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' • ' � "'ilo o moJ.

Designar u.� dia do .au? '�a:ra homena�ear aquel�s que -se(llig�dO á Ela, pelo compr0n:.isso �e �angue, que lhe prestou. O ,�ia, e co�ercio,. para .que, em' �omunhão de esforcos, coopere.wsrrRf�Ph19f19
dedicam a uma at,lVIdade util a vida da Nação, tem sido uma pois, de 19 de Novembro, e o dia ,da BANDEIRA e do RES.I:!.;R- o maior brilhantismo e pujança das solenidades do dia 1,.Q'-p.m .
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-
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' J ,=f, V1S--UOIVfl::l

pratica, sa�utar, .

e ,re�on .ecImento e de cc:>nforto moral, VISTA.. ',� ,', . homenagoem a BA,NDEIRA NACIOrAL e ao RESERVISTA·-rjs siort
Nao sena equitativo que o reservista, de qualquer cate- ASSim sendo, o reservrsta, :i;1 e-;�e dia, recebendo a home- exmo -Snr. Interventor Federal bem como' o seu D/D·. ',oi

goria, a fosse esquecido da tributação de tal homenagem, razão I).agem, que lhe. presta, aproxima-se' t.unbem, pelo elevação do seu, Secretariado, além das providencias relativas aos funcionários es-

pel� qual, o Exmo. S�r. General Comandan�e. da, �a. Região Mi- coração patriótico, d' e�tê l,ab:Hq santo. e reviv:e, em sua memoria, II tadua�s, já comu�i:aram a este Comando, que, como reseryistas,
litar, escolhendo um dia, para a mesma, mm [udlciosamente, de- o compromisso que assumiu para som a Patria. -

,que sao, n'um edificante exemplo, comparecerão a todas as ho-

ten�lÍnou o dia 19 de Novembro, data consagrada á veneração -",
'Assifl,1 sendo e atendendo aos desejos do Exmo. Snr. Ge- 'I' menagens,

-

da BANDE�RA-:NACIONAL.
"

neral Comandante da 5a. R. M. apelo para todos os reservistas" Florianópolis, 16 de Novembro de 1939. ,-

A Bandeira Nacional é o territorio, é k evolução histo- de qualquer categoria, oficiais, sargentos, graduados e soldados, I
rica, é ,o regimem politico 90 brasileiro. 'EI� 'represent�, p�r�anto,! e. a todos .a�u�les, c�efe3 de repartiç?e" publicas fe?erais: esta��-I O.·muz ,Jardim do,Nuseimeuto
tudo o que nos-é mais veneravel. O re�ervista está ldentIflcado, aIS e municipais, chefes de estabelec.mcntos bancarios, industriais Tte. CeI. Com. da Guarnição
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Banco Agricola TA
,I,

RIO, 17. (Telegrama deWA,S
HINGTON, da Associated Press

"

Agencia norte-ameri-cana) - AI

Capone, "Scarface", o famoso

"gangster" dbs dias da lei sêca,
,fdi h01e, posto em liberdade ten-
do seguido para Lewis-burg, na

Pennsylvania.

c � �

A nossa agricultura se fez e se vêm fazendo, ainda, a

�! \( 1'1�� '"" rt"'\\
golpes de audácia.

'

, W �.II.J. J;lJJ�
O

__ homem, desprovido quasi s�mpre dos mais elernen-
'

"

-
'

tares recursos, adquire uma área .de=terra e entra em 'luta
'

..On-oetor.Ptnpdetario'- .J.-\IIIO
com a natureza.

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

meia-��sb::::rdoa.sfl��l��i�:�o�n��:��oc�� �evs::t::��: s:� I �t�_�_�_ _ __ __ "_�
'

,-J _.:��f�!�������ls, ��_��_�o! 18_�� __�_ove���__de_�93��=_=_fNIJ.HERt) 1590
redor e dentro de sua propriedade, os primeiros marcos \

.

'i'
rudimentares da civilização.

'

"

U di'
lIlíII

,

A "terra, bôa e generosa, retribui principescamente, 111 Nãi.'l,' qU�1 vekar á � ma ec araça'o de '11'reeiPitbol.�,'m·S9o aft a·

as fadigas, Em geral, as messes são abundantes.! Mas a I _ iIli!iI

"

qualidade não marcha "pari passu" com a quantidade. -I, tribu, deshonrado f '

Porque? .

"

_ U;1 P
RIO, 17 A.N.-A policia iden-

Porque ao agricultor faltam recursos, von 'apen tificou o homem que se
'

atirou

,
Não dispõe de 'numeraric para arcar com despezas

'

RIO,' 17 (A.N.) _ Informam -1", '

-,
'

'" : do viaduto de Silvestre no abis-

quasi indispensaveis e muito menos para- maquinizar o tra- -

de São, Pedro, Maranhão, que a '� ! mo. Era ele o, velho empressa-

balho.
, população local assistiu emocio- ,

':\ I rio tea tral Saverio Ferraiol.

Impe1ido, porem pela necessidade, o colono agiganta- nada, a uma cêna tragica, de '1 STAfl1BUL, 11' (A. �. �rasil) -- Atendend_a ia I Testemunharam o. espetacular
se, faz verdadeiros milagres, não se detem, O que êle pro- que foi protagonista o capitão' t!J!la pergunta que lhe fo, feita, numa entrevista i gesto do sexagenario, Osvaldo

duz, surpreende pela magnitude. E contudo, os resultados, Mira Tuohuaua, dos indias Uru- c�letiva á imprensa, sobre O,S objetivos de guerra I·Sous� e Fer�ando Li�a. O velho

embora satisfaçam a êle, ás suas acanhadas aspirações não bus, na região do Alto Tury. dá Aleman'ha, O embaixa,dor do RaicJ1 von Papen I Ferraic:>l caminhou vanos passos

representam nada ou muito pouco, dentro da economia ru- Pela manhã, acompanhado da d'''' - t' I'
�',

t '. "A I � t
.

,

h.' pelo Viaduto, onde passam os

l'd
-- .' 'e'"U es e esc, arecimen o. ngla erra se avia: bondes Santa Teresa 'e atirou-se

ra o pais. mulher e filhos, foi tomar ba -

-

P ?
' p.r,'oposto, a crlação ríe uma confederação de naçõe,s' dali no espaço,' cahl'nd'o de con-

orquer , " 'nho'no Indarê, num porto do
Porque o pequeno' lavrador, contando unicamente com subúrbio. Falando ao seu -pri- e�ropéa�. Teve muito tempo" desde ti! grande gue- sideravel altura, na ladeira, As-

o capital de sua bôa vontade, com a resistencia do seu mogenito, rogou-lhe que tratas- ra, �ara concretizar es ie pian-o. Agora será a vez ��ra'"len�o morte i�sta�tanea,
físico, 'tudo realiza dentro da rotina. '

se bem sua mãe. Depois, disse d� Alemanha de executa lo. ,,;"Jl.l;lum socorro lhe .foi prestl;ldo.
",E a rotina é am._ mar,' ,é o inimigo do 'progresso. á mulher que, z:elasse pela sorte ,-----------,-'--'---�-

Daí a imperiosa, necessidade de ser -creado um,Banco de se�s filhos. Em seguida,' pôs 'f,-,'oDfisead,:IS Z!S, ed�- '\ D� N
'

B'-IAgrícola, que .se destine exclusivamente 'ao lavrador, que a insignia de capitão no primo- q.es de tres Jorulu§ n ,oruega'" ,aO rasl "�
'lhe prqporcione. recursó� median:e co�dições razoav�is,.q.ue genito Mirassú, pegou do arco -'ir francêses I�', '

iEiã'
o, ampare : es1iP�ule, para gue ele seja o �rande artIflce

[,e
na flecha e disS'e; "Pr::,f':: onde ,'<,

I d dda economIa naclo�-al. . .

sn+_is--
! Tuf)a ora" e atirou-se ao rio. ",::RI_Q, IQ. (Telêgr. _de Sr 'Kda.s:i,���----��--:--��,-=c.a-s e no�•• ,�

_Por ',este.. moAtlVo, pa de ter sido recebIda ,com - 1'110 capitão Mira assim pracedeu a" íii��iiiiii
f t d t r h d �

.

ASSoclated Press. 8._;;enClaf...
.. -

açoa.o a n.otIqa ot;1tem es ampa. a nes a 1.'0 ,�� que o

�rque' fôra inJ·uriado. Pa a não . I
F ..:I""Cd' R

- n'� ·te-emerica a) - A ];l0licla. con-
�'

-" .
-, :':", ,,�

m�mstro �rn_an,- osta sugenra �o preSI �1\te aa epu- J voitar á sua o-e_gt:$;, esbQf < �� _� -e i:;-':;5 d' 3 l:l'éS-�' RlG,;.;�· {h. N.), Ducts cas 1 se de dOIS' barc.os- mmuscule'S,
bl�c�, "�0cr��ç�Q � um SIU\CO ,A�bC(l�. '.-, ,": ,.

,

':"'1 tpret'êI�morr;t; d s� d? aver jornals, fral1c�s� "L' Intransi- quin.l:ías:ãe noz.· smgrando os t ql!e t�ouxeram. pmtada no cos-
. A Idêla� ����da pelo <:_ntuslasmo b�e todos � �ilta:- ,foi p�do completamente de- geallt", "Paris S::ú·' e "L' Epo- mares, chegaram hoje, aGua-I tado a bandeIra da No:-uega,-

vI,�ntores, t�ra • a�1 a ;x�cuça� ;. � ,�ro err;�. r�ra 1: r�,- t' :varado pelas piranhas, sendo que;'. As l,"ayroes nao foram ex]1 n?b.araJ n ando ferros 1:a3 ime- dénunci�u"íjo sua procedencia e

�lro entrara na ase ,a sua ue !nitiva e e lClen se �"'<';". , ,énterrado no ceiniterio local. plicada�. dIações da il4a do iaoa. _Trata- jTeal\;amío- s�a façanl,1a. Um é o

___�------�-----------,_---..'-- , ,- --- • "Busen 7", e outro o' "Busen

a�:�:�o d::a:.::. Esfaqueada dezoito vezes pelo amante i�: :O���frr:�i:��::��:;;
RIO, 1] (Telegrama de LI-

' ,', :'
- -

_ iiiiiiiiiiiiiii torno duma flotilha, cujo riavio-

MA, da Associated Pres's Agen-
'

. -

--

.
mãe se chama" Swenden ioyn" .

cia norte-americana)-Seis pes- P. ALEGRE, 17 - Na rha- do, não interrompeu a ligação 'No dia 15 tendó chegado á Casa onde se acha em estado 'Os, dois barquihhos, c!esgarr�ram'
soas foram mortas, compreen-

nhã de 15 registrou-s�, na ave- dos amantes. casá antes do meio dia, Homero
J gray{ssimo. da flotilha, e' vieram ter à�'@ua-

dendo cinco aviadores militares nida Veneza, no arrabalde' de
,

-L.__
pediu a Madalena preparasse I 'O delegado Carlos Machado nabara, afim de se abastt;cel'em

e �m meG�nico civil italiano, São J?ão, uma gra-v-issima cena

At'
,

'I d.
alguns peixes que, ele !rouxera : fez lavrar o auto de prisão eq,l

de o!eo e �omq;l,l;sti:v:I. A floti-

em . Um desastre ocorrido com de sangue.. '

' .1 e no mar nico do Mercado, tendo' a mulher se flagrante do criminoso, recolhen- lha.e empregada. na "-

�es�a _de
um á-irião militar peru�po, ôn-' �o pred:o n' ,254" d�ql'lela a� I ,.' -negado a �tender. o, pedido. Em' do-a á Casa de Correção. balelas para a mdustnahzaçao.

tem, ao sul desta capItal., Os vemd,a, reslde o estIvador
.

Ho

I RIO, 17 (Teleg. de Londres, c��seq�encIa, reg�strou-se forte I

'aparelhos que procuravam o mer(), da Lu?, em companhi� de da Associated Press Agencia nor- dl{>cussao, em mel� da qual Ho-!, ,

- ---

,

avião desaparcrcido en<:ontrar�m-
sua amante, Madalena da �Ilvai te-americana)-A guerr� germa-

mero arreb�tou urna laca que,C
'

d
·

no em uma região deserta, Jul- ocupando a peça da frente da I no-inglêsa no mar estendeu-se �adalena tmha n� mao, desfe-! oncurso 'e musl-gando se" que o mesmo tenha se casa. Amaseados ha quatro a-
I d' f d rmdo com esta seIS punhaladas .

-

'M d I 'd
ao oceano nICO, com o a un a- . . ,

I I
'

,

'

incendiado. pois os cçírpos das nos, a a ena era segm amente
menta de um navio inglês ao

em sua VItIma, que sam corren-I
'

,

,

vitimas estavam qÚeimad,os., espanca�a pelo amante. a ponto leste da costa africana por um
do �ara os fundos da casa. Per-I 'eas carnavales-cas.

, ,deste deIxa-la sem sentidos.
t t I

-

D
'

h d segUlda por Homero Madalena"
Linhos para ternos e,cilse�iras '

No dia 2,deste mês Homero, aC acatn
e a emlaot· espac tOS e

tecebeu' mais doze. 'facadas O i
,

,

,

,- �,j _' ,.
• ape owm re a aram o a aque ..,

.

I
.

em cortes no ,por questoes sem importancla, t "S I'" cnminoso fOl preso em flagrante,
---PARAIZO vibrou tremenda surra na aman- �on,tra fO. �a. a , jCU10 I co:;an- e a vitima recolhida- á Santa i

ORua Felipe Scnmidt 21 te, ferindo-a. Esse fato, contu- lan <: Ol t;l.pnslOna- o pe o arco
,-

a emao. Credito �Intllo Pre ..
'

_ ,,_,
--- .. --- ------�--�-. 1 '

Combater' até aniquilar
dial

IS�rá hoje mais 'nm ,sorteio do,

O domin io' ing lês, ,C,redito MutuO' Predial, a acre-

"

.

' dItada e vencedora empreza de nossa

,

-

-,

I I sorteio em nossa terra, que tan-

RIO, 17 (Telegrama de BERLIM da Transo- tos beneficios està distribuindo,

cean, agencia a;emã) - O porta�voz do Mini'stea
rio das 'Re!ações Exteriores aleãmo declarou na tar
de de hoje aos representantes da imprensa que a

Alemanha estava na firme decisão de iutar até ter·
mjnar a hegemonia britanica no m"Jndo� Disse RIO, 17 (Telegrama de NO

aquele pcrta-voJ: autorizado: VA YORK, da Tra'nso'cean Agen
"Para nós, alemães, a situação é a subseM cia alemã)-Causou grande sen- que a

't�rpedeou com êx�to quente: estamos decididos a ,combater até aniqui-, saçã.o a noticia de que os sub-

E
marmos mandados construir, re-

lar o domínio inglês. .' este para nós o -sentido
RIO, 17 (Telegrama de BOS- çentemente, pelo Departamento

TON, 15 (Transocean, agencia da, átual
. guerra que, entretanto, nos foi imposta da Marinha tinham recebido or-

alemã)-Os tripulantes dq vapor Pelos outros. Mostraremos que da mesma maneira dem de zarpar para as aguas

britanico "Nova Cotia",' aqui como, estamos dispostos á paz. tambam estamos do Extremo Oriente. Recusa-se nidade.

c�egados, dizem que um subma- preparados �ara tudo. O
J
maior erro da propagan- I c�mentar ofieial�ente . ess.a me-

.

Para os vencedores serão instituidos vários e valiosos

n?o alemão �orpedeou, coo: êxi- da estra.,·eira é afirmar que a Alemanha não está
I d�da, mas os melOS autor.lzados 'I premlOS. . _

to, no.AtlantIco" um navlO do I. .
1

A l

-

•• ,II dlze� que a _mesma _faz parte So�re o ass,:nto ��remos, J?or estas colunas,. amplas e

cd.mbol�, es?olt�do por contra- 'I dlspo��a a co�bater n ..sta guerriJ que lhe f(u Im das preca�lÇoes amef1ca�1as, e� I c?nstantes mfo.rmaçoes, pOIS desde J,á J?r�,!,�mos um eXIto excep-

torpedeIros mgleses. ; posta • consequencla da atual guerra. ClOnaI para o mteressante e para nos medIto certamen .

...___-'_ _,......._.�J ..__ ._..-',..___
...."r-�-:--,-.yol.t8�______ 'I

---,-------,-----------------.;__---

interessante ,'certame será p�tro
cinado por 'A GazetaAI C�ponel

foi posto em liber
,dade

\

:;::,.

aOle�

Uma festa de
capital.,
;, Vai s�r realizado. entre nós, um 'inte�ssailte

SO DE MUSICAS CARNAVALESCAS.
.

raro sabor artistico se está preparandõ em'
: ,-:"

,

c'ONCUR"- ,

As �reeaneões
rieanas

A iniciativa que é dos srs. Narciso Lima, conhecido e

aplaudido musico, e Altamirô DiaS, artista consagrado em nossos

pâlcos, serà patrocinada pela A GAZETA.
São condições para participar do certame ,fazer alguma

composição carnavalesca-musioa e letra-e remetF-Ia á 'nossa re

dação, devidamente assinada.
A seguir será encaminhada aos orga,niz-;'dores da festa,

farão entrar em ensaios pelo melhor jazz da cidade.
O concurso será realizado no proximo mês de dezembro,

com um programa encantador, em que tomarão parte os melho
res artistas - da ,terra, em numeras de cantos, musicas, recitativos
e outras variedades.

Os srs., compositores devem aproveitar tão ,bela oportu-

A Moda na CASA
uxor·Elegancia e distinçãô

o RAIZO
.t\s mais recentes novidades 'em s�das� postas á venda nos eom,�r

_' cios de IUo ,e São Pallllo� (�stá I·eet�belldo Zl preferitl .. Cus'_' .-aruizo
Ihl .. Felipi(1! Sculluith BliI. 2DQ ,.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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� .

_',,·, ---o-'._m_·,._a_io_r���o,!��cim�:n_to . clnematcgratlc« neste, Capital .:- ,'\
CARTAZfS DO DIA;Villa Nossa, A CONFERENCI,A DOS �itVi�Off::�x:enov�s ��!i�i:iecutivo'·d--'�·-par�tid��éo·
o D E o N '�I"/Ej,',�.]JS::I-Ot.Js'ª' ,1;;';;AI.$,.4 INT.E.R,V·ENT'.ORES',.· '. ".

' o'���$á-L1��i:��t��rãen;à���:
., o·lld'Ar·. dO"8 "'10-10'a'" II ". Y n 4.Q

, RIO, 16 (Teleg. 'd{! .

Londres, .. " .

.:>
.

v
.

'O ... da Havas, agencia fr'áncêsa)- O noméado diretor dó Instituto

Em.p. Clneinatografica F j •

t AI'
'. "News Chronicle" anuncia que, Mál's""-:€ng.els, de Moscou.

.
ez+anes, o� em; O,�r. '.va�.A IDÍp'ortao.eia. dos' a.. 88oot,O,8- quee es ta..io.

Od,on Ltda. I ro Ramos, apreciado musicista ...,... seo" segundo informações procedentes
'FONE: 1602 conterraneo,

.

,. do debátldos
.

,

,de Moscou, o sr, Litvinov foi

1I6JÉ�SExTA-FEIRA, 17 DE. ,_ r < nomeado chefe do Serviço de

NOVEMBRO Senhorita faça com que seu ' RIO, ·16 (A. N. - Br�si1J � Na r'eunião matutina do Extranjeiros, jun.t9 � comité

A'S 7,30 HORAS: namorado use chapéu dia 14; da conferencia dos interventores, o ministro'da. Agricul- DR'. AU 'B:.�,�'�I1.:,h.:L.'I' O.'ULTIMA EXIBIÇÃO DO MAIS'
'

RAMENZONI tura, que a presidiu, fez uma' exposição clamando contia � der-, .
�

IMPRESSIONANTE F.SPETA-� , rubada das !:patas e mostrando o "perigo que isto representa. O,
.ROTOLO

. CU1!>' CINEMA.TOGRAJ4 ICO
. Faz�m anos h!)Je: ministro disse que a campanha mais benéfica que se pôde fazer

.. ;.'" ,'", DE 1939.
a sra, 'Gl'lete Barros, esposa

no t:aís, � aI mecandização agrícola, principalmente :;ara4° �de

I l\IEDICO':'" OPERADOR"

'M'"',...: .' .-1 "'h'
. I' tração, animai, semea oras e outras maquinas, que di�inuem o

, " l..tlsfea, ue,\ ome�., em: peno do sr. Patficio Caldeira;" da d'
,

-- PARTEIRO

"tI�!!.erto,.• �" .•8�.ertor�ndo ,entre ma-
o sr, Alvaro Teixeira da Cunha',

preço v a pro' ução, dando margem à que os agricultorea aufiram

I d maiores proveitos na exploração de suas terras.
. f I' RAIOSqUlD.�' ilgantesc�s na uta e�.s." a sra, Marià 'José Porto, es- ." .. "

.

!
X

peradé c�mtr,a, 8 .. invasão �88 arel�s, posa do sr, Alfredo Porto; ,

, • f.?�. a f8C� com a furia tragíca o sr. Newton da Luz Macu- � ereaéão do Bane. Agrieola
';, d? .��o�P.' .negro, o vento do

co, .escriturario do ..Tesouro do ..

. I ii ..

, dlabol>j� '\ ..

,">
".. "

..�;'. ".
..

.: :Estadó' .:
.. ,

,c, RIO, H, (A. N. - Brasil) _:_ O ministro Fernanci� Cos-
'5 "U 'E"Z

'

• a sr�. Cons��lo N. Braga, eS-j t� informou � 'Conferencia dos Int�rventores ter sugerida- ,ao pre-
Onde t�do prevoea uma ex- posa do sr. Juvencio Braga; I

sidente G.etuho varga:'.' o es.tab.elec�ment?· de uma �ax�cao sobre
clamação UDl'}S: ;.. . ',: ' todos os produtos agrícolas-nacionais, afim de constituir um gran-

,.'

AS'CI:'OMBROSOI h'
.".

.' ( .',

''',1' Tnfrazon -- Terapia - Cistos-
"

'

.. g '. Sen 6r!ta eJl'ljii que' seu noivo I d.e capital paraa creação 40 Banco Agrico�a, destinado �o_finan- dopia
'

__ L'retro _;_ '3copia
com use chapéu I cíamento de todos Oi' [avradores 'e produtores.' A declaração do

TYRONE POWEJ{-LOREíTA RAMENZONI titular da pasta de' Airicultura mereceu calorosos aplausos dos
,

'.
1'0. -+ Esquina Rua Felipe. , .'

":"Ne prôgrama-« o menino Walhyr Farias;
• .

Sçhmidt. Das 9 ás 12 e das
,

NACIONAL D� F .. B_ o sr,. Alberto' Barbato, prati-' ",A',': G-ande' .. 11 ás 17 hs. Telefone --1475.
MACH'lCA,-MEU,MONSTROI ca

..

nte Hé maquinas',
.

, &'. GMA ASSINAT'URA 'MENSAL , ,

.DE A "GAZET!A" '. CUsTA 1
Residencia -- Rua' Nereu

\
deseaho

. .' -

a menina Jea�eté Rovere.· 'Valsa" APENAS sseno • Ramos, 26 -- Telefone 1450.
" • 2 Traillers

,
'I'

.
•

PreçQ5�Z$500 e 2$000, Tinturaria? u

'

,

-.

• .

Galeria: 1$000 .i··
...••••••••••..•••••••••..•..·····················!

Só:o "GUARANY" Hoje, no REX, será focalizada DR •. J O Ã·O -, D E A R A U· J O
Amanhã Fone, 1428 a magnifica e impressionante pe- ':'. \ .

; JOHN 'LITEt 'e .

'

...,' 'j .� licula «A Grande Valsa>, obra. 1 I

OLHOS, !OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA
,

'" ANN\ SHERIDAN .VIAJA:NTES . prima da t�cnicn cinematografica,:. .

e que tem como interpretes Lu,se •• Especialista do Centro de Saúde - Assistente do prof. Sanson
no enervant" filme policial, 'cheio R

de. roiiterios ,e d.e aventuras
Para o Rio de Janeiro, seguiu ainer, Miliza Korjlls e Fernaód,

I·
\.

'
.

Consultas·diárias das 4 ás 6 1/2 -- Tel. ;1447
. "

,.:'
.

"tis'iltfissimall ,

. bntem, o sr. dr. Francisco Boli- Graveto. a '

,'_ Film mevimentado cheil:.l. de 'ano

'A' .clla.ve do.' mist
..eri.,.Ó treati, ilustre chefe dos serviços Verdadeira parada' de elegancie, PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 10 .

ces 08 mais emoCÍána·nteEl.
, de melhoramento dos Portos de a grandioRJ premiére, de hoje, em

.

.

. '., ,... .

J
..

1 . '," "�'"

(;'W
e, '. m�is

'

noi� eplsodios, do Santa Catarina. q,ue todo O' mundo. social de FI�. =--\\\w....=-\\....-:.\\\�=t....7.:=-:.-:....��
,

'. Preço: 1$100,:'
'

,�::"
lIensacional seriado

' ,

, ' " .

I' á
' '

I
"i-

I :����p�: eJ!:r m�i:es:�::��i:e��:� I D,R. ARM IN 10 TAVARES' Inclusive o '&�16 y
,

O ,o.r"•. v Dgad� UMA 'ASSINATURA MENSAL balhos' da poder.osa �'Metro". _.' Domingo �

DomiDío DE "A GAZETA" CUSTA '

UNICO DIA DE APRESEN- APENAS 5$000 • ,

.

" �;=<: I'
.;,. . OUV�DOS, NARIZ, GARGANTA No IMPERIAL ás �6130 e 830:

.'
. TACÃO. ,

'
..

' '.
..

"-
,_'

'.': ·�.<.5�S�URGIÃO,Él'J'�CIAL.I�T.. A"-·.A.. ssist.ent�'.�o "'"I·
San""n

.. 1' GRE'B GARBO ,L ROBERT

·�_�_r��Jg�·li;':::·�:.� g!���������;;� o�.::;lE;����;::r:�� A Dam:�l:::a�I'-S
,-

-

.��<'!;�

CAR1AZfS' DO DIA
CINES �OBOADOS

.Pulmonar

,

Real ,(;Ireulto (;Iue
mato'rafieo L.tda•

F.'oe 1387
_

HOJE--S�XTA-FELRA,' 17 DE
NOVEMBRO-

Clínlca de Tuberculose'
No, REX-ás 9 horas:

PREMIE'dE DO GRANDIOSO

I
FILM DA METRO GOLDWYN

MAYER . DO BRASIL

A grande vais••••

]) iatermia em ondas curtas- "

ltaios Ultra Violeta e Infra-
c

. Vermelho

. com'
LUISE RAINER,MILIJA KOR
JUS e, FERNAND GRAVET

o espetaculo maximo da cinema-.
. tdgi'àfia moderna!

Um film feito para delicio'r' os
nossos olhos e nossos ouvidos!
A vida" � os amores 'de Strauss.

Prcço--4$480. '

N:o IMPERIAL, ás 5., 7'c 8,45 1)8:

A volta de Pimpenela.
.

Escarlate

"

, '

�
•

I
•

�'
,.

i " .).
'. .,,',

,''':'

,i

'_' "

"

/
", Ji,... ..... '

.

.!. � •
,

- �
J

BLUSAS
, "

'

·KIMONOS
0:- .....

,

•

� .

'.'

'.(.

" .;-
',' "

, ,i'"

I '
, ,

'.'
.',':l'

,
,

'"

'TAILL.EUA ..S'�. DE'
;: '.

f

'I'
-:

,. ,e'
r

"

<I,
'

;'f ! \
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.
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�

IVIAILLOTS
,.

,
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NOVID�DES <DE' 'FINO
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BAN'H O'
� , ,_.,' -..- '--:- t .,r;
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-- -----_._---

Direção de Escotto Melo
, e•••e.ee•••ee••e••e®es8��s®�@®®��36.e.e•••o.G�•••�.8' .�•••e.ee�••8•••••e••e••eee••••••••••eeee.e••••••••••eEstão abertas as inseri .. Surge UJrnlil nova indus- i L O T E R I A F E D E R A L I

çõesparao2·Campeonal°iriã e�"-ii�mnopol_i�� QUAR'US ., SABADOS ·1Estadual de Atletisnlo, a. r� ��>r.� � ADQUIRA o SEU BILHETE NO I
realizar-se a 2'e do UIIA�1l iabriien de tin'as Itura mal"cação e:= SALA-O P_ROGRESSO .1.O

lutil.�! uloveh t)ue está �":,,sUuada ;, 11m gra�l-
corrente I

dr. desenvolvhuento ! o úNICO I:
: RUA FELIPE SCHl'\UDT, N. 5 FLORIANÓPOLIS:o BI�sjl é um .in1{'n�o,

nrsenaljPromissora
e oportuna e eDando fiel cumprimento ao programa elaborado pela di- de 1l';"f'II,t� prnnas Tesouros r

, .

..

'e e••'i
.

d E TI "TTAS ...eItQoe"�olHJo,.....oo�e...o..e••,,.o••••e."..r;enamica Liga Atlética Catarinense, será realizada no u tl1110 0-
snu flln jélzem e=pur sos por to- FA BRICA D -<.. . 'I .

mingo deste mês, 110 stadium da Força Pública, gentilmente cc- d" " IpI rit"li(') narioru-l, alguns .

dido por seu dd. cdmandante, o sensacional 2'. Campeonato j{1 r-rn {,<lIl'eH expluração, mas T<111 nova é ela e li'ío humilde Sob O patrocínio do presi-Estadual de 1Atletismc. . (01111(" - H rnai: r parte - :1 eS-1 o seu aparecimento, que, de cer-
As inscrições para essa competição de /classe livre já pf'!H d". t ra halho e da int.eli.zcn- 1.0, a nossa reportagem vai' cau- dente' daRepubl.' I/f'fa oCatn ...estão abertas para os filiados da Liga Atléti ca. da d() I" .mern na ra te t r a nsfor-I s« r su rprez., a mui ta gen te. , ...
As provas, cujos vencedores receberão medalhas e di-

Il!ill (III ('111 porierosas alavnucas I Entretanto, ela aí etá para g-

B' -I· dplomas, são as seguintes: eV prl gn ss«. I testar a gran�leza dos n�5s0s re- peonaec rasl elro eCorridas de 75, 200, 400, 800, 1.500, 3.000 e 4xlOO 1' .. :\'1'" p(lf lima disposição í�ro-I ?urs,os na.l.lIl'aI:'i, ,8 .capacldade o.ametros, \oi ('11('11-01, IJ('UCII uu nada Iize- iru.eugencia brasileira e a reali- FutebolSaltos:· altura, distancia e vara: rn..s, !!l' p;�:-; ario par a pôr em I rlBde do nosso progresso.
.

Arremês�o: dardo, disco e pêso.
. _. '.

rLU' imr nl o t amauha fur ça eco- \ A Iabrica �e tilJt,as a qne r:os
. Fomos informados de que a competição sera em 1�(�I:le- nomicH.. .1 estamos referindo. e .de pro�)fJ�nagem ao exmo. sr. dr. Nereu Ramos, dd. Interventor FcCC:f?J Ficuun..s, assim, essa reserva

I
dade do er. BtllLhno Heinert

ne�te. E.stado, ,devendo as diversas provas ser destinadas as

e.norrne
de :ecurBo�, para dela I uOQSO esfor�ad() conterraneo e um

pnncipais autortdades deste Estado. llançalIDos mao em momento opero \ batalhador incmsavel �elo pro-
'.. i í.uno, e fazermos a nossa entraú.a I gresso, de Sa�ta Catarina,

.

Catnpeonato naCional de: triunfal no dominio da economia ES�fl .ela �llual.l� n� C:0steIra
universal., I de Pirajubaê, e ja se rrnpoe co-

f t b I E é chegada a hora. O Brasil, I mo uma indusí.ris de valor, comU e o sub a égide do Estado Novo, credenciais para um SlHtO admi-
volve confiante seus olhos ao I i avel, .

desenvolvimento industrial, por- Tivemos ocasião de ver e e·

qu= é da industria qlle. podere- r xalJ;!,!nar. os �l'odlJtos rI!l referid.a
mos esperar a verdadeira gr an- Iabric», r, ainda, auv.u a cpi
d iosidade dos nossos destinor. '11 nião de diversos ent(>�didos,
Ela nos irá libertar da pobre. Trata-se do apr.iveitament o de

za atual e 1I0S oouduzrâ ao pi-' inateria prima excl usivament e
nâculo da prosperidade. . ! nacional. C.om essa mate�ia pi i
Grande interesse, nOB deve me-; ma. aproveitada UI' maneira cien

. recer, P!)[ este mtltil'o,
.

toda a tifica e técnica, �ão fabricados
I industria oe va que surgir, ou o I tabletes.san desdobramento em diversos. Esse" tabletes, diseulvidus de

pontos do ;>aís. I acordo. com as !ml..ruçõc1!., �lào
E quanto ma.i�,

�ingelasas

suasU'
urna

.unt.a
de

[)I1m!:'lra.
qllalIda·

origens. mais 8mpatc.' de' e . �n de, que �p.l've tallt(J (JIU8 mar.ca.
eontrar. por:qUf'. Deste caso, ela ção em fazendas e em

_ rnudel_!'c),

C.·p Fu�ebol Clube não ·g,'rtl't:lduz ii' inqlJeSllib'\1av-e1ld�õ-pfi;ã'c-OlÕIrir"rif"V;'!R"" e ma-
,. " \.. potencialidade do nossà so o, mas eira em gel a .

Recebemos a seguinte circular: iambem o vigor e a capacidade. ',A .tinta não eJtra.g:l·, ante' dá
«ITAJAI', ,9 de Novembro de 1939.-Exmo. Snr. Diretor realizadora do brasileiro. maior consistenda a'o teríd,). Nau

de A GAZETA - Florianopolis - Sirvo-me deste' para Itvar ao e'!palha, pf'l'rnitil;(l,) lllll letrcil'U
vosso conhecimento que em Assembléa Geral :ealisada no dia EM FLOHIANOPOLIS I nítid(l, p�rfeit(). .

27 de Outubro ultimo foi empossada a segull1te Diretoria que Aproveitada para. colunr ma·

deverá dirigir os destinos do Clube no Periodo Administrãiivo Santa C.atarina é um dos Es- deica, é de· um efeIto surpreen-
. de 27 de Outubro de 1939 á 26 de Outubro de 1940: I tados que mplhores e mai')fes pos- dru,te. , . .�

., . _. .1 sibilidades apresenta no campo Conforme tivemos oca�lao d'l
Presidente, Osní Ramos; vlce-preSI?ente, M.arto U,la.rte, industrial. notadamente siderur louVi[ de diverso .., fabricantes de

1°, secretario, José Lui� Zanuto;. 2°. secretaflo.'�lcebl.adcs
..

Fellpe; O'ico, pelos pôderosos mananciais moveis e proprietarios dil marce.
1°. tesoureiro. Luiz Feltpe Zacarias; 2'. tesoure.lro, Sllveshe 0a- de ferro e carvã'o. I nariB, a nova tinta apresentacedo; procurador, Osvaldo Silv�; dir�tor espor.hv('), Angelo Strtn-

Ha. porém, um sem numero, os mesmos re3ultados que a �i·
gari; sub-diretor e�portivo, Jose Flortano PereIra.

dI' outras materas prifilas q�e I milar estranjeira, co.r� � enorm.\l
Prevalecendo-me do ensejo que se me ofer�ée apresento ����\�t�O�eeXpf���arê;i�:' garautl3 II' �:�!�;.em de ser mUItlS31mo

ru31:31a V.S. os protestos de estima e a mais dis,t�inguida consideração,
A

subscrevendo-me atenciosamente (a) JOSE LUIZ ZANUTO, JO. Talo que se vem verificando Por enquanto, as core� apre·
secretario.» . em Fbriàncrolis, com urna nove, selitadas no mercado são a mar-

RIO A FLUMINENSE '

����������������?'_����_:!'���_�_��__�_���_�-�� .... • -__::::'!""" roo e a pret·" aliás as duas mais ' 17 -- p�n�.�o não entrara em luta:;: .----------------

preferirias e rle maior consumo_
nesta rodada noturna. Fótnam duas partidas somente para que o

A sua aCf'itação vem sendo tricolor conclua sua missão na tempolada de 39. Jogará com o

compensadora e tudo Iflva a crer MADUREIRA c com o SÃO CRISTOVÃO. Desta vez, ficará de

q1Je dentro em pouco, não �e folga, mas, como já nãó 'està no pareo, aproveitarà esse descanso
fará lISO de outra tinta, para

oficidl para realizar uma excursão a Minas, em cuja capital sua

tais fins, senão a fabricada pelo equipe ha muHo vem sen'do aguardada.
sr. Bertolino Reinel't. Depois do feito brtlhante cumprido na tarde de domingo

quando destituiu �!. ''''BOTAFOGO da leaderança, presenteando oIsto, além de recomendar o

produto, concorre estraordinaria- FLAMENGO cont�-((rtJ .primeiro posto que b::>m poderà vir a valer
mente pflra fa wrecer uma incluso um campeonato(�,o�trlcolor ganhou uma grand\' parte do prestigio

que perdeu dUréinte os jogos anterioles e poderà, assim, apretria genuinamente nacional.
Predsamos Lambem dizer, q1le

sentar-se em Belo Horizonte �()mo uma atração poderosa.
s nova fabrica de tintas. surge

A delegação do FLUMINENSE embarcarà 110 noturno de
,em momeneo oportuno. Em vir- huje para a capital mineira.

tu de da guerra' o produto es· O esquadrão tricolor jogarà domingo, à tarde, em Belo

tninjeiro ('Sl:asseou muito e du- Horizonte, enfrentando o quadro do ATLETICO MINEIRO.
plicou os seu;! preços. E:itamos, O vencedor dessa partida conquistarà uma bela taça in-'

pnrem, preparados, para substi- ti tu Ié'da «Taça Alaor Prata».
Na noite de terça-feira proxima, 21 do corrente, o FLUtui lo e vantajosamente, por um

MINENSE �oltarà éI campo para encerrar a temporada, dispu-produto no�so, exclusivamente
tando cnm o SIDERUROICA uma partida que, como a primeira,nosso.

Ao dizermos i�to, congratula- desele jà. v�m senelo aguardada com muito interesse pelos torce-

U IIO JACOB I mo-nos com o Estado. por mais dores mineiros,

F a b r i c a n te: J III ." lesse passo na calOpatiha indll�-; 'e tO... '. Itrial Jo paí.s e n?"'5asfelicit::ções: ampeona OBROEH IN GJIIIIi!dif ., I ao sr. Bertohno Rewert pelo ln·uofl)
I

'j de seu, e&forços e de sua tenaci- I Jogarão hoje, no Rio, os seguintes quadros:�O ,.,.. � L··�.·
�

CA Idade j VASCO x BOTAFOGO, que servirà de arbitro o sr.

I
�. r- �

I
.

-

- Guilherme Gomes. .

I 079)
�_'."�.

.

._._��_���_.._�_:_.
�

_�.
o. Ju� o se Vi�mo

,

RIO, 17 (A.N .-Brasil)-A Federação Brasileira de Fute

; boI designou o jornalista desportista Francisco P�ula Job para
fiscalizar o jogo entre os selecionados do Parana e RiO Gr�nde
'do Sul, na disputa do campeonato brasileiro de futebol, jogo
que se realizará no prox:�!O domingo em Porto Alegre.

Assentada
"Copa

a 'data
Roca"

da

BUENOS 'AIRES, 17-0 match de desempate da «Copa
Roca>, será Jogado no Rio de janeiro a 18 de fe�ereir�) de 1940.

EXIJA DO SEU fORNECEDO.R
saboroso CAlfE' �ROGRESSO I

peSo Instituto I

o �"
,

Café puro - de supeloioll� qualidade., prendado
. Agri,,!ola Hlloasileh"o eom

GRANDE O�PL.C'�Me-� ,E
LHA OE, OURO

I
PROGRESSO I

DESTA CA� IT ,.\LA' VE'\; ,),L\ EM

lTMA VE..l O CAFE'
E� EXIGIR SEMPUiE

TOMAR

_" ." .. -

, '
•

"; ., .. ,
,,".', '!, ,

c
A

RIO, 17 - A Federação Brasileira de Futebol resolvêra
afim de emprestar maior brilhantismo e expressão ao campeo
nato, nacional' que está realizando, colocá-lo sob o patrocinio do
presidente da Republica, sr. Getulio Vargas e instituir um troféo
com o seu nome.

E foi rara pedir-lhe a devida autorização para dar seu

nome á taça que vai ser instituida bem como o seu patrocinio
ao magno certamen futebolistico do paiz, que a diretoria da en
tidade nacional compareceu, incorporada, � audiencia que lhe foi
concedida pelo chefe da Nação.

Recebido, Castelo Branco, que se fez acompanhar de
João Lira Filho, Jorge Severiano, Hermínio da Cunha' e Silvio
Right Neto Machado, expoz ao SL Getulio Vargas o motivo da
sua visita, mostrando-se o presidente da Republica vivamente
interessado pelo certamen nacional, indagando de sua organiza
ção e outros detalhes, terminando por perguntar as datas prova
veis de seus matches finais, deixando a impressão de que de
seja aS.sisrí-los e agradecendo, -aceitando, a homenagem que 'a
F.B.F. lhe prestava.

Indulto geral
EncerrandQ;_ a tarde que se .iniciára tão allspiciosamente

com a concessão dada pelo sr. Getulio Vargas de seu. patrl)cinio
ao eampecrilato brasileiro desle' ano, o Cons.elho jSuperior dá Fe
deração reunido, tambem, na tarde de ante-ôntem, resolve�, cOmo
homenagem ao cincoentenario da Republica, conceder anistia ge
raI aos que estavam punidos por transgressões ás suas leis.

Mhlutti pel"doarlo
Em consequencia dessa resoluçãp, Mi!1utti rccup�roú sua

condição de jogo, p=rdida com a cassaçao de seu regi�tro em

seguida ao rumoroso caso de que foi protagonista.

MINAS VERA' O
FLUMINENSE

�

carioca

I.

�
i'

Nas suas Dovasibst.1!laeões eOlltinúa "ellldeuclo sempre 'mais barato Rua Trajano" Na
de discos e

12
vatvulas

-

/"

Ver}) -ados aparelhos
·1D....Bi�����������������"�,�����·�������E@[m���B����(������'t'
J Distribuidora
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I
A Casa Silas c0ntinua a receber moveis das melhores I

fabricas. Breve, um grande estoque de moveis finos a pr�ços
nunca vistos.'

.,....;Vendas a dinheiro e a longo prazo-Rua Conselheiro
Mafra -112.
, .

Clube Recreativo l- de Maio

Dia do Reservista'Os capilaes ameri-I�Onfer�i1cia �e As" Nossa Vida
-

ca'nes na' Alema-nhal,slstencL'eaprsoosco"sal aosl \ 'O\'f;mL\�']O�
Com o oficio n. 361-BI0, de 7 do corrente, o exmo. sr.

general comandante da 5. Região Militar (Paraná-Santa Catarina), Festeja seu aniversario nata-

enviou ao Comando da Guarnição Militar de Florianopolis, a I licio, hoje, o nosso estimado pa-

nota abaixo referente ás comemorações que serão levadas a eíei-
---

I A tése apre�entada
tricio sr. Ar�ndo Pinto da Luz,

t DIA DA BANDEIRA d di d
.

t d td' I I esforçado secretario da Capita-O no « » e rca as aos reservis as e o as RIO, 16 - (Telegrama de íeitamente integradas no sistema pe O representante nia dos Portos.
as categorias. WASHINGTON, da ASSOCIA-; economico alemão e agora estão

I eatarinense
Será comemorado, a 19 de Novembro, o dia do reser- TED. PRESS, agencia norte-I trabalhando como se fossem fa-Ivista na 5. Região Militar. americana) - Varias centenas. bricas alemães, produzindo todos RIO, 16 - Estão alcançandoNessa data serão recebidos festivamente em cada �orpo de milhar.es de d<;>lares.de capi- i os materiaes necessarios ao pro- grande exito os trabalhos dade tropa e nas sédes de municipios, os reservistas, que la se taes amerrcanos invertidos em seguimento da guerra. Primeira Conferencia Nacional

apresentarem. , I grandes empreendimentos na A-! ---�------.,-------------_. de Assistencia Social aos Lepro-Essas festividades que' terão inicio ás 12 horas, consta-: lemanha estão. auxiliando o Fue-I � §o� ""', ín1.ê'io •
'7)

�©ll"uu\SJ (Ç, sos, que está reunida todas as
rão do seguinte: rer a proseguir na guerra contra', '

o

noites no edificio do antigo Con-
a França e a Inglaterra, CÇlU- '(") �'I(j selho Municipal.

' a professora Isaura Lobo de
Nos corpos de tropas: �ando. ai?da .

çer�as apr.eensões I '[Jrl'�TfJ(O r@cc�r�© A primeira reunião plenaria,
Oliveira Klaes;

as autoridades desta capital.

I
.

teve a presença de 103 membros.
a senhorinha Maria Antonie-

a)--:-Comemoração civica dedicada á' BANDEIRA; Eventualmente, essa situação Na sessão plenaria de ontem
ta Diniz, dedicada funcionaria

b)-Demonstração de escolas de instrução; "
poderá levar á formação de uma, ! S

foram apresentadas nove teses
da conceituada casa A Modelar;

c).-Provas de atletismo com premios dedicados aos re- neva politica administrativa con-I,
» ANTI- ÁRM TELl (' sobre a "assistt:nda ás famílias

a eXI?a. sra. d. Yolanda Kon-

servistas vencedores; . tra o futuro estabelecimento de dos lazaros" destacando-sé d s
der Flels:hmann;

d)-Jantar oferecido aos reservistas que se apresentarem; I
fabricas ou industrias de pro-]Homenagem . da hn - demais os trabalhos dos drs a �enma Maria da Graça, di

e)-Desfile do� �eservistas apresent�dos e das unidades

'I
priedade de norte-americanos no II . rellsa italiana ao I Arnaldo Zéo, diretor da Coloni� le.ta �Ilhinha do sr. Heitor B. da

das Guarnições pelas ruas da Cidade. exterior, Brasil I de Itanbenga, no Espirito Santo'Sllvelra.. .

Na
_Alemanha, as grandes cor-I e P. Ernani San Tiago, assisten-

Nas sédes d� municipioH onde não houver

I
poraçoes americanas, taes como

I . te tecnico do Departamento de Senhorita exija que seu nrivo

GuarnieãoMilitar: a General Motors, a Ford Com- �OMA, 16-(A. N Brasilj-s- Lepra de Santa 'Catarina
use chapéu

pany, e a National Cash Re- A Imprensa desta capital home- A b t d
.

di RAMENZONI
, I • . I .

B'1 b
.

d
m as as eses esses me l-

O gíster, construiram grandes fa- nageia o rasi pu lican o lar-
cos pat

..

d t
.

a)-CGmemoração civica dedicada á BAN EIRA; bricas filiais Antes do inicio da I go noticiario sobre a problação . .

ricios
_ esdPer aran; a m�ls Faz anos hoj€ a gentil senho-b)-Provas de atletismo dedicadas aos reservistas;

.

I da R bli ,.

E
viva rmpressao os conrerencrs- .

h 01 °
.

guerra, todas elas estavam per-I
epu ica no pais amigo. s- tas

.

h'
. rm a ga liveira,

c)-Desfile dos reservistas pelas ruas da cidade. se noticiario, ilustrado com os I
,pOIS a vanos anos

..

vrvern
• ,

Nesses desfiles, os reservistas que formarem impunha- Sedas em córtes e modernis-: retrados do sr. Getulio Vargas
em contacto com os vitimados O Secretariado do

rão bandeiras nacionais e fachos.' simas gravatas no I e outros presidentes, acentua o pelo.mal de Hansen, conhecendo, E"tado eongrdtola-As localidades do Estado de Santa Catarir.a, onde serão PARAIZO I progresso alcançado pelo govêr- po� ISSO, os problemas que os
se com o Interventor.realizadas essas festividades são as seguintes: Rua Felipe Schmidt 21 no do Brasil durante o regime I

afhgem. �'
Joinvile-Blumenau. Hamonia-Rio Negro-Lages - São bli I nerén ftamos

J
.

M f S J
.

P
repu Icano.

• .Francisco Florianopolis- aragua- a ra-, ão ose- a-

lhoça-Tijucas-Brusque-Rio do Sul-São Bento-Por- Fru'tas eMA ASSINATUR.\ MENSAL li Em
.

benefide da Ao sr. dr. Nerê� Ramos In-
to União-Curitibanos-Rio Caçador. DE A "GAZETA'" CU�TA t�r�e_ntor Federal do Estad�, foi
O general ccrnandante da 5. Região ,Militar convida os APENAS 5$000 "e d M. dirigido, pelos Secretarios d'Fs

reservistas de todas as categorias a{comparecerem ao corpo de ° Brasil vendeu nos ultimos asa as en,- tado, o seguinte telegrama:
tropa ou í séde de municipio, á sua escola, afim de asslstirem oito meses 67.266 contos de la- '!otam--maUI�s,lI!I1tiOJ!iiL::m'.

n"lh"':.: " Florianopolis,' - Na hora
cs ias festividades ques lhe são dedicadas. ranjas. I

." nas
.

I
m que todo', comemoramos

� FO;t .. '.

A�'
,_

(;'a
......

s""'··ilIOa· SI'las'
.,�

In�a��::: j:x�I����Ça��av�a': :'
res

R .

.

.' ci��fi��ter�a��renf��cla���!� �� /
.

ilhõ 500 '1' 'HAVANA -16 (A N B '1)
lO, 16-No proximo dia 24 Pgrande chefe governo nossa ter-. mi oes e mi caixas a-

-Durante a' elei
_.

.

li eads do corrente, será levado a efeito, ra, que tem sido um dos maio-nuaes, I
s eiçoes rea iza as Q' t d B V' , ,

As dificuldades d t t. para escolha dos membros d I na. U�? a a o.a isra, o re- ,res batalhadores pureza regime.e ranspor e, .

.
..

a veillon promovido pela sra
f OS nossos votos cívi d

s: não fo�am remediadas, pode- assembleia constituinte, �s mU-l Darcy Vargas em beneficio d� I

gratulações decurso
ICOS ue�on-

rao reduzir d: cerca de 60 % ����� r:::.taram em

h
numuero Casa das' Meninas, instituição I Atenciosas sa'udaçõe��a�l�a�i��essa eXJ?or�açao. .'

ror que os omens
.. : que visa amparar as crianças Guimarães Ivo d'Aquí IA capacidade dos mercados DIvulga-se que melhorou mui- pobres

-

I de Arau]
.,

C I UFlnO, vens
. . _, -

d Ed d· e raujo e e s<f austo deplatmos na� vae alem de
,
... to. a votaç�o o sr.

.

uar o
I A decoração daquele parque, Sousa. .

1.500.000 caixas. RIbas, candidato do partido re-, confiada a festeiados ' ti t Agradecendo d N
A

.

ão jdenti
, 1" b A

t I ar IS as, o sr. r ereuEm situação 1 entica esta OI vo ucionario cu ano, que on em será uma remini .

d B
) Ra . .

.

.

d b
.

f" Iti .

d di' iscencia o ra- mos enviou o seguinte' des-
preço comercio e, ana�as. 9LvI lma e um atenta o.

I
si! colonial. ,Por isso .é que a pacho telegrafkp:lema

I ; festa se denOlllinarâ "Uma noite
' Rio.' 15r-Aos;meus ,djedicados

.
.

!
no tempo de Delvet". auxíliares, que tem servido ao

CAFE' ECONOMICO I A .comissão pr�motora tem se E_stado com iri!eli�encia e cora-,
i reumdo no. �al�clo Guanabara, çao e aos quais devo o que de
: sob a presldéncla da ilustre da-! melhor tenho podido. realizar
I �a, trocando todas as providen- i e� proveito d.a nossa _terra, que

I·clas
para que nada talte a essa al_nda agora Sinto aquI cercada

festa. '\ de admiração e apreço, com os

O· d I
N meus agradecimentos o meu· a-

,
.n u açao Permanente fetuoso abraço nesta hora em'

a rua Anita Garibaldi" 89 que 2. Republica cada vez mais
DIARIAMENTE coesa nas unidades que a com-

a cargo de competente põe.m celebra o seu cincoente

ptofissional __ Pre""s nar�o po� e�t.re f:sta. �e inex-

d"
Y cedlvel slgmftcaçao clvlca.'t Ne-

mo ICOS rêu Ramos, Interventor.
Vibrante mensalf�m �OO���������i

1 do presidente R�o- � Campolino Alves �
sevelt 8ft presidente � e �

Getulio VarIas � Senhora H
� �
� participam aos parentes e �
� pessoas de sua amizade o �'ii nascimento ,de seu filho ��d R
'� .

� �
� Nelson-Murilo �
� H
�.

' 11-11-939. fí.II
� �
fl�'&"""'''''''''_''�'''''''''''P_,''_''r-_'' ........ 'llI1Ii• .::!!!�.t.:!!!M��...��fo__"'�L.�"""'_"""_..c�.A��

Tinturaria?
Só a i'GUARANY"

Fone 1428

Devendo ser inaugurados, sabado proximo, dia 18, ás 20
horas, em sua séde social, os retratos dos srs. dl's. Getulio Vargas,
presidente da Republica. e dr. Nerêu Ramos, IntervI'ntor Federal'

preciosa oferta' d.o �abi1 desenhista C. N. Filhe1, o Clube Recreati- VIAJENS REGtJL1\RES PJ.�R.tt ITAJ1\I�
vo 1· de Maio convida seus associados e o povo em geral para as- BLUMEN",U, JABA"GUA' E JOI.NVILE�
sistir a essa solenidade que contará eorp a pre�ença das altas\ auto·

em eonfortaveis ONIBUS DE· LUXO
ridades estaduais e municipais.

Far-se·ão ouvir os srs. Hipolito P03reira e Antonio Sanford Para informações procurem os agentes nesta praça RIO, 16-(A. N Brasil)-Com
e um grupo de gentis senhorinhas entoará o Hino Naçiónal.

MAC DO CIA
uma interessante unidade de

A's 21 horas, terá inici0 um grande baile abrilhantado pelu
� HA e . pensamento os jornais destacam

jaz «UniãB dos Seis", sob a batuta do maestro Aires Silva. em manchete a calorosa mensa-

.................................................... ' Rua João Pinto, 5-Fone 1658 gem que o presidente Roosevelt

I . :1 071-26v-17 endereçou ao presidente Getulio
L I V R A R I A S C H U L D T :'1___ Vargas, pela data que ôntem

celebramos.
.

:'�P�IN�T�U�R�A�D�E�C�A�S�A�S�",...� II
LETREIROS I.

:: �i'tM����t:EF1,x��R��E�'E T t��Lp��t�" ��NU,fUC���
EM TECIDOS A CLEO OU A COLA, RESTAURAÇÃO
DE MOVEIS OU QUALQUER ESPECIE DE PINTURA

(;IA_ DE TRANSPORTE BR"�IL
.

SE'DE' FLOR1ANOPOLIS
Passageiros-Cargas e Encomendas

Ltda

f'azem anos h')Je:

\

- Barreiros-

-o melhor até hoje conhecido.
-delicioso até a ultima aota.

Avisa a sua numerosa e distinta freguezia, e ao publico
em geral que transferiu a sua exposição de moveis da Rua
Felipe Sc�imidt para a Rua Conselheiro Mafra-72.

A melhor Fabrica de Moveis
Os mais, lindos e modernos catalúgüs e fabrica, a

vantajosos,. segundo o gosto de caqa freguês, ségundo o

da Casa:

Pontualidade e Acabamento

Fabricante: Francisco Péres e Filhos
Bigoas�ú

;074-26v-11

de

INDIANO
H. O. LIGOCKI

Livraria, Papelaria, Tipografia, Encadernação e Fábrica de ca

rimbos de borracha

,

FABRICA MOVIDA A' ELETRICIDADE, POR

Aceitàm·se encomendas de "cliché", chancelas, sinetes e

carimbos de datas, de metal, para inutilizar estampilhas

I PROCESSOS MODERNOS, ESPECIAIS E DE EX-

Artigos para escritório - Livros em branco - Artigos esco

lares - Artigos para presentes - Brinquedos

I RUA FELIP� SCHMIDT, 27
•

• CAIXA POSTAL, 169 TELEFONE 1.257 ,

I Florianópolis Santa ca�rina
.

• U. � •
: ' .

�· ··········································�·=·=·i·�;;;;;;;;;;;;;;;;��;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�� �

A. DIAS'E G. BRAGLIA;
CLUSIVA PROPRIEDADE DA FIRMA

,(
FILOMENO E elA

PI·aea lã Novembro N· 17 - Terreo
�n UV-U São José�Sta. Catarina

AGUAS MEDICINAIS de São Lourenço
-------.,.-_._._-----------

A L C A L I N A: combate os males do
GO e INTESTINO

ESTOM�" .. II M A G N E Z I A N A: Rego lariza as funeões
do FIGADO e RINS.

Iufo ..maeões e pedidos: , RUA CONSELHEIRO M.&FRA" 84 Fone 1.3ãO

r na:: _ +.. 'MflI"d A

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



com
, LYNN ROBERTS - HERMAN

BRIX e SILVER

QUEM E' O MISTERI030
GUARDA VINGADOR?

De acôrdo com o decreto n.

14, de 3 de novembro -do cor

rente ano, a Inspetoria de Veí
culos está convidando as em-

prêsas ou proprietários de ôni- HOJE - SABADO, 18 DE
bus que fazem a . linha urbana NOVEMBRO

04 intermunicipais, que dentro,
em 30 dias, a contar da data
da publicação do citado decreto,
deverão comparecer aquela Ins
petoria Geral, a-fim-de regula
rizarem horãrios, tabelas de pre- 2 � U,IJI lar..plo eu-

ços e itinerários.
'

cantador'
Dentro em 60 dias, tambem

-RIO, 17 (Telegrama de Nova York, da ASSOCIATEp a contar da data da publicação
PRESS - Agencia nortte-americana) - A guerra com gazes do decreto referido, deverão as

venenosos tem uma nova arma pronta para o campo de batalha. emprêsas e proprietários de ôni
Trata-se de um rapido e/ blindado "tank' quimico", cuia parte bus que estejam trafegando,' efe
interna está cheia de gazes liquidos. Esse tank é classificado pé- tivar os requisitos de confôrto
10 tenente-coronel Augustin Prentiss, chefe do Serviço de Guerra e segurança exigidos pelo cita
Quimica dos EE. UU., como um dos mais formídaveis metodos

I
do decreío, as quais, nesse pra

de ataque até agora inventados. O gaz expelido por este tank zo, devem, para êsse fim, apre
não encontra obstaculo no atual tipo de mascaras usado, sendo sentar os seus veículos.

necessari? que venha.a ser. inventado um novo, t�po ,

de mascara I
para fugir ao seu .efeito altamente letal. Um umco tank pode
cobrir de gaz uma faixa de quinhentos metros de .comprimento
por cem de largura. A grande vantagem desta nová maquina de
guerra é a facil colocação do gaz. Fazer o mesmo com artilharia
eu projetores requer horas de preparação. Os beligerantes I, já A Junta de Revisão e Sorteio
possuem esse tank que, entretanto, é apenas um dos novos ins- Militar deste Estado já instalou,
trumentos de gazes que estão á espera de dias que )a Europa na séde da C.R. os seus traba-

t_eme. 0"_ .iilii'IIIii- ...mres: _
lhos de revisão preliminar,' que

G d
-

i funcionará todos os dias úteis
reve O paf! UO CO' Casa par'a alugar até o dia 16 de janeiro de 1940, Domingo

na Greeul Aluga-se para moradia de fa- e convida aqueles que alegarem No REX ás 2-4-6.30-8.30 bs.
RIO, 17 (Telegrama de ATH�- milia, a casa n. 158 da rua Frei incapacidade fisica a compare _ O GRANDIOSO FILM DA

NAS, da Transocean, agencia Caneca. Tratar com Celso Ra- cerem perante aquela Junta afim METRO

a�emã)-Na Gdrecia foi introdu- mos. de serem mandados inspecionar A grande valsa•••
zida a �reve e pão unico, E�- 082 10 v-51 de saúde. com

�a �ed1da dev:e-se ao bloq�elO ! LUI�E RAINER, MILu'A KOR-
NACIONAL D. F. B. I MEDICO _ OPERADOR

I
inglês que obrigou a Grécia e ti -

I
JUS FERNAND GRAVET

2 Traillers I, - PARTEIRO
I outros países ne.utros. ao racio-' I D R� J O A O D E A R A U J O pe (-2$500 e 2$000.

I namento das existencias de cer- 1 rt-ç 5

PreçfJs- 1 $100 • RAIOS X eais, pois a Crecia não estava e OLVOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA O PREÇO DE 2$008 VIGO�
C· leia $700 I Clinica de Tnbercnlose preparada para o ,referido blo- I Especialista do Centro de Saúde _ Assistente do prof. Sanson R�HA' SOMEN1;� NA.S SES-
s a: ;

-

•

Pulmonar queio, 1 ., ., I SOES DE 2 e 4 HORAS sendo

Amanhã Consu�tas díárías das 4 as 6 1/2 - Tel. 1447 • que nas demais sessões o preço

'UNICO DIA!'.!

1
Diatermia em ondas curtas-i- .......,••0................ I ' ..:. era' de 2�500

I
e

I I
PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 10 1

UDlCO S >11'.

" Raios Ultra Violeta e Infra- •
JOHN, BOLES - IDA LUPINO 'Vermelho ACACIO MOREIRA .,

na eneantadora comedia' cheia de -

I :1 ': = "1. -:1.-: -:1.-:1...-:::. -:: :.-:.-= No IMPERIAL ás 6,30 e 8,30:

canções belissimas e desenrolada • Infrazon-Terapia - Cistos-' ADVOGADO
,L
"D'R. 'AR'M'IN I'O TAVARES II GRETA GA1R'AByOLOR ROBERT

áiJ margens do Danubio! I· copia - Uretro - Scopia

A B d t Consultorio - Rua Deodo-
Consultas e pareceres. I I· em

'

mor em u apes •

I Ações Civeis e Comerciais
I

OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA
M i' G thl

' I ro - Esquina Rua Felipe "ar,uer te ua' .r

A MAIS SENSACIONAL DE, Schmídt: Das 9 ás 12 e das VISCONDE DE OURO

I
CIRURGIÃO-ESPECIALISTA Assistente do. prof. Sanson .1 tA Dama das Camelias)

TODAS, AS REPRISESI i 14;:s�;ê��iaTele��: -N�!�� I PRETO, 70.
,

Consultas das 10 ás 12 e das 16 ás 18 II Prf>ço:- 1 $500.
KING KONG

: Ramos, 26 - Telefone 1450. II FONE: 1277. - 017-30-9
I RyA JOÃO PINTO, 7 sob TEL. 1456 I� BREVE

_

Per esses dias... • ) �••••" tt NaSCidos para casar
�� --. "P.'.!::.

"
,

\

CARTAZ�S �DO DIA
O D E,Q N_

.. Ilder d08. elneJllas

Emp. Cinematografica
Odeon Ltda.
)

',FONE: 1602
I )

fjapturados

- No programa-

RIO, 17 (Telegrama de LON
DRES, da Associated Press
Agencia norte-americana)-O go
.vêrno informa que quatro na

vios alemães foram capturados
e outros dois grandes navios,
também alemães, foram propo
.sitadamente afundados.

Dirflltor - Proprietario dAIBO €ALLADO

TELEFONE 1009

A GAZETA

no gênero
MEIAS PERFUMADAS

Exclusividade da Casa Paraizo

Inspetoria de Veíea-'('ARTAZ-=S DO DIAlos e Transitn PÓ- L
blieo

'

CINES COROADOS
Real: Circuito Cin.,
mat.ografleo Ltda.

Fone lã87

"

No REX-� '7 horas:
Programa duplo

l-NACIONAL D. F. B.

Florianop�lis, 18 de Novembro de 1935
------

,
/'

Aguardem a maior novidade proximos
-- waa__.... ��--..--__----__... -�".

__

rores da -

guerra

Os 'hor-HOJE - SABADO, 18, DE

NOVEMBI\O
, A'S 5-7,8,4'5 HORÁS:
111m fio de arame ...

Uma cabeleira ...
Um tiro no' silencio da, noite ...

...�io, �sses os três pontos
de onde se pode partir para des
eobrir o criminsao ...
Na calada da noite os-crimes
continuam ..�. Quem poderá desco
brir o monstruoso assassino que
mata na treva sem ser preseen-j-
tido � ,

A WARNER apresenta um

enervante JH�e' policial
. ,com",

JOHN LITÉL e a linda
ANN" SHERIDAN

, �"

A chave do misterio'

DR. SAULO RAMOS

e mais dois 'epieodics sheios
de sensação do seriado

Ex-interno e ex-assistente no

Serviço do Prof. Brandão
Filho - Rio

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

MOLESTIAS DE SENHORAS:

Partos métrorragias - cirur

gia plastica do perineo - ci

rurgia abdominal -trau-
)'

matología
•

Consultório e Resídêncía: n. Ar-

cipreste Paiva, 17. em frente co

Cine Rex

com

DOUGLAS }4ÁIRBANKS JO.I.
3 Mlss Lang e.'

Hollywood
"

com

GERTRÚDE MICHAEL

Prt"ço - 1$100.
Selo incluido

'

Junta de Sort.io
Militar

No IMPERIAL, ás 5, 7 e 8,45 hs:
Programa colosso

l-NACIONAL D. -F. B.
2 - & volt. do ealpl;'

tão Rleks
3-Imperlo submarlBo

3' e 4' episodios
Preço: 1$100.'
Inclusive o selo

o .uarda vingador

DIARIAMENTE DAS 2 � 4

DR. AURELIO
ROTOLO

'8 O L s. 5 \ artigos finissimos e

�' modelos -exclusivos'

BLUSAS KIMONOS
-,

..

TAII...I...EUlltS' I...INI-tO

,

-M A I 1..., L. O T S
NOVIDADES

OE
DE FINO GOSTO

RECEBEU���

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


