, espera merecer a mesma zenda e Agricultura. fechadas, de todos os artigos

I
VALHO

PREF ÉUGENIO DUARTE
.confiança de .sempre. _� .. I A Secretaria da Viação, Obras necessarios ao seu consumo, du- . .

.

.

I • I Publicas e Agricultura compre- rante o semestre de janeiro a
A data de hoje as�mala a �a�- Acha-se entre nós, acompà-

,

'

, A proprietária. 'I enderá as, seguintes diretorias; junho' do proximo 'ano. �agem do am�er:rl� natahcI.o nhado de seu tilho Ciro, o sr,
'

, ", Helena D. Vargas Diretoria de Estradas de Ro- fls proponentes poderão ob- a exma. sra. . .ana Cascais

I
Êugenio Duarte, prefeito muni-

)

••••••••••••••••_•••••••••• � _ CNI dagern: , ter as listas completas de todos d� �arvalho, espo.s� d?
_ no�s.? <cipaludeoCampe 'Alegré,,'gtretent"-:

'�'-

S· '0" Catarl'DeftSe Dlretoria de Obras, Publicas.;.�,QS.:1a�ig-o& aes quais 'se" refere'! distínto-eenfrade jornalista TIto
promovido extraordinário surto

IniBI - :.-,"". -' , ... -

.

�
,..:-...__ Dlreforia" do Serviço de Fo- este Edital, no' Hospital, ou I garvalho, alto

d f��IO?B;no �o de -progresso naquela futúrosa
mento da Produção Animal; com o Irmão Secretario, á rua i Mep�r�a�ento e minístração

comuna do norte do Estado.
I Diretoria do Serviço de Ex- Felipe Schmidt n. 36. ,�mc�pa. "1

' -Acha-se nesta: capital, pro-
perimentação e Fomento da Pro- Consistorio em Florianopolis, nVIafml'o� a : ustre dama as cedente de Cresciuma, de cujo'

.; dução Vegetal; ,11 de dezembro de 1939. nossas e ícitações. município é Prefeito, o sr. Elias
I Diretoria de Terras e Coloni- i Gustavo Pereira Festeja hoje o seu aniversario Angeloni.
zação, SECRETARIO natalicio o sr, José Dal Grande -Está em Floríanopofisve'-dr.

I 095-7v-5 Brueggernann, habil mecanico e Dino Goriri, abalisado medico
II série:
.'

,san
Andriani 53, (Matem.) , Â�osentada.' Comerciante] Càmaradal proprietario da oficina mecanica residente em Nova Veneza.

,

Carlos Loureiro da Luz 61, ! A Prefeitura de S. Francisco ' antiga Galuf. -Procedente de Nova :Vene-
Francisco E. Mira

-

Gomes 63, 48. série:
I foi autorizada a aposentar por '.

_

__ za,
.

acham-se nesta, capItal as

João B. Tezza 67, José F. Boa- invalidez para exercer as tun-] Visando a.s despesas de Na
Se horit f

. seguintes pesaôas, alt residentes:
baid 61, Nilton B. da Silva 68, Aliatar Silv'\ 51, Aloisiu Sá ções a professora Maria das II

tal, a Serrana Delambert resel-
I na

n �f1 8 a1a c?m que seu
srs. Olivedo Neurenbetg, dentís-

Waldemirl Caacaes 80. I Fie e de Lima 61" Antonio Au-, Dores Bronze regente da esco-
veu- vender lenha a 11$000, a mora o Rl��NZONI ta; Silvio Bortoluzaí e sra; Nil-

I série: I gusto N. Fontes 50, (Geogr.) la «Cid Vieir�,. com os venci- carrada. •

ton Paladini e sra.; Luiz Berto-
Acecio Z. da Silva 52, Ante-' Ari Milen da Silveira 50, Car- mentos proporcionais ao tempo ' '�

Fon,e 1.10? HABI�ITAÇÕES Iluzzi, farmaceutico, que se faz
Dor TavareR 54, Antonio R. Mo-: los �eiDz Kather 50, Carmelo I de serviço prestado ao munici- 26v-5

No Cartorio do Registro Ci- a�ompa�har' de sua i�mã sen�ó-
reira 79, Helio B. Fonte� �8, �ano Faraco 65, Ce!so Ramos pio. vil, estão se habilitando para rmha NIlza Borto�uzzl.
Herbert Gt'org 80, Ivo ?Jlvelfa Filho .52, Cesar �mm_ Chan�m

I êbamado pelo l'lhds casar: João Dias
t
Pitombeira e -Em companhIa de sua .exma.

53, João GuaJberto da Silva 52, 56, DIlermando BrISO ?2., En.co c;rupo, escolar de d G Luiza Rodrigues da Silva; José espos� acha-se nesta eapltaL a

José Daud 60 José M. Vlt'ira Eflabben 61, Clauco Vieira Olm-
Bom Het'.I.o 'I

tro II nerra
Rodrigues e Olindina Teodora pa&SelO, o dr. Celso Mafra Cal-

65 Lidia M. Calado (falIa fre- ger Só, Homero Leal de ]\�eire-
.

deira, provecto advogado resi-

tIu'eneia), Pedro I. Mira Gomes les 53, João' E. D. C'avallazz: 50, RIO, 18-0 general Lucio Es- VIAJÁNTES dente em Hamonia.
1>2.

.

João P. Moreira 61. José Che· A edilidade de Bom Retiro I teves, c�ma�dante da 5a. R. M., ,I -Chegaram, an�e·ômtem, de
'rem 51, ,José C. Peixoto 66, José foi autorizada a abrir um cre-' que aquI veio a chamado do

DR. RAUL BASTOS Cruzeiro, a exma. sra. d. Silvia
!
Silveira' i;J'Avila 50, Lauro Luiz dito especial de 3:120$000, por ministr? da Guerra foi rece?i- Teixeira Moreira, esposa do dr.

i Linha're(51, l:uiz, Mario Freyes- conta do saldo do exercicio de do hOJe pelo general EUriCO Edmundo Moreir�, �ompetente
: lehen 68, Mano Cunha 54, Odl- 1938, para adquirir do sr. Cons- Gas�ar Dutra, com quem confe- advogado nos audItonos do oes-

5a série: no Balsipi' 56, Orlando Borgel' tancio Krut1Jmel, um terreno

Si-�'
renclOu longamente. te catarinense que se fez acom-

Adolfo Rischbietel' 65, Alberto Schroeder 52. Orlí F. Andrezzo to, á rua Anita Garibaldi na se- panhar de seu filhinho Celso e
N. Mussi 60, Alfredo L. Meyer ,51. Oto H. Entres 50, ,Piraguaí de' do municipio, com 80 me- ..•• da srta. OnéÍia Teixeira.
71, Antonio C. Sá �. Lima 58, Tav,Hes 59, Raoul ,Bunugens 53, tros de frente e 120 de fund0s, I Uma assmatura menS11
Antonio G. de. Alme!da 61, Ar: R(,I( Ehlke 81, 8aulo B. Carva' e a doá-lo ao Estado afim de de A· GAZETA, custa

....." tur Boos 60, �IrO MIler 51, DaVI lho 54, Waldo Luiz Gelosa' 58, que este construa um grupo es- apenas 5$0410
:'1 Fontes 55, Duceu de Oh"ma e ValteJ Teske 23' ZaIdir O. Lima colar.

Silva 61. Edison ,��ti�lta d� V. 54.
'

.... z_....... a.a!ili..
·

__IoiI· Illla IIII........

GaIvão 50, Ernam Abreu Santa
R

-

Idi'·
.

Allita 56, Francisco de As�is 51, \ açao ea para as ves
F'ritz Deutscll 73, Er�ani Rocha Dr. Pedro de Moura Ferro -.;;;;;.;;;.iiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiii_� iii35

-

Costa 51 (Matem.) Joao B.'Gon- ,Advogadoçalves 52, Laudelino Coelho 59,
Leandro José da Silva '55, Lirio R ua Trajano n.

Burigo 63, Luiz Leonidas B.

dGualberto 69, Manoel ,B. Lau!! Per eu-se
51, Osbi Damiani 50, Saul R. de
Amorim 52, Solón Mazarakis 51,
(Matem.) Temistocles Muniz Fi
lho 7], Teodocio J. Aterino 7ó,
Tom Wildi Jor. 57, Walmor Ko·
walski 59, Werner Oto Suchert
65, Vidal Dutra Filho 64, Wil·

�Atnallhã tean
•

anais..• Vida
CLEMENTINO BRITO

DR. ALVES PEDROSA
Está em Ftorianopólis o sr.

dr. Alves Pedrosa, integro juiz
de Direito de Indaial.,

, (Praça 15-de Novembro-lO)

ResQltado do ano letivo de 1939
\ 'fJurso fJomplementar Pré juridi�o

Curso fundamental

1 (sob) Conserve a sua criação de Aves, alimentando as exclu8ivarn,flnte com

e l?�riDha de Osso Swift"

COELHO-2-FLORIA�OPOLlS

EJOSPEDES
Estão hospedados do Gloria

Hotel as seguintes pessÔas: Mi
gu�l Schneider e familia, Irwing
Philip Glen, dr. Leonidas Oli
veira e arã. João Alfredo Ma
toso, Hercilio Feijó, Eurico de
Souza Gom'es, Irno Machado
Godinho, Algemir B. Torres, dr,
,Ernani

.

Corrêa, dr. ,Vitori,ano
Catanhade de Almeida, Zeierino '

Burigo, Fernando 'Azzoni Rola,
; Arão Militzkerg, Francisco Mar
ques GaIvão, João Chinaglia,
'Heinz Zahler, dr� Alves Pedro

.1 rAcha-se nesta capital. psr. sa, Berend Klevenhuse e sra.,
dr. Raul Bastos, competente en- 'Francelim Pereira, Antonio de
genheiro chefe da Residencia da Souza Pereira e dr. Julio Paulo

• D. E. R. no, oeste catarinense. Tietzmann.

um relogio de ouro, marca Ton
Benett, com um beloque de ouro.

Gratifica-se com a importancia
de 100$000 a quem entregar os

referidos objetos á avenida Rio
Branco 172, ou nesta redação.

ENGORDA E EVITA DOENÇAs

UQico distribuidor - DEMETRIO LUCAS - RUA JERONIMO

�, " :s .... �

� l'
�

, '.
� I'

�
:� :. 'i?.(;:' .'

,
.

� . "

MISCEL."ANEA.--�--------------------------------------------- ------------ ' �

A TURUNA ZON""

Rua
DA

\

Nas suas novasinstílIaeões continua "endeudo sempre mais barato .,..." Traja,no N. 12
Venda de discos e valvulasDistriblddora dos aparelhos R. C. A. VICTOR

.> ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A GAZETA Florianopolis, 8., _l..-·tN.1
;. ....illlillIÍI_n.....

j -.n.r s iiiiiiii"ilt'U.íi •

,Cilnento Nacional I Maquinas de escre,!er, .
pcrtatels e para I Ma'qUI-naSi. escrttorlcs ..

' .

,. 'tC o N T I N E N T A L"
Para herieflciar madeira

Tornos Maquinas �e furar � Seri'a&'
.

pa
ra ferro - M aqumas de amolar

Maquinario Agricola.

em "Geral ,

I Stock per mnente de todos"os tamanhos I.'

'de 28 a 65 cms. de comprimento M8TORES 'E DINAMOS ELE'Tl'HCOS, FIOS, CAB(}!, Ia-
LADORES, MAT!RIAL PÁltA INSTALAc'Es

O:-ARL.OS I-IO.EPC�KES1A'i
MATRIZ: Fa..ORIANOF'OL.IS -' ,�

FILIAIS em= Blumltnau • Cruzeiro da Sul • Jainvile • São Francl'sCD • La�
guna' - Lages • Mostruario em TubarãD

'_:';;

Em, sácos de' papel"42 1,2 kg.
.

,

Ferra em gera-. pa,�a
constru,ções

ARADOS, GRADES, DESNATt\DEIRAS BATEDEJRAS '

DESCA�;CADORAS .PARA CAFE'. j=: ARROZ,
-, ,

MqINHOS'PARA TODOS .os FINS '

Ferro para ferreiro, em bar
ras de 12 metros

/ ;.- ...
'

,

.......��••••••••••••••••G•••••; lrr���������������.._�����������.:

;'j' ..

OINRST_ITDUJTAO LDME ADI!M�NOOSETILCOLMCLAINNICNO I i AVIS�..��e��2��A!!!!�EN�
I t I A E�PRESA JAEGER, Itt�ÃOS,.DH ]JOR�6 �M}EG�E, ce-
I

_ I : MUNICA. A SUA DISTINTA: FREGUEZIA Q'lJE ·J.NAW<m':RflíI\T','
! FOR:MADO PELA UNIVERSIDADE DE GENEBRA (SU:issa)

I :
A SUA LAVIJA DIREI.1A DE ��IB'trS� DE RêR'_'O��

'I' I
Com prática �os hospitais eunopeus ,

'

I
�sm.. CJliRfT--� .

�. ·.: .. c.Clínica médica em geral, pediatria, doenças cio sistema ';J:'4 -.

nervoso.
.

, SAlDAS:, de Flo�il)'n6poMls ...". té.qça:s e sáblitól ' , ,

ASSISTENTE TÉCNICO
.�. ,ir'"� .-

DR. PAULO TAVARES
de 4r.�rangpã - quar.ta'�, s�ados e oom�g�� ,�.;.�; .

cl8 R�:p;�r���:�:(!).em higiene e sa(!d,e pública pela Universidade I Agente em F.Jol'iap.ópó�is _,,_ �AVí, s;�.".i '"' ..

GABINETE DE RAIO X li � � j•••••••••..
Aparelho moderno SIEMENS para diagnostico das deenças in- _

ternas: Coração, pulmões, vísíoujabílíar, estomago, ete., Radtegra-

.1','VAI VIAJ', 'A.R p'ARAfias ósseas e radiografias dentarias..' �
ELETROCARDIOGRAFIA CLíNICA

(Díagnostíco preciso das .moléstfas cardíacas por meio de tra-' SUL -',DO ESTADO',.
çades eletricos),

.

�

� . �'" :, lV.pilTABOI{Ii��9J�A�AL: .

"

;,
:

(Determinação dos dísturbios �das glandulas cie secreção
interna).

.

-

;
-; ,SON'DAG-EM.\{ P�pDENAL
(I.!K.ame químico e mícroscopíeo-do suco duodenal e da bilis).
, " GABINETE P'E F}êIOTERAl'"IA--
Ondas curtas, raios ultra víelétas, raies illl.fra-verm.eUws e ele

tríeídade médica.
LABÓB.ATóRIO DE MICROSCOPIA E ANÁLISHS CLíNICAS

%6 'V -13·,

PADARIA � CONffl'TARIA
"CARIOCA"

De, Doaningos José da
'Silva

, I
Temos o prazer de comunicar á nossa distinta fre

guezia e ao' publico em geral, que-A-PADARIA· ,E CON
FEl!A,RIA cCARIOCA:t lá se acha confortavelmente ins
talada, em seu novo predio, sito á' Rua. Felipe Schmidt e�
quina da Rua Alvaro de Carvalho,

,
Com seus serviços grandemente desdobrados, mo

dernamente aparelhada, a PADARIA" E CONFEITARIA
cCARIOCA:t estâ .apta a' atender pedidos de doces e ou

tros artigos de' sua espeoialidadê> pái'á bailes, batizados, ea

samentos e festas ',em geral.
.',

". ," _

Todas as especialidades da casa estão a cargo de
competente profissional.

'

� PREÇOS MODICOS - RESPONSABILIDADE
ABSOLUTA -- HIGIENE RIG;OROSA - E MAXIMA
50LICITUDE PARA COM A FREGUEZIA.
(65)

o'

.!I �•••••••••••••"••••••••tl "I
Exames . de sangue para díagonostice da sifilis, díagnestíeo

f do imopaludísme, dosagem dá urea l'J,0 .sangue, etc. Exame de, urí- TUBARA-O 24$ 00
'

.................................................... I
.

. \ 6 42$400
I

na,' (reação de Asche�Íl Zondeek, para "díagnostíco precoce de Jaguaruna 26$�OO 44$700

�.;d��:a�·:�..
·

..�·.�: .. :�·�A�����.li f��::�=�:;j§f:::��;::·:quruquer
..

�:!:�::�. liilH ij;�'
�--==--=--=====----=--===._==--;;.)J Sangão 30$900 51$90'0

EXEÇUT:A TODAS'AS OPERAÇõES BANCÁRIAS Morretes 32$200 53$900
. 'Agências e cor.respondentes em todo o país . ARARANGUA! .�3$200 55$300

AOONGIA LoeAL
'

RUA TRAJANO, N. 13 : o � Morro da Fumaça 2aSSOO 48$0300
Ab'ona, em conta corrente, os segãíntes juros:

- I I A E L
.

E T R I C -c A : Cocal '29$200. 49$400"

Dep. com juros' (CO�ERGIAL SEM LIMI'IlE) 2% ala i I
I

.

'1 URUSSANGA 30$300 51$000 '

. Dep.' limitados (Iímíte de 50:000$) ,...........

.

3% a/a I - ri E -
Gaetê 30$900 51$800

Dep. populares (idem de 10:000$) 4% a/a

101 E-S IN' O·LA
:'

MATOS
Rio Deserto '31$000 52$200

Dep. de aviso prévio (de quaisquer quantias com retiradas tam- II'! P D � Guarda 25$700 44$000'·
bem de quaisquer importâncias). Braço do Norte 26$600 45$100

I'lem aviso prévio de 3Q dias 3,50/. a/a O eletricístas licenciado� pela D. O. P. �:t��r�ra9dcs 27$200' 46$000 .. '.,". �: I

idem de 66 dias , 4% a/à ;I RUA JOÃO PINTO, 14 � FLORIANóPOLIS ORLEANS ��!���, ',46$9M .

i?"

idem de 90-, dias .
' : .. : .' 4,5% ala'. .

ti' 48,S_._800· t.'

. ,'I
'

Lauro Muller 30$1 0'0 �"""OA
D�p6sitos ,a praZ!)-fko i Bspecialístas em todo e qualquer serviço de eletricidade à�ilfl v

per 6 meses .... _ ... ·r. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • 40/0 a/a

II
em geral. Na tabela acima esta-o I b d

.

, ..

12 .
.

"

s� / I
. eng. o a os. os .pre�oí das" passag�n!l

por meses .. " , . . . . . . . . 70 a a I de onibus e estrada de, ferro. -

Com �enda mensal, .. :. ..: , , '... 4,5% ala � STOC:K PERMANENTE DE: Ll:!stros -. abat·jours ::- Con-
c:< •

d d F I' .'

b
.

.

I: 't dE' k m '"_o "rI 'd o Sul d E t d .. ",am o e pO IS. nal! terl"as, qn.mtas e sa. ados, h 6 h""ras<. '

L"tras a l'remios. a ores ne sons, co e.A:!PiU81Vh.�a e para, o s a o - - " v _

.
. .

\ Chu eiros el'tr'c0s EJstabilizadores para radios Fogões a da manhã, V; S. estará em Laguna' a tempo de almoear e tomar o
pClr S meses ,

:................. 4% a/a : v
. e, 1 -' .

-

trem para todos os ramais da E. F. TEREZA CRISTINA. A'3
por 12 mElSes .. '.. 5% 'a/a _

'II'
óleo cr-ú marca "REI" - Váriado sortiment<.'l d� lampadas TO- D

Sujeito aó sêlo proporcional Ir' RINO - instalações de antenas dê' Ra:âios.
.

'segundas. quartas e sextas o onibu'S da GLORIA parte de LagunQ
i.'

'

.!.. • _
depQis da. chegada dos trens. As passagens de volta valem talnbem

BXi>�diente das 10 ás 12-e das 14 ás 15 h�r.:is ""
ACEITA-SE tod(} : qualquer 'serVIço de l�stal�çoes a ,-preço Il!.ara os carros, da mesma linha, da EO-'presa Auto Viação Cittar't.

, ,AOSfS.Á:BA�QS: das 10 ás 11,30 hóras
' \. sem concurrente. �ce1ta-se contra,,�os .para o l'h�erlOr e fora do Ilnense. '. _ ....".,..,

: ,B�.d8r�o telegráfico -, SA'TEL�I'FE ' I Estado., .

' I '

Outras mformaçoes na' agenCIa �a Jj;mpresa GLORIA, á
T E L·E F O N E l'f. lU

, \ ..·

•••, � d I
PRAÇA 15 de NOVEMBRO, ao lado do ,restaurante ESTRELA,

•••.,••••,., ;S' 4' �- �

'

� �

\ - .

. .'

! -. �
Na, EMPRESA VIACk-O «.'GLQRIA..; V. s, p1)deefa�ét' à

• viajem pelo menor preço e' com o maloi
_

coriforto e rl1.fl.�dez. _, '. :'

I Tome nota .de quanto lhe custarãe as passagedr de FI�a.'

i
:;0 ,JOlis até as localidades a�aixo menei_oná�!ís·,. ou y,ice-verítt: ,l"L.. ,

Localidades Passagens inclusive seguro
-

contra, aoídeates -:;�. '::' I'
• � :.. ,t-

. SIMP,LES mA � YOVfA ,

. .'

�-
"

'-'

.

UM

A
PJI'ESENTE MODERNO E

.

.
�

�.

C AS'À' C·A,S
de NICOLAU BUATIM

CHIO?

NOVIDADES
á 'Rua Conselheiro Ma,·fra n. 10'·••

tem o' que '";+.I. S, procura,B preços de pspmar

-Arti.gas de A,rrnarinha e Novidades • verdadeiras atrações para' todos os gostos
-_-.._..........-.-==.. _

..SEDAS

AJ1tes 'de' gastar • Visite A Casa' 'das ,Novidades .- Conselheiro Mafra, 10 r�d. Mercado]
as uI timas 'ereaeões úm grande estoek aos melhores pre�os

•
i
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HOJE - 4a. FEIRA, 20�DE
DEZEMBRO

MOLESTIAS DE SENHORAS:

•

i,

A GAZ'"ET'A· (AO,UnS be DIA
,

" t:INES COROADOS
M]l:DICO - OPERADOR ; , ' ,', Real �lreDito �iDe·

'_ PARTEffiO
'

I' Birflltor
• Próp�ietario JAIRO �ALLADO �a�ngràflf" Ltda.

:RAIOS x Flori,anopolis, 20 de Dezembro de 1939 FOrle 15"7 '

I
etinica de Tubercplose I HOJE - 4a. FEIRA'.,..- HOJE

ll'ulmonar I
'

5OO
' No REX ás '7 e 8',45 horas:

Diatermia em ondas curtas.--:. : 'ca's'am'ent'os" Bem a ...�da ,inimiga'
Raios Ultra Violeta e Inrra. I

,',.', .

'

" ',,'
A insinuante MERLE OBERON,

, Partos métrorraglas - cirur- Vermelho I, ao lado de BRIAN AHERNE '

gía plastica do perineo - cí- I e......
·

Cu"r.-tIÍlba n"'o ....eA's ·de conseguem- uma perfbrmance no-

rurgía abdominal -trau- Infrazon�Ter.apiQ. � Cistos-. a.a
.

, �•• , taveI neste filme delicioso. Alta
M(!:is um problema de grande '" 'i I

'.

matología copia ....... Uretro - scop a

dezelllbro
c Jm.edía, de entrecho m.,uito bem

interesse a resolver! '

O I 'D" C ltoni R· ....
·

d '. urdido, nele veremes ainda KA-
, s" ndustriais do esastre Consultõrto e Residência:, n. Ar- onsu om? � ua ueo.o- • REN MonLEY e o famoso DA-'
que maquinam planos sinistros, eípreste Paiva, 1'. em fret\té 3Ó ro - Elsqüína Rua Felipe • \ VI' NIVEN EI

.. .

d tecai (3ine litex • Schrnidt. Da" lO ás 1" '" das : •
' .

",_
'

. a er� rmmrga,
com gran e ecmca para VIverem

• ','

o 17 ,� � '"

,;�. CURITIBA, 19j1- O mês de Otav1(� Dias, estao em andamen- mas o amor venceu aquele obs-
a custa .dos grandes segures que 1_,

14 ás 17 hs, Telefone - 14"1".• dezembro, com as suas festas to mais de cem processos de t r t' d.
,

t d b
fazem i.. 'TELEfONE 1009 :

\

Residência _ Rua Nerêa I. entre �s �uais.o Natal é o mê� casamento
aeu °á rereêo.: ur o aca )..lU

E' mais uma modalidade de DIARIAMÉNT.E DAS ! AS 4 I Ramos, 26 ., Telefone 1450.•
: preferido para os casamentos. No de S, Caserniro do Ta-

na lepra e�lu$PII000�crime que a'WARNER des" : Hft' Em ligeira busca qu� nossa boão, Já s� conso:�iaram 18 ca- I:�I��i:ve" leI.'<mãseal'a num filme de ação reportagem fez nos varres car- sais, e 'mali 45 ja requereram
'int�n8a,. ; .'

'

Tinturaria') -torios da Cidade, constatou ele- seus casamentos.
'

.

com UMA AS�INATUR,� ME�SAL I Só a "GUARANY" ya�o numero de pessoas que es- lia cartorio do Portão do

,es-
No IMPERIAL, á.s ',30 horas:

'i

RONALD RJ?AqAN - GLORIA. DE A GAZETA CU�TA. '
' 'çolheram este mês para a reali- crivão Alcides Sampaio, 18 ma-

Lahios' p@cadore.s
BLONDELL(lfma de Joan Blon- APENAS 5$000 "Fone 1428 ' N

d
'

t t . .

f r d
' O pecado de um beijo que po-

I

d II) DICK PÜRCELL-SH'EI '1••••••••••••0•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
zaçao .e se� casamen o: _

rimonios oram"rea iza os e se
deria ser de amor,' mas que 'c,e - (J , -

�"
' . • No carotrío do eSCrIvao sr. encontram em andamentos 53 '

LA ,BROMLEJ.,
I

li DR. ARM I N 10 TAVARES I,. .
,

"{processoe.
"

m�lDdo conden?u c�inó umgrã:nd,6:
,

'. "Relogl Roub d Em resumo durante o mês enme. Dramatieo, VIbrante com ° ;

Gall�â;ndo ,na certa .i,:, OUVIDOS NARIZ GARGANTA' ,I O a o de dezembro �erão,realizados em desempenho da grande ELIS�-;,
E os '�F e 8; epísodios do super- I;, "

. i Curitiba 500 casamentos., '�ETlI BERGER, a excelsa atriz

@eriado" ,,:'� CIRURGIÃO-ESPECIALISTA Assístente do prof. Sal'lson,
: Pede-se por "obsequio à pessoa Porque essa preferencia? Por mgleza... -

\

,

,.., It d' mi Z r o •

i
que furtou um relozio ,da casa ser o mês de nascimento de Preço: 1 $1 00,.

.c1l vo a e n o r Il Consultas das 10 !s 1! • das 16 á. iS,' �,

, '". ,,[

,

n' 67 do Largo 13 de, Maio, Cristo ou por ser bixesto o ano Selo incluido :
"-'-No programa-

"

I RUA JOÃO PINT9, 'j sob TEL.1456
• entregar nesta redação ou na de 1940, e portanto aziago, se- Improprio para menores até la

:•••••••••••••••••, ., : [mesma, casa. G.ratifica-se a' pes- gundo a superstíção popular. anos.
NACioNAL D. F. B; ,

'soa que possa informar o autor A hã
2 TraiIJers do furto e infprmar pelo fone, man, t:J

:
' ..

'11'299
'

Atos Oficiais No REX, ás' 5,.7 e 8,45 HORAS:

'.1
D R. J O Ã O DE,A R, A, U J O, 'co�erCiante Camarada I

,

_

No ,te-:::.;.::s ,d.U!-.
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA I. "

Pela r�soluç�o n:,7035, de 161 JOHN WAYNE, o simpatico
.

.. .
' ,. VlsaQdo as despezas de Na- do corrente, fOI nomeado VaI- "astro" de tantos "Western;"EspeCIalista do Centro de Saúde - ASSIstente do prof. &nllon i tIS

.

D I b t I quiria Mariense Gusmão para!' 'I I': A's 7 e á,45 bora!!:
2J ,a erraria e am er reso -

,

. .
notaveIS tem' um pape �a lente

• Consultas diárias das 4 ás 6 '1./2 - Tel. 1441 ,
' veu vender lenha, a, 11$000 a I exercer�_ tntef1.nament�, as fun- fnes!a pelieula' de al�a moyimen-,'

MIRIÀM HOPKINS e ,RAY I I carrada. ' çôes de auxlltar de _. classe do i taçao. Naquele tempo, o assalto
MILLA.ND, na encantadora €0- • ,PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 10

, '

""- �, Fone 1.100

I I?e�artame!1to Estadual de Esta-! ás diligendas era c<;>isa comum�
media' ';;.,..'••'rsbt.."iI.'.!..Ge•••!...,••,•••.t•..,�'Pl..pl.',.en "'. .

,

'\: ,��,;'=7, ,hshca. Ainda não,_havia autOl:no�vel., D!ií
-"

' �_!I!-" --i -_.: - i ,'

- /
, estas lutas tremendas sçao de t,I)·_

MOVEIS' fi-nos "e 'bem t'ra"b'a�';lhados" so" na
Por portaria d� 14 do corre�- da sorte :que veremds' nesta óbI'a'

"

, .,
,

te. foram .concedldos a Ibranh- de sabor a�tjgo, mas interessante

"A M' b
1#

'1'· 1/1"
na Melgl_.l1ades de Souza Coe- e forte.

, O -lia"
'"

r 'I" a' Ii lho, dahlografa do Teso�ro do Pre 0:-'2$000
, ',' -'" ' .' Estado, tres meses de Itcença, ç

"

" .",:' .lcom'dj(eito a.os,vencimentos in- No IMPERIAL,ás 7e8,45boras:j,
, , tegrais,.

'

,

'_ Florisbela. a secretaria,
Pela portaria.1). 542) dé 15' Nevas emoções são �oIhidaB com,

I do corte,nte foram concedidos I este enredo en�raçaijo e VIVO� (
,

I quinze dia� de 'licença'; sem �OVftS tirid,as· hi)àti�Dtes de flo-' I,

I I vencimentos a" Ana . Gomes flsbela, desta ,vez' éncarnando o

professora i�terina da escola _d� P?reI de �ma ;secr�taria d�s a�.a-,
I I BraçQ; do Sul,' no, :tmuni.cip, io "de blas. M"Ul�o, d:l�ertl(lO,'." M�Ito lD�,

I Blumenau, a contar ;de lo.' a t-enso. 1\).mto Vibrante.
'" .�'

�iJlj;jjjjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii' 115 de lIete'inbrd p.. passaao. . PreçQ: 1 $100: '

,

- ,---�-,,"

(AR rA��S DO DIA I
,o D EO N,'
o Ilder dos cinemas

,

Emp. Cinematografica,
Odeon . Ltda.

. FONE: 1602

DR. SAULO RAMOS
DR. AURELI,O
'ROTOLO

A'S 5, 7 c a,4� HORAS:

Ex-interno e ex-assistente no

Serviço do Prof. Brandão
Filho -,- Rio

Diplomado em 1933 pela Fa
culdade de Medicina da
Universidade .do Brasil

"

:
. �.-'

Pl'eços-1 $1 00,
Galeria:_$700.

!:i_ .._. �

,"Dnse comigo

Amanhã:

l\(o�à de
',.

expediente
Domingo
FRED ASTAIRE e GINGER

ROGERS apresentam-se em qtl1F'
tro sensacionais e belissimos nu·

meros de 'bailados através da
mais encantadora €omedià que os

:

VOStoS olhos iá viram

. Sedas em córtes "e modernis-

'j 1simas gravatas no
,

, ',PARAIZO

." .j� ,I;iiii!���_��!!!!i!_��m!i

·Nuin sincero ,gesto de i'Grati4,ãó" pela simpatica prelefeD.. ·�·
'cia . que lhe leDl c

sido dispensàdo
R'etribue Fl 'm Q O E L A R com

"

ul11a SENSAClóNA,L BAIXA DE":�REÇO'S ·durante o lDê�
Preços que �ã�, o melhor presente' de Na�al',.! .

PREÇOS qlle devérao testemunhar com rfllolismo quão gratos sómos aos que tem sido
o fator uuico .ro nosso prog..es�o e do DOS�70

.

'ormidavel ,movimento comercia• ., movl
,imento este que tanto DESPEITO DfiSELEGilNTE tem provocado em certa eoneorrencla •••

�

j'i
,-

Salas de jantar '(JONGOLEUNS
Fin:ssimas salas de ja,nté:lr, CI 1 balcão, 1 efa- I· 'II 83 x 275 a 98$
gêr, 1 'cristalefrà,:� il meza eIasticà, 6 caM 12:39 x 275 » li 8$
àeiras e duas· poltronas estofadas, de 2,75 x 215 » '138$
2:200$ por :"'1. ; 1:5 0$ I 2,75 x 3'20 » :168$·

'Movei� de escritorlo 2,75 x 366 I) 188$

com 20 OIQ de. bo'nificação PassMdeJras de lã
,

,

�F
,-

� ,
'

Passadeiré}s de lã, metro"
'

; 6$500'"Poltronà8' de ,deseanso
13.5c/i. I

PASSADEIRAS DE CÓNOOLEUM metrQ; f $900de 180$por; �

ROUPA. FEITA.
Kimonos bordados, de 1150$ a ., "105$

» finíssimo laquê jàponez de 200$ lia 140$
» 'Finissimos, godê, de 240$ a 170$ !

TAlf:..LEURS desde , '
65$

12$500,
CAPAS DE BORRACHA CI 20 0(0 de desçonto!lI

17$ BOLSAS com de�col\�o de 20 .010 I ! I
'; �,'

31-$ Guarnições de cama ,c'ompletas, l 59$
.38$ Guarnições de ch4 bordadas a 29$

corrente'"
'

Baixa real!

MOVEIS
,'Salas de visita

Mobilias estofadas com fipo'gbhelin, 5 peças,
boas molas, a '

Idem idem. com bfl,o veludo Italiano,5 peças,
molas ,otimas a

.

Mobilias artisticamente fe itas; preço normal
I :500$ por

Mezinhas de, centro, madeira compensada,
de 130$ per

370$ I

, quartos. de dorlDir ,

Quarto de dbrmír I completo� com Jino espe-
lho cristàl a

�

,

'

'Quartos de Imbuia compegsada .. peças., des
.

monta�ejs, iguais aos vendidos pel� cone
,a 2:200$, por ,

Quartos Fini1)simo�, com -:- 2 guarda vtstidos"
camizeiro� sapateira, 2 creados mudos, C3 ...

ma, penteadeira, banqueta de veludo, 2
cadeiras estofadas com veludo,de 4:50:,'$ pnr

quartolil laqueados 1

CO,m 49 010 de d_esconto!
".'�---

�amas PQteütes: C[ 20. 0(0 de descúnto!

STORES
Sto):'es, artigo de, 18$ a '

» »»', 25$.»
fILET em metros,. a .'

3: 1 00$ I 'Stotes borda,das a seda a

680 $

450$ !

] :050$ I

!ETC. ...

,/ ETC. ETC. j !E_T_C. ETC.
i\�M P 'O' R, f' 'NiII'" E: .'

Ficaltl-' sQ!ipensas até 'o dia 30:'- do corrente todas as, VENDAS
,

,

, ér,�!_ito d,é itnpprtanc�as anenores' a �O<O'$OOO,

1 :450$ I

.
,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


