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.

o presid�nte da Re�
pública irá a S,. Paul�

A. ";:a'
../ ,.-:J AZETA

S. PAULQ; 28-Deverá che
gar a esta capital, no dia 5 dó
próximo mês" em visita' ao Es
tado, (, presidente sr. Getulio
Vargas. O chefe da Nação rea

lizará ,a' viagem em avião: do
Exército, desembarcando aqui ás
10 horas, aproximadamente.
Na capital,· s. exa., receberá

várias homenagens que lhe es

tão .sendo preparadas e depois' RIO, 28 O Rotary Clube
seguirá para Ipanema, onde pre- desta capital tomou a iniciativa
sidirá á inauguração das usinas de realizar, em jl!n,ho do próxi-'de apatite.

"

mo .ano, uma convenção rotaria-
Na passagem por Sorocaba, na 'internacional para a qual foi

, s. exa., receberá diversas horne- aberto um crédito de 500:000$000
nagens das autoridades locais, pelo prere(to,' do Distrito Federal.
operariado e, população, devendo,
POrlSSO, demorar-se' algumas ho -t,

ras nessa cidade. '<,

No dia 7, '8.. exa., presidirá
em Campinas á solene instala
ção do ,3. Congresso Algodoeiro

do Estado de São Paulo, seguin
do depois para o Rio Claro, on
de ficará hospedado na' fazenda
do dr. Lineu de Paula Machado.

Diretor-Prtlprietario JAIRO CALL.'OO
-----------------�------------_.------- ,--------------�-------�-------�--------�--�AN6 VII florlanopolls, Sexta-feh_'a_, 29 de I)ezembró de 1939, INUMERO 1823

'J ração. ,

.;

LONQRES, ·28-0 contra-al- Ligados â terra de, Camões'
mirante Wilfred Neville Cons- .por laços de profunda afinidade
tance, de 55 anos de idade, fa- de sangue e de tradições," não

BRUXEL��, 28 (As. Press-« leceu a bordo de um navio pro- poderíamos ver o transcurso 'Ó:y
Agencia -nõrte-americana) - As'

cede_nte d,a
Austrália, o qual tra-jdata_s tão significativas "sem ra-usinas .frahcêsas de aço, que zia o primeiro contingente de tentearmos de maneira especia

produzem granadas e canhões, àviadores daquele 'país. ' ','
.

'

"

brévementetràbalharão com 'au- •••eH �_ 8 "�"�"�

" ::��d!=�·à-:.::'�!'::�IP capitão Prien contirm�; .

.tr:;'ij;.�;;r!��"!.,�!T;'.':::;.:�ctOrpedeam�nto;:'1Jo'· uu;·�:�u;�r f:�;e�:�, ,�e����eel�lc:�:, 'zador';cóurâ�ado' ':Lo-ndon �fontes alemãs, Um porta-voz do ,!r",
Ministerio[ do Exterior confessou \ ,

que os alemãis se recusaram a RIO, 28-De AMSTERDAM todo o territorio alemão numero-

aumentar os fornecimentos de T..ransO,cean Agencia alemã=-Con- sos presentes de Natal.. _

mineiro a êste país: o que amea- forme noticias procedentes de

çarª- o cumprimento dos contra- Berlim, o capitão Pri:en, que é
eMA AS,INATUR'\ ME'NS,\L

tos' de venda firmados entre a hoje o mais popular marinheiro
DE A "GAZETA," CU�TA lissima, os nóssos sentimentos de

Bélgica e a França, antes da em todo territorió da Alemanha
APENAS 5$000 afeto, de carinho' e 'de admira-

e que, ainda recentemente, tor- l,
- "

P
.

dguerra, -- -- çao a atria e
_,
nossos ,�t�pa�- Ipedeou dois Vasos de guerra in-

; sados, '
"

. ,
.

031_________ gleses, com seu submarino, na

O ., dOI·'·
'

Assím é que o Brasil estarábaía de Scapa-flow, apresentou- anl O e IVelra presente a todas as solenidades,
C t

'f1/IIII

de se ontem á tarde numa Estação
,On8 rurao' e" uma Ofí�ial de Radio Alemã, na hora KI

' por uma das mais luzidas repre-�
d di d ld ,aes 'sentações' que seria possivel or-

'-I
.' do concêrto e ica o aos so a-

[ganizar, e a cuja frente se en-
.

� VI a opera, ria dos alemães.'
,'."

f contra a personalidade expressí-O capitão Prien desejava con- ,P�r ato do Presidente da,Re:

[va
do mjlitar insigne, que é o-:

.

,'�� ,

firmar, com a sua presença na publica, de 25
.

do corrente, f�I exmo. sr. gal.> Francisco JoséA Fazenda''':tucr''(Eslado referida estação, o fato, de não promovido a 2 tenente de arti- Pinto.
, ,está -a-Ulorlzada a adqui- gerem veridicas as noticiais in- lharia, o nosso distinto conterra- � Figura das de maior realce
rir por' compra, OU' 'medi- glesas quanto â sua prisão. O neo sr. Danilo de Oliveira Klaes, 'no seio do Exercito Nacional, o

ánle desapropriaçio, por capitão Prien confirmou ter;, na I tilho da exma. viuva professora gal. "Franciscq José Pinto se
Nada men9�, de 89.040 cnanças, portanto, frequenta,.

br 'd sua' última: viagem, .torpedeado o .d, Isaura Lobo Klaes, evidencia centre os .reaia valores
ram os nossos estabelecimentos de ensino públicos .e parti-necessidade P!I ,Icdae" oan- cruzador-cour�çado "I,..ondon." e I O [ovem oficial está servindo, da,Pátria, pela sua "inteligencia culares, onde O ens�no ministrad,o por um corpo docentedo�'o 'ao .ln�ltut9... apo�_ t�r pos�o � pIque, alé�: dISSO,

I átual��1'lte, no 3' R. A. M., em (Ülgu:rante, pela sua cuI t u ra idoneo, e escrupulosamente fiscalizado, tem produzido -Ossenladorla e-Pensoes dos '.outros' naVIOS mercantes', c?m o Curi�lba. " e:lf;,cepcional; pelo verticalismo de
I

mais surpreendentes resultados.
I' 'd I'

.

ns t tal de '29 000 toneladas
.

"A estes numeros poderiamos acrescer a matrl'cul\a eD US rlarlos, para. aço, ".' o .

.

.

. sua atuação tanto militar como
truça-o" de uma vila opera- ,Referiu, aIn,da, ter_!���o de

civil, e que lhe mereceram hon- frequencia dos cursos primario e fundamental do d-inasio
,

d Catarinense e do Colegio Coração de Jesus, que d_esftutam"ri'a, o. lerren'o que for I'ulga' ',' I' Lin,hos, pata ternos e càsemiras rosas con ecorações. t
'

f,ó d E dr . C f
. ., en re nos e ra o sta' o,. de grande prestigio,!muitod

...

no dl'slrl'lo do •

C
em cortes no . om e eIto, s. eXCIa. e por- h d b' I I dO neCeS$arlO O f to O tador do Merito Militar, da pla-

onran o o am lente cu tura
.

o Estado.' : L, ,:'Saco dos' LI'mo-es' r Ur'lCO, ou ,PARAIZ
d C,onclu�mos com a imp'ortancia de mais de' ..,·7,,:d, cnn'�

,

• •
,

,- ,

R 'F r S h 'dt 21 ca de ouro da Ordem o Sol, uO "
"

ua ,e Ipe c mI

do Peru, membro da Legião de'
tos de reis, �asta e� obras. novas, reformas e inst�laçp�.

Honra, da França, Grande Ofi-
em estabeleCImentos de enSInO publico, e 'digamos c'on:a''',,:Q

daI d'EI Merito, do Chile, de i
dr. Odilon Gal1otti, que .as realizações do 'gov'êrnó �Nereu

C d' I
Ramos são realmente, "super-estaduais", isto é muifu alem

,
.a rt'o-es' e "

S. Si,lvêstre da p.olonia Restituta
das espetativ,as ,mais otimistas."

'

. e ,da "Corôa da Ital_ia".

B' A F 't
Exerce o ga!. Francisco José I 1

oases as Pinto, alêm de alto cargo de se- ;"-'A�s�'�m�u�lh�e�r::e�s�m�i·�n�ei�r�aíí.ãS�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii1iiiiiiiiií'iiiiiiIiii,iiiiiiiiiiiiiiii;
cretario geral do Tribunal de "

Segurança Nacional, o posto de I querem ser poticiais Promovlf!os iaRecebemos cartões de Bôas Chefé da Casa Militar de s'l ' T�legrafam de Belo Hori-
'

teoentes:Festas e feliz, Ano, Novo, dos excia. o- sr. Presidente" da Repu- ,zonte que as mulheros mi.
srs. Equitativa dos Estados Uni- blica. neiras estão francamente
dos do Brasií, Linotipo do.13ra- Entregue a '!J,ma repr�senta- dispostas a um �ovi.lb'ento
sil S.A., Hartmann Irmãos S.A., ção pre,sidida por tão' destacada a favor da inolusão do cha-
Camisaria São José, de Filome- figura do Estado Novo, iii. nossa �ado sexo fragil nos serv'i�'
na Natividade, Companhia Fin- participação nas festas comemo- ç II! da Polici9 Civil.
landeza S. A., Tte. Getulio Le- rativas dos centenarios de Por- Noticiaram o� jornais, o'u-
tis Pontes, Oaspar da ,Costa Mo... tugaI, será digna da amizade e tró dia, a concessão de cer-
rais, Panair do Brasil S.A., Es- dos sentimentos de -fraternidade teira de detetive 8 uma &e-
tudantes Esporte Clube" da fir- que ligam os dois povos, e ser- I nhorJ de Belo Horizonte,
ma Suerdieck e' Cia, da Baia; virá para manter-nos cada vez que fez 6 respectivo curso,
do sr. 'Francisco BitteRcourt d3_ mais unidos na 'senda' do futuro. saindo-se muito bem. Agora,
Silveira, representante comercial,

.

outras ,mulheres 'l!I"guem o
da Perfumaria Santa Catarina, "

exemplo da primeira, ins-!lo l:omonicado oficia,I' ..

e ai;) st, Ale,ides Araujo. crevando-se na Escola de
O sr. José K�walsky, natúrall'anel de ouro cravejado de bri- Penhorados retribuimos. frances Policia de Minas. Gerais.da Pólonia, comerciante, com lhantes,' 2 canivetes, de madre- ,FOLHINHA E CINZEIRO a-crescentando li informação63 anos de idade, morador á pevola, 2 pa,:-es de' sapatos, 1 Da firma Suerdieck e Cia., PARIS, 27 (As. Press)-Agên- que. nestes ultimos dia'!, tem

rua ,Duarte SchuteI 21, esteve lapiseira e vinte e POUc?S mil recebemos como brinde de fes- cia norte-americana-O comuni- alimentado à aflueneia de
Ôntem na Policia Cmfral apre- réis em dinheiro.,

, tas, uma artistica folhinha e 2 cada francês da mànl;lã de, hoje I ctmdidatas' a detetives nos
sentando queixa' de que fôra A policia, procura ativamente finos .cinzeiros. informa: "Nada de importante a ,serdços policiais do Estado

sua residencia um o audac!.,. so latapiQ. Gratos. registrar durante a Íloite". I moiltanbê:l;
�. ' ,

{:',. � f

Convenção r�taria- 'OBrasil nos centena-
na no R,IO .

'. '

" .,

nas de ,ortuual,

4

o sr .. gal.. F�ancisco}�h'Jõsé
Pinto, presidente dà Re-
pre�e,nt'açãÓ, "BrasiIE)ira

-;..

'Morreu o ceman

dante da esquadra No proxi��', ano, Port�gal vai t..festejar dois grandes aconteci-
'

a'u'strall·ana 't mentos do seu. passado: a fuiÍ-'
dação do reino e a sua restau-

Carvâo alemão para
uslilás fr....neêsas?

.... -..;- �

I ,

!J,

Coanando da C�lou gráu, 'n� Faculdade de
Direito de São Paulo, o' nosso

Sa'. Re'g,.-aflW'o" talentoso conterraneo sr. Eurico
C-outo, chefe de seção do Institu-

,

to dos Comerciarios, naquela cí-

RIO, 28 Apresentou-se ao dade;
. ministro, da Guerra, por ter de O di�tinto meço; que concluiu
voltar para -Curitiba, onde reas- com brilhantismo o curso, na

sumirá o comando, da Sá. Re- 'mais notavel Faculdade do Bra

gião Militàr� o general Emilio sil, é filho do saudoso patricia
Lucia Esteves. Jayme Couto.
� � .

aO.UBO
de 'anel de brilhan�

,,�te,s e,ou'tr'os, objetos

PANOllAf\t:A EDUCA.
CIONAL•

'<

A instrução 'publica foi sempre uma das maiores pre
ocupações dos governos catarinenses, em especial da 'atual
administração, cujo acervo de realizações neste particular,
encontra seu melhor elogio no seguinte quadro:

Anos-'I'orçame,�to I Ve�ba edu-I Pere,,

'

cacional "I.'.

.

,_e .j�
.i.o'

-

.. -_',-_er�
1925 12.�14.;864$·5,'qO,' 1.894:880$000 15, 5%.1926 12.317:8,52$500 2.013:240$000 '16, 3%
1927 15.200:0'09$000 \ 2.070:740$000 13, 6%
1928 17.000;99,9$OOO! 2.100:560$000 12, 6%
1929 17 .00

..

,Q:1f�Ó$_000 12.184:992$000 12, 8%
1930 18.5QO:'OO'l:)$000 2.505:388$000 13, S%
1931 18.3'50:000$000 12.883:044$000 15, 7%
1932 18.000:000$000i 2.917:840$000 16, 2%
1933 1 18.000:000$00012.945:640$OPO 16, 3%

1934118.00�:000$000 3.670:486$000 \ 20, 3%
1935; 18.880:000$000 4.428:304$000123,. 5%1936 21.900:116$100 5.263:$5-2$000 24,03%

1937125.581:305$100 6.278:810$00°124" 5% ,

"' )�3_� 3r.500.;Oo.O$-OÕO 6:684:49:2$000 21, 2%
,,,� 1Q3�,�3&9,%f:��OO�O- 7-;86.2_��2$900 20·� -2'%,- ,

.

,�}t
.

�f 'Z� .. r;... . �·l!��... !�7e i
��

Só no govêrno Nerêu Ramos, por consegq_int,e,' de'
,1934 a 1939, foram dispendidos 34.188:r76$600, numa por
centagem sempre: superior a 20 % sobre o orçameritb,

Reforcemos �o argumento co� este outro quadrê;

-u.pede. de ·1' N'umero, I '. l\tátricUlaLljF="::e�clã
j

_e��!,!�el.___
'

,., efetiva ,media'
Grupos Es;'l. I " .,-;--I----'"---,·."��Oficiais, '53 14.877 12.959
Escolas isola- •

das ofic. 1.020 51.515
Curo Compl. of.. 39 2.518
Escol. munic. 709 29.086
Grup. Esc!. 40 5.754

parto
Esc. IsoI. parto
Curso Compl.'

part.;

85 '3.96,1

TOTAL 1.965 89.040

, 'Foram promovido., ,

ao posto

I
de 2. tenente os aspirante...
oficial João Lanes da Silva Leal,
Raimundo Cals de Abreu, For-

,
tunato Ferraz, Gomirlho,_Manoel

, -da Paz Costa Araujó e Joamar,
Martins. que corn, -raro ôrilhan
tismo terminaram o, 'curso 'da
Escola Militar e se. colocaram
entre os mais destacados ele
m_entos da, turma. ,Estes dignos
pat(jcios ha pouco estão em nos
sa terra, no entanto já grangea.
ram a simpatia !ia nossa elite
social, peIos seus dotes de fina:
e esmerada' educação.
No proximo sabado lhes será

oferecido um !;llmÔsso, 'para o

qual "'A Gazeta" fot di$tingui.4.
cóm um cowl t e.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A ,GAZETA Te Deumna Notas cató- Serviço de' Re-,
Catedral licas

., liEm'ação de' graças pelo ;e1iz Ordenação de presbíteros cru ameo; o
Florlant)polis, 29 de Dezembro de 1935

.
termino .de 1939, será cantado, 'i' ,

----------------,.--- a 31, na CatedralMetropolitana, No próximo domingo, dia 31
.

'l-APRESENTAÇAO: Apresentou-se a .está C. R: rio dia
, 1 ás 19 horas, solene Te Deum, do corrente e último dia do aoo, d I 19 8 RUBENS PIN

devendo falar s. excia, o sr.: Ar- M I" S
23 O sorteado a c asse de 1; '.. . TO VIL!A;�,! fo ..

na Catedral etropo itana, ua de Ameri V'I d
. ..

d O' trlt F d I
cebispo Metropolitano. Haverá, Excelência· Reverendíssima, ó Se.

e menco : ar, o mumcipio
.•

o
.

IS n o e era, de;signado
, . para o Batalhão de Guardas, digo·, Escola.

. t
'

tambem, exposição e benção do nhor Dom Joaquim Domingues . !;_ENTREGA DE .cERTIFICADOS: Em memorandumSantiasimo.
.

dOI" A 1...' M t )
e rveira, rceeispo e ropo- n. 110 de 19 do corrente, o :lo Tte. Conv . .Dei. da Villl, �ona,Iitano, conferirá a ordem do pres- desta C.R. comunicou haver entregue, mediante' recibo. e ápps o,biterado, ordenando-os sacerdetee, devido compromisso á Bandeira, os certificados de res�rvistas,

a cinco diáconos catarinenses, es
nrs. 68.464, 69.595, 69.648, 69.795, 69.706, todos de 3. c4t�goriaRevmos. Senhores Wilson Laus bem como os certificados' de quitação com o Serviço MiUtar dos

Schmidt, Augusto Zucco, João cidadãos EIMUNDO PAULO WIERING e fREDERICO,:� PAU-
Philippi, Frederico Hobold e Gre- PITZ.

I

gôrio Locks. O primeiro é filho Em oficio n. 96, de 18 do. corrente, o 2. Ten. ConrC6nv .

de Florianópolis; o segundo de Del. 'da XVlIIa. zona, desta C.R., comunicou haver entregUe 'após
Brusque e os restantes da parô- o devido compromisso á Bandêíra, aos r�s'petivos reserviS:tas; 17
quia de São Ludgero, no municio certiííeados de ,3. categoria. _ _ __ ':',
pio de Tubarão. .

;. Em momo n. 171, de 18 do corrente o 2. Tte, Rés. Del.
A's 9 horas da manhã terão da lia. zona desta C. R. comunicou haver entregue ao ressrvista

iníeie as solenes cerimonias que CARLOS DE OLIVEIRA o certificado de 3. categoria. '�
proximamente descreveremos, em Em oficio n. 142, de 20 do andante; o 2. Ten.rf Conv.
linhas garais. Oi ordeaandos cale- DeL da VIa. zona, desta C. R. comunicou haver, entregue, 'após'
brarão 1\ Mitlsil de Ordenação o devido juramento á Bandeira, os certificados de reservistas de
conjuntamente com o Exmo. e 3a. categoria nrs. 68.767, 68.377, 68.554, 68.470, 69.619/69,.620,
Revmo. Arcebispo Metrepelitano: 69.pa7, 69.646, 69.322, 69.649, 69.590, .69.737, 69.592, :;69.728,
o ato será assistido pelo paranin- 69.584, 69.746, ,69.730, 69.570, 69.478, 69.645, 69.743, 69.7�1 e
fo de hsnra, Sua Excia. o sr. dr. 69.4�5, .bern como entregue os certificados de quitação do Serví-
Nerêu Ramos, dedicado Inter ..

ço Militar aos Srs. CLARI��DO JOSE' PAULO.
"

,

ventor Federal. A' noite, ás 19 3-jUNTA DE REVISAO E SORTEIO:, Em sessão de
horas, Sua Excia, Revma., por -19' do,

.

corrente a j.R.S. despachou os seguintes documentos: .'.
ocasião do' solene Te Deum, eom

,

De JOAO SAB1,NO? LUCIANO; classe 1915, rnimicipio
que se encerra o ane lIe 1939, se 'd.e Florianopolís: RANULfO VALENTIN DA SILVA, classe de,
fará ouvir sôbre o' sagr�do .pr�s- 1908, municipio de São. José; LAUDELINO FRANCISCO MAR
bíterado, sacramento instituido TI,NS, classe de 1895, múnicíoio de Laguna, e EDELBERTO BA
por Nesso, Senher 'para perpetua- SILDES DE OLIVEIRA, classe 1895, municípío de B�JP Retiro,
ção, através dos séculos, d� .;J� todos pedindo alistamento: SEJAM ALISTADOS em suas elas
sempenho do munu� _?posto.hco. ses fi munícipios, de ãcordo com o paragrafo 2. do arf� 65 do
Ao Te Deum e á .oraç�o do das- R.S.M. .

.

'

'.

tre Antístite, S&�Ulr-.e-ao a Bea-
/- De LEONARDO ROCHA, pedindo retificação dê nomes

ção do �S. Sacra�en.to, Adora- «Seja:. 'ficado para LEONARDO, digo, LEO�ARD ROCH, o.

RIO, 27-De Londres, United ção e Mrs.a na pnraerra hora do nortte.��' [stado 513 da classe de 1913 do municipio de 101n-
21.114:694$100 13.021:254$ II -O 'vapor britânico "Stanholn, aovo ano, celebrada esta pelo vile � ._ DO ROCH'"

-

lL)84:606$300 9.203:300$
o

de 2�473 toneladas, foi posto a Hsvme. Vi�ári� Ge!al..,
,

c':{ RUNO GNÉIPEL JUNIOR, pedindo retiííéação de
8;263:740$600 9.160:181$ pique por um submarino ao lar- A L' de janeiro vindoure, as 10 nome: ,,5· retificado pará BRUNO GNEIPEL JUNIOR o nó-

, 1q�li!I:274$400 7.646:876$ go da cost.a ocidental, perecendo ·horas, nlÍ Ca'tedra! Metirop.li�na� me dú alistado 193, da cl,asse de 1912, d� municipio de Jo.invile,
'" 'II!),� quatro tnpulantes, salvando-se (!) Revmo. Pe. Wilson. La.us c� Bruno KUCIPEL;,. !

_]i: I elrportafló parà' o e,x�erior � dez, registrando-se, aÍlida, vários midt cele'br�rá sua Pflmelfa MIS- Memorandum sln. de 29-XI-939, do Del. Recrutamento.
".' iQuais eio os fregueies de Sia. Catarina? feridos. .sa, que sera solene, pregando ao de Joinvile, pedindo retificação de filiação do alistado n.·' 13, d,a

Arientil1!l' ":Aiett;lan4tt,�s�o;'0, paisés que mai'J compram. Evangelho o R�vmo. �?�senhor classe de 1917: «Seja rétificadó'- para AMERICO DOMINGOS DE
Para' um totél'd. 16::U61{657.$000, élil 1938, estas duas Harry Bauér, dIgn!) Vlgarle Ge- SOUZA a filiação do citado alistado,..

_

nações oonÚibpiram eom . 14.664:135$500 e '7.085:063$500 p . to' O ante' pro ral da Arquidiocese. O née"pre.- 'De ANTONIO FLASMO DE OLIVEIRA, pedind� retifi-.

,
..espetiv�lnente.,,:y�� já �ail8, !Ígotà, c$OO,o "expressã.o

' marca- r�n .

- -

bítero virá paramen�ado, proces- ca';ão de filiáção paterna: ..SEJA,. retificada a filiação do. alista-.
da de

i Pfo.!esso,�).Jàl�to <]U8., � balança do� :c.Qmeçclo 8xpor- ·.t' ... f'" 'd' si.onalmente, con�uzldo. desde su.a do. na classe de 1898, pelo municipio de Paratf, para Fermino
tador deu "'00 a1u'1:' ,'., ii', .".�""�"',: Je O Ue', re

..

orma a re�idêncía, á rua Ara�Jo Figllel Alves de Oliveira"; de
.

"

:",- .< e_(;-�'� p,�i�.ei��,>!!-;mestie-de',1938""'�'li�là�·'\da exi�t.fJl-. -' ,.
" �,j t '.... :I,. ,', "reao, �t� a Càtedr�l. por .r�pre-

gão �lclln90u a cifra de 27�136$625$600, oú 'seia;'· em 'quilos:' Jusl,"a. 1/ I. �.Dtàço�s .�os sod.altolos rehgl�.•
S

S6;400:S,Q4.em 12 meses de 1938 e 95.668:700 em 6 mesos-.....i·,·1 � 1:. 1 fa paroqu,la. Oport�na,.m.nt� os

II.' 1939. .'

.'
" ' ,�

.

'. novos lIacerdotés darllé sua .�en •

.

� Quais os" ártigês preferidos pelos estranjeiros � I, RIO, 27-0 ante-proiéto da eão sácerdotlll SOl fiéi., prl)cedell-
:; P,ra um total de 95.668:770 quilos, as madeiras con. 'I'refórma da Justiça

.

feita para\ ?,o-_se ae bei1a-mão. .'. "

eerréram com. 87.934.971,. herva mate cancheada, 80m
. adatà�ão aos novos Codigos _da· .. Ainda no' dia 1', á nOlte. as 19

. 2.&'8I.754 e a benefiéi�gã.;.(),rn ,1.410.359 quiJos. vida judiciaria do país já se en- �or8B, terá Iogar a henção do SS.

;" Dentre OI. gr,an,d�s p'ffjit��s, figura, o carvão que con- contra em mão. do presidente do Sacramento,. prestando-se, 8 se-

corr�u para a economIa catatmenée com 58.608.000 em 1938 Tribunal de A-pelàçio. guir, no Salão Arqu!diocesano tio

'I 68,916.008 no primeiro \.em.flstre de 193,9, valendo, re.spe- Edificio Dom JesqUlm, á .rua Pha--

3 $ ----.--,...... t -'-,'
--_ .. _-_....

•

dre Ml'guell'nho, eignific,atlva 0-
tlva.ebte: ...528;635$000 e 4.266:400' 000; .

"

,

:
' , 'c'" ,. . ii! iI , i'. '

.

menagem ass néo presbltero8, ho-
. I Moura Ferro menagem que irá decor�er sob os

gado �alto.s auspicios da Autondade Me.

no n.· 1. (sob) I tropolitana.
'

.•
f A Cúria Metropolitana, em adi

:..;...;------

..

--'- :tal recentemente baixado, tornan·
�o público o faustoso e pr6ximo
ievento, muito recomeo�a ás ora

'Ições dos fié�s, n�ste8 d\as. e do

;rante 8S cer�rnÔDlas, 08 01OCO or

idtlDandos, a·fim�de que seu sa

:grado ofício frutifiqlie na terra

.·catarinense, e por tanto, ne Bra

:sil, desde cêde �edic"ado ' � Deus

Nosso Senhor j(ue, ccilmo slmbolo

ido Cruzeiro, o ee.oolhe.u n.o��rio
lmente �,par� terra de rebgloo e

:·virtude. .

,

s 4N�T·:A<,i:,êÀ,T,ÀR-1NA,
,qUE EXPORTA

�hl9DIDha �oilrl"D.e.

d'a Sociedade "Luiz "Pêreira Barreto'"

Foi de 5.088:801$700, o impslto de exportação de Sta,
Catarina, para os outrQI e.tadoll ,do Bi'aail, e de 1.781 :�47$100,
o do eX,terior. Das Illal!l 44 cidades, �1 COiitaram da e:Jpôr
taçã8. B8Dtre eSlas, destaeam-se Itajaí é S. Francisco que ,

paiar,am, de imposto em 1938, respetivamentp. 1.375:1771$700
e 1.007�438$800 para o interior e (;8.132$500 e 1.218:059$000
para 10 ':idt'rit'r. O município de Caçador' levou vantagem so

bre
. � 'Jlemais, recolhendo aea cofre. publices, . como paga

mento de)rp.p"osto de arrecadação para e exterior, a impor
tancía de :201:970$000:'.só inferior a S. Fràncisco.

...
:

l .�-: �t'l
. "St� Car.:rina 8xpçrta '011 seus produtos. para todo Bra

sil. Pe,ára.. 388.582:222 quilos es�es produtos CU to valor
c8m"roial foi 'de' 2�}.864:616.400.

-

. .....:.Quái. os seus melhores, fr.eguês.e,s � E quanto dispen-
derllJn\�

...

" c. Pilt�i�o Federal
.

S. Paulo'
Paran'

. 'R. Grande .e S�I
'

1

;{ /M�deiras c..

Ó»; .Banha e derivado.
Tecidos
Arroz bla.eficiado'

,

84.491 :0%6$400
58.450:ã51$500
37.205:909$100
29.890:635,f9QO
Em 1931 , l' .Semestre de 1939

"

Eis �omp, elPJinhas 4ig��is, e dá ·m8n�ra. -discreta, o

obs,rvador téma conhecimento' da "vida edf)nomi�8: d�'''L\m
est�do flerescente da federação brasileira. 'o!

;'.sslnatura me nsal
.. ,;A' GAZETA, custa

': apenas 5$000

I.
,

Irm�ndade. do. Se-
nhor Jesus dos Pas
.sÔ� e, ,Hospital' 'de

.

"r.'Caridadê
.

o

i .

'.
,

·Aniversario da Ir
mandade do Senhor

. Jesus dos Passos
Uma data de alegria' a l' de

ianeiro proximo, para a: Irman
dade do Senhor Jesus dos Pas
sos e Hospital de Caridade, que
nesse dia festeja o seu 175' ani-
versario.
A . benemérita instituição co

memora tão auspiciosa efeméride

com- uma missa às 7 112 da ma

nhã, comunhão geral e outras

devoções.
Felicitamos a piedosa organi

zação que tanto bem tem .dis
tribuido em nossa cidade, augu
rando-lhe as bençãos do cêo,

Torpedeado por um
submarino

I

alemão

JO/.\N DAVI{
1RA8r\:)ABA DE CO- �
MEOIll,I'lTE A LA �
EDAD DE S'IETE

AF40S

de -

,H. O. UGOCKI
Livraria, Papelar.ia, Tipografia, Encadernação e P'ábl'iea de "ca.

riJil'!los de berraoha
'

1 Artig�s llara eseritório _._ Livros em branco ....... .A.rtig"s esco

lares ..... Artigos para presentes -,Brinquedos

Aceitam-se encomendas de "cliché", c:hancelas, sinetes e

ca:rim'bos de datas, de metal; para ihutilizar estampilhas ,

CAIXA POST'AL, le9 TELEFONE 1.257

Bll4 FBLIPE ·SCHMIDT, 2f
_. :,"-.'

Santa -Catarina

f 't.: .

,!CRISMA NA CÂ1E.DRAL
I

METROPOLITD'A
�"';'!f

(Praça 15-de Novembro-1Q)

�
. �(�() e8t� Irmandade,

DO dia 1)18' janeiro.: vindouro, o

175- liliVÍ!rsario da ';Sila institui
�o. r�iizar,· 'ás 7 112 horas, na

flll" ,t,�&j�:,� ..�,�a ÇOII\u�hã? Ge-,r�. dó.! �e,us �rmã08, par� � qua!,
em nom'e da Mela AdmIDlstratI
VI, te�ho' o prazer-'de' convida;
10'., "bem'Mmó as ',más·

.

Exmas.
Familias�
Outrosim, convido-os a assisti

rem li -Missa\,.qu� será :-rezada em

seguida, ás 8 112 horas.
Coo.i.tariQ da: IrmandQde do '

Sénbor J�IUS d0S I?allsos\e Hospi.
tal d. ç:a.ridade em Florisnopolis,
26 de dezembro ee 1939.

GUSTAVO PEREIRA
..� ';SecretariQ SERVIÇO ESfECIAL .PARA "A GAZETA"-DA E. D. S. I.

�--��----�----------;__--------�---------

. )

_:'�_"�"i

_ '.�

JIM '��-:

�[EV
:DEBUTO' EM F.L-rEA-
l· rROUfAGIENDO
; DE ANGEL" ••

Avisa a sua distinta ireguezia que já se' acha instalado
o .aparalho eletrico para oriduilações permanentes da acredita.1a
marca "WELLAlO, tipo 1940 .."Assim, espera mereceI: a m'�s(na
co.nfiança de sempre.

Por determinação de Sua Ex

celencia Reverendissima serámi

nistraao a _primeirb de Janeiro
:próxÍlpo, .pelas 16 horas, 'ri� Ca

,tedral Metropolitana:, o santo

I sacramento· da CrIsma.
Os ,bilhetes pod,erão s�r pro.. ,:' _

curados, desde já; na Sacristia

da Catedral ou na Residencia

Paroquial. .

As pessõas maiores d� 8 a

, nos, como se sabe, deverão con

fessar-se previamente.
Pede-se e espera-se o maior

silencio e respeito.
Florianopolis, 23 de dezembro

de 1939.
.

,

MOSSENHORHARRY BAUER rVigário Geral .

--_._�--_.-.�----

A proprietaria.
Helena O;' Vargas(t.\ "'"

��1�
71�("--�

. I/'!'
',OOIlJ AM�CHE TRABA- ti

� POR PQIMERA \lei .

'

E,N.,El11:A.1RO UAelITiN- .,�
ro EL PAPEL DE LA ,

. #

VIR6E� MARIA 00

.

. Convida_m-se os s�nhores sócios e exmas. familias para
o GRANDE BAILE DE SAO SILVESTRE, que será realizado no

.

próximo domingo, dia 31, com inicio ás 22 horas.
,

TRAJE: Rigõr ou branco.
Pede-se o obsequio ele não levar ,crianças.

Pela Direto.ria
Oscar Abraham, 1°. Secretário

geu

Artigos para presentes.
.

E'$:rA' RECEBENDO A' Rel�Joaria·.Ro
� ,..---E�.,.'__,--o,FIC10M FIOA I�j'(:�3����

,

,;'f,ik�:' C ....

, I
�', ...

Clube 1·2 de Agosto�
CONVITE

,.

ai
ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



'GAZ�TA
--------_.......__.......-_........................--=---- ."."",.

�lori�nop.olis;:�··�·--�� ;\

" __ _. ..�.
• •••

1..

, Co.tnpe-ona,to Bra5�ileiro
Realizam-se amanhã na baía. sul a-s eliminato.f'i\�ls.. para. le.·

,Y.O I[ - r., :�, Il�.•

as :guarnições. catartnenses que representarão o .
nosso Estad,o, .. na. ti'is' ,:

ó Campeonato Brasileiro do Re�o.
'

'd-

. FEDER,.,A:L·Públicas � .. J ,"

�--- .; .',.,.....;.. --"...i C af.1e U I o sr. João Medeiros, farma-\I� O SALÃ.O PROGRESSO l'á exooz á·ve�.�.a)os 'bilhet,ls"PBra_.� ...._c.. ,'L.�l��""'_�. ' ,

' "r
"ceutícb prático licenciado, reque-. o DIA DE REIS '

I I .;.',I'",_iiiiiiiii;_iiiiiii:iii_�__��!iiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiii-íiiiiiiiii__iiiiiiiiiiii__
-'

,'.' I
reu ao Depar.tamento de Sali�e i PIU:\'lErRO SabaJo de Janeirol PRIMEIRA grande I extr�- ,

I., d.eseJ'a ,aos se'us 'I':n'um-e'r'os'- amigos e i '/
dó E!!tadó Iieeaçe para, abril; I

.

ção do ANO NOVOI. 'I,'
. .

reguez8s " Iermaela no diatrito • de 1\1orr.e. ;

Rede Viaçio-Paraná Sta,�'C;-- um prospero e feliz ANO NOVO, tes, munieipio de Araranguá. ·MJL ÇONTOS,!, .

artna- S.te -devidamente. '. -

'. .

Dr. Zulrriíró Soncini-Sele de- '1939 '..__-�19ItO., ':'(0'ncurrencl·a Bilhete inteiro 12��20FeJ;:(��h�jd;$�.0�. Salão Ptrhgresso
vidamente ..�

!,' '..
.

::::::.----

I'
'1'Empresa Auto-Viação 'Catari- Aceita se pI' :,id(js para o interior )

enie S.A.--- Pague-se á vista ,;
Acha-se aberta a inscrição para 1·�iiiiiiiiiiii--iiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiii----,;;;;;,;--�-�--;;;;,"--'4

.. -

das informações, a quantia de ,......iiíiiiiiiiiiiiliiiiiiib;;;õijjiliiiiiiiiiiiãiiiiiiiiiiiii_� iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii í iiiiiíiii..;.; -,'. �
.

07$000. ., !
.. I f?rn��iment� de artigos neces�a-

N" V'
.

•

d':
' .

i João Dojníngos da Silva -!
'

,LIRA' ., TENJ'S CLUBE rito ao funcionamento de serviço] 'O Ss,a
'

._

,

-

" "'I!"",,'_:, J,a'�-

',',' �.:.�Idem, de �OO$OOO., .' I
."

.
'

. de Hancho e Almoxarifado, du-] '.�
tIl ,..c...�ORI'ANOPOLJS rante o ano de ] 940. ao Ho�pi-I .Ciriaco : rístoval- dem, de I ., '." -tál Militar desta eapital,244$500. j f 1..N�,V ER�A l\,1O(!; i so dístinto patnicio

Carlos Reínísch - Idem, de I
'

I
!

d d d N'S' I i mar Luz, delegado
325$000. : . i CONV ITE rman a e e e • Decorre hoje o aniversario na- f sul do Estado,
[onas dos Passos Livramento, .

i talieio da graciosa e gentilissi- ,

arvalho -+ Sele devidamente.
Convid • F T do Parto ma senhorinha Elsa Costa, dile- EDMUNDO GRISAR!>

, Artur Natividade Seabra-Se·. onvie amos os 8':8.' 86CIOS e exmas. armnas para as', se·
J .

.

I�,a
filha do- sr, Indio Costa.

"

Ie- devida1hent�.. imntes festas: r Chegou a esta capital' ri si.
r

I Elel�ão . Passa hoje o natalicio da se- Edmundo Grlsard, flscal-d. �s-:.
'

..

Seere�ria da Sellu- DIA 31-DOMINGO-A'�. 22 HORAS. . nhorinha Maria Eugenia Pierri, tradas de rodagem.
'

.

' i

..rao ....a Publica, I . , . .:..", Te�do de proceder-se á alei· festejada pianista e filha do
.

",
' ,

Meyer &_"Cia., procuradora:da' ,GRANDE BAILE DE SAO .::.llVE·STRE cão da mela Administrativa des- nosso distinto conterraneo capi- DR. ANES GUALBERTO
.. ta' Irmandade para o bienio de tão-tenente Eloy Pierri, Encontra-se em, F'lorianopolis

Empresa Auto-Viação Urussan-
1940:á 1942,' de àcôrdo eom er

'

{ o nosso distinto patricia sr":dr.,
ga-Pague-se pela verba. 638. TRAJE A RIGOR O,U BRANCO, .;. F 1 t "A es G lbe t e h" h ftigo ,.7' do compromisso, de I1r.

' az anos o ga an e menmo j n ua r o, ngen erro-c e e
Eis,abe Catarina Tied]·e- Vol- Florianopolís, Dezembro, .de 1939. D id filh d ilustre ld Resid

...

d D E R ddem ' do irmão Juiz convido á avie, la' o nosso lustre a, esr encia- a ; .. •. o
te á Secretaria do Interior. e . d H· F t '1 d' E t' d

; todos 05 Irmãos para compare-
es. sr. enrique on es. ,I su o. s a o.

Justiça. .' - A Diretoria ! cerem no Consístorio da mesma
.

. Augusta Galvão Vaz Cerquí- SRA' JOÃO P DOS SANTOS .'
..

.
Irmandade no dia 2 da Janeiro,"

, DR. FRANCISCO GOTTARI;)� _.nho--Sim.
'u

. ': -' -; á.B 1
..
9 horas. afim de proceder-se T h····-Empresa Auto-Viação "rus- 'nnscorre oje o, amversano "

Está nesta cidade o sr. dr.
Ad F d »c. à. referida, eleição. d' d I S h

.

sanEga- SeAcretta�� � 'C:�ar�'
.

N'
.

ATA'L' E' A'NO BOM ,Cpnsistorio da Irmandade de d�s C.,:,"��o:r�sp�sara��m�r s�bn 'Francisco Gottardil �ntegró pro-
mpresa u ()- laça0, I.

-

. \
' .•

'

N.,S. do Parto em Flori.anopó- ,

'_", '_ ..

'

-

motor publico 'de Rio do Sul..
tense S.' A.-A' .vista dàs in:- tenent.; Joao PermmlO dos .. -'�""7'"ii

.

.

, .--'--',-'--'--, . Us,'�3 de Dezembro. de 1939... Santos.' Sedas em co'·rtes e'modernis-,
, Iormaçê.es.,�pag�::���à�r�!!f!.<!� �

- . .

quantia, correndo- essa_ pespesa, ""::'_.,..."": '--�-p�prõpfie't'al'To:--do -éoUCfl.i tuad o,-; e :'PJ!eferido-. estabelé-",,_ ' " . I
. 'simas gfavatas 'no'

. , ,

I b 638' 1496dt300 f •

t bEI.:!TAURANTE ESTRELA
.' ", ."

J ·;.;.,.�.;':"l-'1;:O;ltc,.gEGRETAR,.)Q "'.�·�I"ntu'rari-a.1.- ...--.--..:.>�., _,'

L. PÀRAIZOpe as ver, as , :. -II'
'

,
l!:Imen O.n q

., '.
J" <aVIsa que .na!! ve�pr�

.

_ 3RVecller- B-Itraml 'I'SO' 'a "''''GU4R .. ::�,:�i,'" .f.�<_�.�, -�u".�a' -:�F-e
.. ll.p<·'��,.'S�.,t=.m���,.·"".-..I ..

'.,.,657 152$000.
'

,

.ras 8 dias de NATAL' e ANO BOM terá a venda esplendi- 'O 'O ••
.t1l .t1lJ.'W...

KU ....ü :J_P" fi

Rebelo & Cia. Ltda., p. p. dG>! (Jerús, galinhas, leitões, franges. perúas, além de outros f 1428
...-"' .. ,..- .... - ...... - ..--�"""-......

Carlos Hoepcke S. A.-A' vista saborolos pratos extraordinarios, dispondo ainda de variado, .

�
one·

. f'esta 'do IIItl"e"·'Yr·�.das Informações, pagu�-se a re-
-

e magnifico menú.
.

F m h j
UIl� I·. w-

ferida quantia pelas ve'rbas 638 O maior .e melhor stocK de bebidas n�cioDais e es-

I DAULO POSITO I
azo anos 9 e:

·t d
.\_'

" ,"'.

e 657. . tranjeiras. ,

fi
. '.

'

o nosso estimado conterraneo men O
' O��' :'aU4l;,;

�') Alcides� Rebelo, - A.' Força
.

Aceitam,se encomendas' co'm antecédencia.- proprIetarlO do RESTAl!' i sr. João Silveira;
.

_

-, -

,"
,

.
.i

� ç;ublica, para empenhar.: ,
RANTE ESTRELA, desela a exma. sra. d. Virgina Coe,- T ' � d

. .'
"'Lutz \Ferrando & Cia. Ltda., Be�taurnDte Estrêla'· .. ,

'I,ardentemente
aos seus ami· lho, esposa. do sr. Dultavio- e Deum na C�..e, r..1

p, p. Carlps Hoepcke S. A.-Ao gos e freguezes bôns festas Coelho'
'

;' '. Metropolita..a
Instltulo de Id.nlifica,'o, '

,', FONE, 1.420,' ,fo feUcidad" no decorrer do

I
o sr: Celso Lopes, escrivão d'a

-

Em'aigradecime'nt()Ii'N�.�(l Sê:-,'::Dr.' CIàtibalte Vilarim de- V. '

ano de 1940. I coletol;:i�' federal' d'� Campo nh�r pelas graças e benel,elos r�.
Galvão-A's Delegacias de O.P.

_'_'
I Alegre; c�bldos durante o ano .traQ1COrtl,-

e Social e Regional de Floria-
.

o sr. Roberto Séôa Pereira; do, haverá, na Catedral Met....opo .. �.
nopolis.: ,

.

---h'----;'-::' d
.

-

a menina Eunice Farias, filha litana, dia 31, ás 19' horas" �leqa,.
Lutz Ferrando & Cia. Ltda.- C a ',' 'a,s; 9' .

.

Ervas dó sr. Juvenal Farias, diligente da' ovena, Te Deum, EXpos,ição.
Pague-se pela verba ,644. . comissarie de pDlicia. Benção e Adoração do 55. Sa�'

-

Virgilto ,Eurique!i Dias- Junte . : _- cramento., �

Ia part� dertidão dos docume�-
.

r Senhorita faç� com que seu A. e.t:!ta.· solenidade,. qUé 8�r'
tos perdidos pela Procuradoria namorado use chapéu presld!da por Sua EXCla. Revm.�,;
Fiscal" e volte; querendo.

'DO RAMENZONI devera comparecer e tomar par\,
S. A. Casa Moellmann......:.A' PODfiBOSO ELIMINADOR At:::IDO URICO o clero secular e regular' deste

Deleg�cia da Ordem Politica e .NOIVADUS Capital. Falará por essa oCBsã;o,:
Social.

--I' I Suá Excia. Revmà. o
. Sr. Are'�"

Pâulo Brueckemer - Não é II \
'

- Com a gentil s'enhorinha Di- bispo Metropolitana.
'. ,

oportuno nem convenient.e �o J.;f,l·caz conlrá"' OS ,

.111..O Cha� das 9' I=rvas norah Gevaerd Brudon, diléta A adoração continuàr8. '; pót.
momento presente, a reahzaç,ao, L I

L, filha dó maestro sr. Raimundo turmas, até o inicio do Ano Ncf';'
de bailes (no salão . em fóco,' m'�'Ie·.s dos I '-

.

ii' Brudo?, e de sua exma.· exposa v�, seguindo.se-lhe 8, eele�raç�o .

. onde· nestes ultimos _tempos se,UI' d. Juba Gevaerd Brudon, con- da Santa MIssa para atraIr 88

tem verifiçado varios conflitos. usado no cnimarrão' é agradavel,
.

tratou ca�amento o �om�etente bençãos de Deus durante Q só.o, t,
Por isso, andefiro o -pedido. I R' I NS com assucar é delicioso adicio- farmaceutlco sr. Marta d Acam· qne, começa.
HenriaJe Brueckeimet':'_ Idem. . nado no leite é um poderoso, para. ,

, Flori�nopoliíl, 26 d� Dezembro
.

FIGADO" fortificante, tomado após ás reI, de 1939.

B ti:X IG A feiçõ�s fa�i1ita a digestão. VlA.JAN'fE8
'-

.
-, 'Por comissão de Sua Excia. J;.tevma;,;

, ESTOMAGO 1 DR. ADMAR LUZ ' Monsenhor Harry ,aao"...
' ,

�
.

Quente,ou frio é delicioso "��\=:.:�����:';:.�.�C;�"••••���!�.����'���"4.'

"

.' E '. Il a__-�:'-rl ��' v���fàsn:sA����:�:.s, Par- Ilaçã"� Ideal .p.af'ai 'as,Av,i;
r INT E_5,_'"T_iN 0.S.... 11 '

':' II. _

,:--".�- TtEXE '% '1 • I .' = f 1
" h;;"

Conserve a sua criação de A�es, alimentando·as exclu!!iv8men't�'cOi'J,l:�-� -. .' .
. "':'.

S.E�RPTt(81A
.

.AZEND�
DA

st. dt.�, 'Ad
region!l}(' 'ae-

.

Analisado' e liéeÍleiado 'pela Saude ,Publlea
@m 21-3-030

Preeo por pacote'6 "
:;'000 ,

sob o·. 173 "Carngl'iliha e Foriol... de 0880 S-,vlft�'.."··
ENGORDA E EVITA D�NC'AS

,

CASA MI9CE'L.ANEA
------____,.'�--_____..-:'-�--'----A ·'TU Ff,UNA DA'ZON� '. ',S::

--"

,... \ .'
'

'::/'A"!j::., ,r'l

,�a8 suas novasiustJllae6es eontipÚ8l' �e.ndendo l!iempre� m_,a_is�b_a_.._a_to.---�. RU'a . Tral�nQ;��,N. · 12
,"

'

j
-t' '�:�.� '����. .

. Venda de. disco�;;�e valvulas"
.

I
\

.' .::--. :

.:../: :'.�.

,,1-
Di'titribuidores para Santa Cata�ina CARLOS HOEPCKE -S.A ..

Unieo d�8trihuid()r - DEMElRIO LUCAS - BUA JER<:}NI�9\'
eOELHO-2-ELOlUA "'iOPOU$

,Distribuidora " dos, ap·arelhos R.�':C. A. VICTOR I.

, ... ':
ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



.A GAZETA

Ciln,ento Nacional
. Em sacos de papei 42 112 kg.

Ferro para ferreiro, em
raso de 12 metros

bar ..

Ferro em geral para
�Dl1struçães'

"

,"----------"-._---_, -

Maquinas de escreyer. pertatels e para

1 M'. aqUI-nas. escrltortcs

"O o N T I N E N T A L"
Para beneflctar madeira

em Geral

Tornos � Maquinas de furar - Serras
, ra ferro - Maquinas de ameter

Maquinaria Agricola
ARADOS, GRADES, DESNAT l\DEIRAS, BATEDEIRAs,DESCASCADORAS PARA CAFf' E ARROZMOINHOS PARA TODOS OS ·fINS. .

•

....•

�,�
�)�,'. . ,

..
'

., Stock per m�enteT';e 'tOdoS os. tamanhos "I< de .28 a 65 cms. de comprimento
----- . �

MeT<:JfUuS E. nINAMOS. E-LE'TIUC0J; FIOI, �..().I' • ...LADGUES, MATEBIAL P..UtA l.l\'{ftAliAfWJI

CAR�OS'HOE:PCKESAe-.

t > MATRIZ: FLORIANOPO�IS
·

FILIAIS Baumenau • C"uzeiro
gúna • Lages

dô' Sul • Jainvile • São '..anoiscD ·.'La........

Mostruario em Tubarão .

'

•

INSTITUTO DE D1t\GNOSTlCO CLINICO
.

.

DO

DR. DJALMA MOELLMANN

.
...0....... ...........

II AVIS���2!�.!A�RI��, A EMPREIIA JAE�JllR, HtMA08, DR 1;\'01t"'8 .u,EnU, oe

I MUNICA. A SUA DISTIN'JA. FRE�A QUE 1'N.A1J'O_*
A. SUA LINHA DIiREIlA DE �1YS! DR lRmif0�<A. .'

l!ls�. Cjljp,fr,:il'!L . ,. ;:<V·' ,'; .J!ot,. / . .1.
.

. .. .r:' .... .·�,f;:1.
SAi'DAS: de Plo�4D6p'óHs ;.". teJ:!.çâs e sM)"üos. '(;'f(f./

.

de i\r.��ng'lfa - q:aarla's, sabàdos e dê��gf)s.
,

ASSISTENTE 'TÉCNICO
DR. PAULO TAVA.R�

ESl'eei'9.Hzado
.

e� ltigtene 'e �� péla Uaiversiàad"
d. liti(, de J'e:lIewe. :�

GABINlfjTE.DE :RAr� :x:
Aparelho moderno SIEMENS para cHapostlcp das Heellças ln..

u ternas; 'Coração; pulmões. vi!iicukt 'billMl',�, ete., :J:U:l!iieF'a- ,

fias osseas e radíogratías dentarias.'
�TRO{)ARD��RAEI.Á CLíNle.A. .

(DiagnOlltic.ó preciso das"�o1êi;'tfas RlId..caS p'er .:eie fie wa·

�dos, eletrie.os) .
,

.

� i, "

.

ME'l'ABOld'I!!MO B�<A'L i
. (Detel!M.iB�ção- dos dt�r110' das iil$\liulas ie II!..eçá& I NaoEMPRESA VIAÇAO cGL01UA.,. V. �. pode fa�er.

·intel'il\.�;·
. ,.

r
. .viaiem pel menor preço e com o maior confortT, II ra'fridez.

SOWAGaM 'OO.OflÍIltlÁL. t Tome nota de quanto lhe cuetlris as plSlareDS d� 'Ioria
�n.e químico e lIlitit>osl50�iéo do suco duodenal e ia bílis), I no :JOlis até as localidades abaixo .enGienadM, on vice-vem:

, Qoll.B""1I DII tP.1.�lt>T�I. I .

Oadas curtas, lWlós� 'tIi�1 r.- ....�......Õi·. ele. I

triêidade médica,
'.

LÁ:BOij.ATóRIO DJIJ MICROSCQPIA E ANÁLI� CU!tNICAS
II'IMPLu..:!! V...................................................: . E'Xaiaes de sangue para diagonost!co da sUilis, díagnestíee
o Eí\1!II 10A. lt 01:..1'A

B A:N C O D O B R A S I L • do ímpaludísmo, dosagem da: urea no sangue, ete, �ame de urí- TUBARÃO 24$600 4%$400 .

, I na, (reação de Ascheín' Zóndee�, para díagnestíco preeoes de
'. Jaguaruna 26$2ÓO' 4.4$700Caphal •....... '.;.. .. .. . .... 100:000:000$000 .• : r gravidez). Exame dê puz, escarro, Iíquído raquimo e qualquer Morro Grande 27$200

.

46$100Fundo ele reservá .. 259.746:100$000.' i pesquisa para elucidação de;.d1aspostieo. Explanada %7$900 47$30'f)
• ',. '.' r..' .".• / Rua Fernanêlo Machado,:� ..

-
.. TelefOne 1.1'95 • Içara. 29$100 49$300 .EXECUTA TODAS AS OPERAÇõES BANCÁRIAS

'

•
I F L O :R I A N;Ó P O L 1.S CRESCIUMA' sésioc 50$700;

,

.Agência!! e eonrespondentes em todo o país ,_

A�NeIA' I.:;O€A:b RUA TRAJANO, N.·1" Sangão 30$900 511900
'

e
; Morretes 32$200 ·st,,�Qe "'u�

Ab-ona, em conta corrente, O!! seguintes jUDoS1
' I.., '

.' . ARARANGUA' �3$200 55$300
DEl�. com [ures (Ç;ÓMEROIAL SEM LIMI'1'E) 2% ala· ,······· •••..••••••••..··�· •..•••••• •••..

I Morro da Fumaça 18$50'0 4&$BM
D&p. Umitados (limite de 50:000$) ,. ao/e a/a

I

I

A E . L E
.T! R I C' A: Cecal %9$200 '9$40{')'"

Dep, populares (idem de HJ:OOO$) . 4o/ó a/a URUSSANGA 30$300 iuooe
Dep. de aviso, prévio (de quaisquer quantias comretíradas tam- I _ D'Ê /_ 'f!:aet6 308900 5\$800
bem cle Cl1!1aisquer' iniportâncias). �,I, ".' Rio Deserto 31$000 S2$200',

«@l'i;. aviso pr�io de ao dias.... .... .... .... 3,5% a/a ESPINDOU & MATOS
t

Guarda 25$100 444Q.OO
idem de Go dias :....................... 4% a/a Braço do Norte !6$fiOO' 4'i$100ttl

d O ... P d G d 27$200 41.��OA"'''idem e 9 dias ,................. _4,5';' a/a eletncisq.s licenciados pebJ_ D. O. p.. eras ran cs Y. VV

DflI6sttol'l a Pra7JOo-fiKo
.

I t
Palmeiras 27t7tÓ !I!90&per 6 meses· : ;.................... 4% a/a • I

RUA JOÃO PiNTO, 14 T llILORUNóPOLIS CRLEANS 28$800 '

J;80�0,ar 12 meses.... 5% ata

.1
' �speeialistas em todê e qUlllquer- S�M�O de elebicidad�' :! Lauro Muller , 10$100 "00

C.om );e�da m.
ensal

,
.. ,

}.........
4,5� a/a I em ge.ral. , ..

I, ' '.'

.

d
.

L�_s a premios Na tabela acima estão englobadoll Os pr. ri pall'agens
'" I

t

de 'onibus e estrada de ferro.'
. ', ..por 6 meses 4nl a/a _ STOCK PElRM:ANEN'PE D.E: Lus�ros - abatoj�u�S - Con·,

.� h dpor 12 m�g ............................•. �.... S", ala

II tadores Erieksons, eGItl1 9XeluSlVl(�ade para o Sul do Bsttldo __
.• �aindo de Fpo}is. naB terças, quintal e 88 a·08, i. �,h�P18,

,

Sujeito ao sêlo p'I'OpoI)clonal ,Chuveiros elétricos _ 1IIItabÚizad� P8H r.adi.os _ JIogões a da manha,,�. S. estara �m Laguna a tumpo de aJmoc;ar e t:.o�ar �
. ... I 6lQO em maréa "Rm" � Variado, sor� d�, lampadail�. ,trem para to�oe os ramaIs da �. F. TEflEZA CRISTINA

•..
A 11

, "'ediente das 10 ás ,12 e das 14 ás 15 ltoDa.

II
DIN""

.

t 1
-

d -... ....... n_""_ seguadas qO'artas e sextas o o DlbuB da GLORIA parle de Larun.B' - '" - lns a aeoes e al\v_as uo::�. ,
"

,

d I bAOS SUADOS: das 10 ás 11,30 horas
I . depois da chegada dos trenll. Ás palllaieD� e vo ta "lrle. t!lm �tnendereço telegráfico -' S�TELL11\E

I
ACEITA.SE. todo e qualquer SQl''\tiçD de iMAla�és a pr. 'J lisTa os carros, da lnesma linha, da .prtsa Aut� Via�& CíI\àri-

. • T E L. E F O N E �.. ](ll sem concuVl'ente. AMiota.se �atos l*a o JD.tel'iôr é � dO
.

�. nense.
•

·T......:;�·,·- -

.................... I
Estado. II Outras informações na ageneia da Empr@sa GLORIA, •

,

,I ;.. � � i PRAÇA 15 de NOVEMBBO, 10 ladf) �6 re�t.ura.t. �STRYLAá

Telegrama:s:� '-'�Riggenbacl1"
Codes:

"

B�ntley'.. '

Tànnêr's -Council
·Màsc,01;te..;:.1.: /e' 2. Ed.
.RuílOfr:-,:�·Mosse e: Supl.
R"b· .�'I elr l.

" ... , � ': ;.

(,,�c��t .. :.'.··. ;".,
.

fmeste Riggenbach. & Ca., Ltdjl.
I -:

. '.;' '·'E41?o�.'r.i\,CÃo DE COUROS cntrs .
.

0.1(

CAFE.'· CERA"MEt' DE ABELHA. FARINHA,
-, -.,,' ·FUMOS, TAPLO€A

Agentes' da The Caloric Co.-e AIR-PRINCE
Caixa postal 112'.," Florianopolis
Rua Conselheiro-Mafra 'N. 35 Santa Catarina
Terefone 1626 IÍrasii

,
.

.

F01!MADO PELA UNIVERSIDADE DE: OONlJ1l.R-A (SaiSM)
. '

Côm prática :aos' ho�itais eUllÓpeú.· .

Q1ínica m:é�ca eni �al, peffla'itltiaj do�:Cfls .'0 slsteMll
l!l.emso .

Agent:Q em Flol'ianópOiS'S - ..: JJMV.t Sd:A
, •• -' ,.'.fe��

.......................................................\ . - -

"

I,
'

.'
' p/'

jiVA.�.I r',. VI/AJAR ;' ·,ARA·j 0'::::7,",'
\ -" .;....�., I

: ' SUL - ·00 ,ES·TADO?,
,

-;

Localidades 'aI88c.eDI!I inclu!Jive]'II,oro
entra acideirt'tl

. �,'{ ..

UM·,�_ItS&:N,"'E MODERNO E O�HIO? .
,

A glA S À DAS ;,N ov [O A'C E $'
de NIC'OLAU BUATIM •• á f R�úa. Conselb,ejto�' Mafr� n. 10

tem o que v. s. procura a preços de pa�mar ,i;.�:�� \l"'"".,,1
.

Ar�igas de Armarinho e Novidades • verdad�i':$s atraç6es' para todos os gostos
SEDAS

Antes de Kastar • Visite A Casa das Novldad•• _- Conselheiro Mafra, 10' [�d. Mef(adol
- •••Itimali ere.�e8 - am. ,r.atl '••P" pp .

, r'

• &3AiE*i' _
..

•

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


