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Saudando do Exércitoreservaa
<co

"Reunidos' mais uma vez sob o pálio protetor
grasil, essa 8·andeira sacrosanta ef pura que, como
e defender com o sacrlflclo da proprla : vida, sentimo-nos
hemos que sois companhelros leais do 'pão sagrado
espirito: ,..,. patrlotlsmo'">« Do discurso" pronunela-íe
�annes da Silva"Le,âl, saudando os resetvlstas.

da Bandeira
,
jurastes honrar
fellzesr- pois sa

quer nos alimenta o

pelo aspirante João

doI
�

nos,

-----------,'-----------

A
,

.

Desfile da Reserva
Nunca descremos da vitalidade da raça brasileira. E

não descremos porque folheando as paginas da nossa his

toria, sempre se- nos deparam o heroismo e a capacidade
realizadora de um povo, firmando em traços vigorosos, a

estrutura máscula de uma nação invicta. E se duvidas
tivessem' sido passiveis, no desenrolar de acontecimentos
ás vezes desanimadores, tudo se teria desvanecido no dia

19, quando os nossos olhos assistiram esse espetáculo- gran
dioso de fé civica, no desfile emocionante da reserva.

Não foram classes sociais que empunharam o lábaro

auri-verde, para fazer publica profissão dê seu patriotismo
impoluto.

Foi, sim, a coletividade em pêso , velhos e moços,

ricos e pobres, governantes e governados, unidos e identi

ficado- nos mesmos sentimentos, na mesma confiança nos' I
destinos da Patria, sentindo dentro do peito, pulsar o mes- I

mo amor pelo Brasil idolatrado, que protestaram solenemen-

te, tudo fazer, tudo envidar para torna-lo cada vez maior,
mais prospero e, féliz.

Raras vezes foi possivel assistir tamanho transbor-

Idamento civico. E ele passará para os anais da Patria,
como uma pagina de excepcional esplendor, atestanto que

I
o povo catarinense só pensa e vibra' pelo, Brasil.

'

,

Não é' possível descrer de uma nação que de maneira ,', Itão sublime sabe honrar os faustos de sua historia.

Hosanas, pois, a brava Reserva do Exército Nocional.
I
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espirito!
Dia 19, participando do

grandioso desfile da Reser
va, compareceram, na no

bre compreensão de seus

deveres patrioticos, seis sa

cerdotes, os quais vieram
testemunhar de publico,
que hoje como ontem, a

Igreja Catolica e o clero
brasileiro, estão sempre ao

lado Ida Patria, para pro.
mover-lhe a sua grandeza
e a sua prosperidade.
Este gesto de rara sig

nificação e essa ,atitude
verdadeirametne emocio
nante, entretanto, foi mal
compreendida por meia du
zia de individuas' incons
cientes, que, ao envez : de
saudarem com séu, calor

patriótico 'à presença dos
ilustres ministros da Igreja,
os receberam com impor
tuna, impropriá e imperti
nente vaia, 'dando assim.
publica demonstração da
sua pobreza, de espirita.

., c: Esô�' pf-{j),é,edimento 'pro
vocou li revolta de toda a

coletividade florianopolita
na, que repudia o ato' des
ses elementos, indignos de
viverem num meio culto
como o nosso.

E seja esse repudio a

maior glorificação dos di

gnos sacerdotes catolieos
que souberam cumprir o

seu dever.

;"�Bentralid'ade
Italia

A' margem do
desfile- daReserva

Quando foi lembrada,
pelo comando da 5a. R.

M., a realização de uma

parada de reservistas em

homenagem á Bandeira Na

cionak- nêo- -faltou _� 'fiso,
dos desocupados e' nem a

descrença dos pessimistas,
Mas a maneira, vibrante e

súrpreendente Gomo a re

serva do Exercito Nacional,
soube acudir ao apêlo da

Patria, deve constituir, para
aqueles que duvidaram do

civismo do povo catarinen

se, daqueles �que acharam

graciosa tã onobilissima ini

ciativa, daqueles reservistas,
principalmente, que sem

causa justificada, recusaram
sua solidariedade a tão im

ponente manifestação de
sadio patriotismo, deve cons
tituir-repetimos-u'm agui
lhão cruel a lhes pungir a

consciencia, para lhes di

zer que não souberam pul
sar de patriotismo, mr hora
gloriosa de uma das nossas

mais auspiciosas efémerides
nacionais. Sim,' porque o

indifer.entismo de poucos fi

cou espesinhado pelo trans
bordamento patriotico de

mais de 2,mil reservistas, que
por 'entre canticos e ho

sanas, renovaram solene
mente seu juramente de

fidelidade ao glorioso Pa

vilhão Auri-verde,
E a esta hora-eles, os

ceticos, os derrotistas-de
vem sentir-se apoucados'
diante da pçrtentosa ma-

I nifestação civica do dia 19.

Que o exemplo sirva para
proclamar bem alto que
nesta hora historica, o Bra
sil caminha "uno e coeso

para a grandiosidade dos
seus destinos.

RIO, 18 (Teleg. de Roma)
A "Tribuna" publicou a seguin
te nota:
"A neutralidade da Italia não

,se' assemelha á.. dos outros' p,aí- ,

.ses," interessados sómente em I ,
_

i};Elllter-se afastados' do 'conflito

europeu.
A não participação da Ltalia

difere': da das outras nações, 'cujo
proposito consiste em participar
da guerra somente no caso dos
acontecimentos as obrigarem á
resistencia contra um ataque di

reto.
A diferença da posição italia

na encontra, porém, sua razão
de ser no alcance, absolutamen
te 'diverso, dos interesses em

ioga, ,

,A Italia não póde ficar estra

nha a tudo quanto se 'relaciona
com a sorte da Europa porque
ela exerce uma função européa
bem definida, á qual não enten

de subitrair-se.

.!: ---

I Exeréito italiono em

I
I ROMA, 20 da Ass ociated Press
I (agencia norte-americana)-A Ita-

Ilia decidl,'u manter um exercito
de aproximadamente um milhão

: e meio de homens 'em armas,

II pordecreto do governo. O de
creto, publicado no .orgão ofí

I cial, autoriza a manutenção, em

I armas, das classes de reser

vistas de J 902, J 9(13, 1910 e

�.liiii��;��:,\-rT.;:' ':�, . ! 1913. que foram convo�ados em
• '�.

" ii;!j7Mi.,

I agosto, para um, periodo de

po��?'d;OFigl1ei�edc�ro���te Ra�� A---s-----------d-I·-e---- m'aolefestaçolf//Wes
I ��edx��a�;r��t�es ���rit��m���:

la. C. de Recrutamento, torne-] ' gran° lusas .

� hem 'deverão permanecer em ar-

I' ceu, ontem, á 'imprensa, a se-
•

',n'a8 p:,r'llill periodo indefinido,

gU�(�Ó���CAÇÃO DA CLAS- '8' Bandel-ra aCI·on·el ',I(��'0iS de expirar o prazo atual.

'1����talr9;�a�c���t!�����s���' _

"

.

II IW11"U,r!C l":iliIS ...

·

convocados para serem incor- Dispensamos de fazer Uma reportagem sucinta da grandiosidade das manifestações cívi-

ii 1:1: .. ..

porados, todos os jovens nas- cas realizadas nesta capital, em homenagem á Bandeira Nacional. , SOJ1'?tll
, cidos de i: de janeiro a 21 de O programa, elaborado com carinho e solicitude, teve uma execução simplesmente impe- I

outubro de 1918, que tenham cavel, notando-se em todos os atos, a participacão espontanea e vibrante do povo. I
sido convocados no contingente Via-se em todos os semblantes, urna alegria intensa e transparecia em todos os olhares, o I

complementar da segunda cha- orgulho de ser brasileiro, titulo glorioso que dia a dia queremos sempre mais honrar. Imada e cujos nomes constam E nestas rapidas notas, seja-nos licito destacar a parada do reservista, verdadeira mar- RIO; 20-(Telegrama de LlS
do Diario Oficial» do dia 13 c?a triunfal, que eletrizou, a multidão e arrancou entusiasticos vi,vas ao Brasil e ao Pavilhão Na- i BOA, da "Transocean ,da agen-
de novembro de 19J9. cional, _ I cia alemã}--O sr. Bruno Mus-
II :- A apresentação Iar-se-á C.omàndado pelo .brioso militar tenente coronel Juvencio �e Araujo, hoje, á testa do '14 solini, filho do chefe do govêr-

rio periodo de 15 a 25 do cor- B.C .. o desfile da reserva tinha, a sua frente, empunhando a Bandeira Nacional, o sr. dr. Altamic'l no italiano, .depois de haver si-'
rente mês nas sédes das Juntas r? Guimarães, II?-t�rventor i�terino, secun�ado p.or todos .os se,cre�arios de Estado', governador �a I

do recebido' pelo presidente Caro
de 'Alistamento Militar.

'

cld�de, altas. a�tondades. Vinham, a seguir, mais de 2 mil reservistas, numa empolgante harmonia � mona, manteve longa ccníeren-
SOCIal, .0 capttahsta ao lado do pobre, o empregador ao. 'lado d_o empregado, e o chefe. ao lado 'do cia na tarde de hoje com 'o pri
subotdl11�do todos orgulhosos de pert�nce,ram ao �xer�lto NaclOn.al,. e mais orgulhosos ainda,. de poél meiro 'ministro português, sr,
derem afirmar, bem alt�, que o

. B!asll pode confla.r em seu pat��otlsmo e em se� de.spreendlment�;"11 Salazar. Ao cair da tarde o ir.
Uma verdadeira multidão de povo acompanhou ° desfile. Podemos, pois dizer, que a Cl-' Bruno Mussolini seguiu pilo

dade em peso compareceu perante o Altar da Patria, para render-lhe a sua homenagem sincera: e' tando O seu aparelho com des-.
vibrante. A homenagem de um povo que tem conscier c.a do seu valor e da- sua força nacional. ,'tino a Sevilha. '

armas

� Convocada, a classe
de 1918

Ouibo. eletrlcos
SÁO PAULO, 20 - Visto ter

minar. brevemente, isto é. em

1941� o contràto da -Lígt»,
que não deseja continuar com

o' serviços de bonds,a prefeitu-
ra adquiríu, a titulo de expe

, relncía, alguns ónibus eletrieos.
A primeira linha servirá o

bairro da Aclamação.
__,----L._,.__', '

" .-,_ ,_�" C''",, '''" _--,,,"-_.._--

GMA ASSINATURA MENSAL
DE A "GAZETA" CUSTA

APÉNAS 5$000

A Moda na CASA, O
Luxo, "Elegancia e distinção

RAIZ,O
&4.s mais recentes novidad,es em sedas!!, P,os.�s ú' venda nos eom ...'r.
cios de Ilio e São Paulo!!, está reeebendo a preferida Casa Paraizo
flua Felipe Scbmidt u. 21.

,
'
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(om a inauguração das novas instalações, á rua Irajano N. 8,

a CASA MACEDONIA
,

� ,A CASA

sua distinta

,
-

QUE MAIS, ElARATO VENDE,

freguezia o seu MEZ DE PROPAGANDA
.� .

oferece" á
Em todos os artigos descontos especiais - BRINQUEDOS - Já recebemos a nova linda cole�ão !'

HABl'.ul'fAÇÕES

.,

No IMPERIAL, ás 2 horas:

COLOSSAL MATINEE

l-NACIONAL D. F. B.
\)

� 2 -: U''lI lar..plo en
--------------------------- cantador

VidaNossa No Cartório do Registro Civil,
estão se habilitando para casar:'

o sr. dr. José Tavares da Cunha
Melo, ' promotor público, e a

gentil senhorinha Helena Régie,
filha do sr. comandante Canti
dio 'Rugis.

Aguardem a maior novidade
no 'gênero

MEIAS PERFUMADAS
Exclusividade da Casa Paraizo

,\ iVlVERSARIOS

DRA. ZORAIDE

cidas simpatias e admiração.
Por tal motivo, A GAZETA

envia-lhe seus sinceros votos de
felicidade.

SIl-VEIRA

seu HOSPEDES

Estão pospedados no Gloria
Hott�l as seguintes pessôas: dr.
Vitório Franklin, Alberto Collin,
Paulo C. Silva, Horácio Rezen- Ide Filho; Normando Tedesco.]
Gil de Melo Feijó, Noel E. i
Smith, IIdebrando Falcão, dr.
Heitor Fabregas da Silva, Anto
ninó de Macedo, Guilherme
Ehremberg, Hans Stelmberg,
Kurt von Hertwig e sra. dr.
Arnaldo S. Ferreira e Antonio
Manoel de Almeida.

A data de hoje regista o ani
versario natalicio da gentil se

nhorinha dra, 'Zoraide Silveira,
inteligente Cirurgiã Dentista em

nossa Capital.
A ilustre aniversariante, que SRA. PAULO POSITO

é irmão do nosso particular ami-, ' .,

go sr, dr. Manoel Ped.ro �ilve�- ��mem�ra seu amversano na-

ra e possuidora de mvejaveis

I
talicio, hoje, a exma. sra. d.

virtudes, sempre votada ao bem, Virginia Posit,?, digna �spo�a do

conta em nosso meio com mere- sr. Paulo POSltO, propnetano do
,

, Restaurante Estr€la.
,

(AR rAzrs DO DIA Faz anos, hoje, a gentil se-

C) D E O N I nhorinha Heliet� R�sa, dileta. t!
lha do sr. Cornissario de Policia

O Ilder dos eine,!,as Rodolfo Geraldo da Rosa, e apli
Emp. Cinematograflca cada aluna do Curso Vocacional.

Odeon Ltda. .

'

FONE: 1602 Festeja seus anos, hoje, o me-

nino Henriquinho, filho do sr.

HOJE - DOMINGO, 19 DE

'I
Henrique Sant� Rit.a, funciona-

NOVEMBRO rio da Delegacia Fiscal.
FESTIVOs PROGRAMAS EM ,

HOMENAGEM A' DATA CON- SRTA. ILMA VALE PEREIRA

SAGRADA A' NOSSA
BANDEIRA Festeja mais uma primavera,

na data de amanhã, a graciosa e

A'5 2 HORAS gentil senhorinha lIma Vale Pe-

Vesperal Lider reira, inteligente aluna do Cole-

l�NACIONAL D. F. B gio Coração de Jesus, onde se

2-MACHUCA, MEU MONS- vêm destacando, com notas de

TRO�desenbo distinção em todos os anos.

3-A menina talisman Dadas as suas aprimoradas
. virtudes de espirito e coração, a

JOHN L��EL___:ANN SHE- aniver�ariante será,amanhã,muito
RIDAN e JANET' CHA. _cumpnmentada.
PMAN..

It -G.Man da fronteira
um western de grandes e

moções com GEORGE O'
BRIEN. '

,

5 - Amor em Budapest
um lindo romance musical a senhorita Maria José Duar-

com JOHN BOLES - IDA te Silva;
LUPINO e JACK OAKEY. o menino Milton, filho do sr.

2 TrailÍers Alvaro Gevaerd;

Preços-I $100 a exma. sra. d. Adelaide Frei-

Galeria�$700. tas, esposa do sr. Herculano de

Freitas, alto funcionario federal;
as sras ..dd. Olga Vian da Luz

A'S 6,30 HORAS: I e Adelaide Gama d'Eça ,Costa;
1?RISCILA LANE-ROSEMARY I os srs Rud Bayer, Otavio do
LANE-LOLA LANE - GALE

I Vale, J�ão Cipriano de Souza e

PAGE - JOHN (iARFIELD -

Eurico Soares de Oliveira, fun
CLAUDE RAINS e JEFFRE;Y cionario do Tribunal de Ape-
LYNN na admíravel pelicula lação.

Quatro Filhas
.
....:No programa

NACIONAL D. F. B.
FOX AIRPLAN
NEWS N.211102

2 traillers

Preços: 2$000
Geral: 1$000

Amanhã
,
A ultra gosadaFAMILlA JONES

em

�nrRrú em familia
e mais dois episódios de
Guarda-costas alerta!

-----

KING KONG

Senhorita faça com que
namorado use chapéu

RAMENZONI

DR. AURELIO
ROTOLO \

I
·1.1

•
Consultorio - Rua Deodo-:

• ro - Esquina Rua Felipe
: Schmidt Das 9 ás 12 e das

•1. 14 ás 17 hs. Telefone - 1475. IResidência - Rua Nerêu
• Ramos, 26 - Telefone 1450. :: .

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

MEDICO - OPERADOR
- PARTEIRO

RAIOS X

Clinica de Tubercuiose
Pulmonar

noivo
Diatermia em ondas curtas

Raios Ultra Violeta e Infra-Senhorita exija que seu

use chapéu
, RAMENZONI

Vermelho

Infrazon - Terapia - Cistos
copia - Uretro - Scopiá

Fazem anos h9Je:

DRe : SAULO RAMOS
Ex-interno e ex-assistente no

Serviço do Prof. Brandão

Filho,- Rio

Diplomado em 1933 pela Fa
-culdads de Medicina da
Universidade do Brasil

MOLESTIAS DE SENHORAS:

Partos métrorragias - círur

gia plastíca do perineo - ci

rurgia abdominal -trau·

·matologia

Tinturaria?
Só a iiGUARANY"

Fone 1428

Fazem anos amanhãs

os srs. Otavio de Almeida
Machado, Antonio Felix da
Cunha e Osmar Dominelli;

a menina Emil Terezinha, fi
lha do sr. Rafael Peluso;

a senhorinha Maria F. Simas,

filha do sr. João Simas;
o jovem Temistocles Muniz

Filho. I)

Consultório e Residência: H. Ar

cipreste Paiva, 17, em frente ao

Cine Rex

'1'ELEFONE 1009

DIARIAMENTE DAS 2 AS 4

finos e bem trabalhad9s, só na

Mo'biliaria"
( MOVEIS

"A

I

o Maior e mais acreditado t�lub(ll
Sorteios do Brasil

FLORIANOPOL.IS
RUA VISCONDE DE OURO PRETO,13

Resultado do 360· sorteió realizado
no dia 18 de NovemJjro de 1939

{;ADERNETA No. 8.735
,

de

Exportações
brasileirasCredito ,Mutuo Predial

FUNDADQ. NO ANO DE 1914

Foi contemplada, com mercadorias, moveis e tecidos no
valor de seis contos de réis (6:000$000), a caderneta n. 8.735,
pertencente a prestamísta Leonor Queiroz Berger, residente
em Laguna.

Premios em mercadorias no valor de Rs. 30$000

As vendas para o exterior, no

primeiro semestre do corrente
ano, mercadorias diversas soma
ram 2.636,975 contos, 'ou seja
nu is 162.878 contos do que em
igual período do ano passado.
Quatro Estados-São Paulo,

Distrito Federal, Rio Grande do
Sul e Baia -exportaram 76,84%
desse total, e os demais apenas
23,16%.

Os principaes expórtadores fo-
ram:

.

São' Paulo, 1.443.350 COQtOE: ou

54,53%; Distrito Federal 229,521
contos ou 8.72%; Hio Grande do
�ul, 208.332 contos, ou: 7.88%;
Baia, 157,544 contos, ou 6,02%.

As vendas realizadas pelos ou
tros Estados foram as seguintes:
Ceará 108.536 contos; Pernam

buco, 57.970; Paraíba, 55.043;
Pará. 55.035; Espirito Santo.
43.878; Rio de Janeiro, 38.162;
Rio G. do Norte, 31.546; Piauí,
30.782; Amazonas. 30.087; Santa
Catarina, 30.028; Maranhão..•
27.429; Alagôas, 21.461; Mato
Grosso, 5.752; e Sergipe, 1.290
contos.

Premios em mercadorias no valor de 6 :000$000

,

15481-Narcisa Gomes de Almeida, Avencal
10938-Ervino Silvestre, Brusque
17.L6_7-Matilde Guerra, Porto lJnião
13779-Virgina Cerpa dos Santos, Rio da Prata
1171ó-José B. da Silva, VJlões
9271--Lia Arruda Ramos, Florianopolis
13103-Maria A. Faraco, Joinvile
10989-Norberto Bonh, Joinvile
19835-Ilda Kuterker, Ponta Grossa
15588-João Muller, Rio Negro
Premios em mercadorias no valor de rs, 205000

772(i)-Miriam Lenchul, João Pessoa
5902-Eduardo Silva, Laguna
6244-Ernesto Sebastião Goes, Lages
12274-Luiza B. Almeida, Tubarão.
5092-João Pereira, Ítapocú
18290-Dimas Antunes de Oliveira, Trindade
18160-Leoni Muniz de Araujo, Lages
057,8-Francisco Gonçalves, Costa da Lagoa
4299-Terezinha Ubinari, .Teixeira Soares
19814-Elvirn.Walk, São Fran-iisco

Premios em mercadorias no valor de
. ,

I�730�AdoIf6 Àlipio Calazer, Canasvieiras
15.349--:Antomo Tiburcio, Paratí
13924--José Sergio de Braga, Joinvile
�994-EIi Lidia SiI_va, Florianopolis
18730-Alberto Hadinz, Hall!!a Izabel
Hi317-Mizéalau Narivaico, Itaiopolis
7.468"":' Lourival Pedro da Costa, Ratones
18351-Alfredo Stefem, Joiavile
1268�Dirceu Pires, Lages
15,780-Brasilidia Souza Portela, São Mateus

;
Isenções de pagamento por cinco sorteios

Uma. assinatura mensal
de A GAZETA, eusta

-

apenas 5$000

rs, 10$008

CARlAZES DO DIA
CINES {;OnOADOS
Real (;irculto {;Joe-.
matografieo Ltda.

.

Fone 158'7
I
HOJE - DOMiNGO 19 DE

I _NOVEMBRO
'

'No REX ás 2-4-6,30-8,30 bs.

LUISE RAINER,MILlJA KOR
JUS e FERNAND GRAVET

em

A grànde valsa•••
-No programa-

1173�Maria Outra dos Santos, Itajaí '

1)34-Aires A. Silveira e Luiz Diniz e P. Carvalho,Tubarão
174.72-Dorvalína, Leónidas, João, Dolores, Avelina e

'

,

Maria, Itaperi
12297-Arduino Bernardino, Laguna
1148-Aurora Dinardim, Herval
15804-Maria Odete Dias, Itajaí
17335-Joaquim dá Silva, João Eessoa
19,948-Lidia Schinaider, Jaraguâ
H531-Elehardete Remback, Brusque
6835-Abilio L. de Souza, Saco dos Limões

FlorJanopolis, 18 de Novembro de 1939.

Visto João Pedro ae Oliveira Carvalho
Fiscal do Governo Federal

NACIONAL D. F. B.

NOTICIAS DO DIA - com as

ultimas reportagens '

Preços-2$500 e 2$000.

No IMPERIAL ás 6,30 e 8,30
GRETA GARBO - ROBERT

'TAYLOR
em

PROPRIETARIOS
J. MOREIRA li CIA.

I Marguerite Guat"ier
(A Dama. das Camelias)

Pfeço:-I $500.

i,

Deze.mbro
Premio$ 6:600'000
Muitas Isen�ões

Fornlidavel! ,.l?ormldaveU
Tu«to por 1'000 Apenas

de 4

,. :, 3 - A volta de Pimpenala
-� DR. ARMINIO TAVARES I Escarlate

que mantem exposição permanente, á rua� Trajano n.33
Todos os n08SOS moveis são recebidos diretamente

da Fabrl�a Zlpperer, Bc (;Ia., de Rio Negrlnbo_. \

. Vende-se ,8 prestação'
H _ SONCLN_!, Representante

------�

- - - - _ _..._ - � � ---�--, - -- - --------

4

4-lmperlo submarino
3· e 4' episódica

Este programa não tem film
improprio.

Preço: '$100,
Inclusive o selo

OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

CIRURGIÃO·ESPECIALISTA Assistente do prof. Sanson

Consultas das 10 ás 12 e das 16 ás 18

,

RUA JOÃO PINTO, 7 sob TEL.1456

,

,

I
I

,

.
O. Silbão /

"Virgean.Especíalidade"
"

de WETZEL & Cia. - Joinville- MAR{;.t\ REGISTRADA

não deve faltar eID casa algu,lDa!

--

....................................................
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- - --- -_-----,----------------------------
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A·GAZ_TA

,

-

Os para·�aenses nao

I garão aqui
Em virtude de terem que realizar novo embate com os

gauc hos os paranaenses não poderão
-

disputar com os catarinen
ses, nesta capital, no proximo dom'ingo, como estava anunciado.

Resultado dos,�
-

Rio,

I Praea 15 .No"Yell�bro N· 17 0- Terreo
I 067), 28 'J - 18
I,

I'
CAFE' INDIANO

FABRICA MOVIDA A' ELETRICIDADE, POR

PROCESSOS MODERNOS, ESPECIAIS E DE EX-

CLUSIVA PROPRIEDADE DA FIRMA

FILOMENO E (;IA

I _São José.....Sta. Catarina
-

-----
-,

\.

l/fIt;JI

serao 05

.

Florianopo��&, 1939

contenôores

Direção de Escotto Melo
/

elA. DE TRANSPORTE BR"�IL Ltda
SE'DE FLORIANOPOLlS

Passageiros- Cargas e Encomendas

�,. ,.

d
,."'D·

'

·

11
•••°'•••••••••••••••••••••••••••••••••••••_•••••••••

� IUlDlnenSe X SI eeuegsca estroler Santa Catarina.! I�.���;,t��_! I
-_ .; / '-1" VE�SUS ,_. !LOTERIA FEDERALi

_

BELO HORIZONTE, 20 - O FLUMINENSE enfrentara Flguelra Na'taça-o Clube � Q U A R TAS E S A B A DÓS :amanha o quadro do SIDERURGICA.
_ �� •-

, '., � ADQUIRA O SEU BILHETE NO If0- O aristocratico grêmio aquatico lança (l seu vibrante gri-': -

, ':_to de guerra na temporada deste ano enfrentando no inicio do: ' SA LA-O
'

PRO'GRESSOmês de dezembro proximo os notáveis e valentes nadadores do • :
contra-torpedeiro Santa Catarina.

-

. :
O ÚNICO :

O sr. rte. Henrique Pena, imediato da Base de Aviação : INaval. mandou construir dois flutuantes que serão oferecidos ao : RUA FELIPE SCHMIDT, N. 5 FLORIANóPOLIS.FIGUEIRA N.C. nessa ocasião. I ,
i �� � �•••••••o••••••--------, ---------- - _ .. ---- ----------- .. - ------------- --- ------- - --- .. ------------ ------

I

jógos no União Beneficente e Recreativa Ope-,Venceram
rana ,,_., Séde propria: Rua Pedro Soa- i

RIO, 2q,-Os meios esportivos receberam com ce-rta s�r-
i
'.. presa o resultado do jogo, ôntem na Baía, entre os selecionadcsI

res 23 "".... - fJorl-anopol-,s de futebol de Alagoas e do Espirito Santo, pois este, pelas suas
, últimas exibições, era cons;derado favorito do referido encontro'.

1\ssembIéa Geral Extraordinaria I'EM' 'M I N 'A"S.I· De ordem do Snr. Presidente convóco aos srs. associa- I
.

'

dos para a sessão extraordinária de Assembléa Geral qee. em I',

\ BE_LO HORIZor.TE, 2� - O A,TLETICO desta capital nossa séde propria, á Rua Ped-ro Soares n. 23, faremos realizar
venceu o FLUMINENSE, do RIO, pelo escore de 5x1. ; em o proximo dia 23, quinta-feira, proxima, --qís 19 horas afim I."

,
,-

- 'de tratarmos dos seguintes assuntos: '\

OSJ·ogO$ de Campeonato 1")- REORGANISAÇÃO DA PARTE RECREATIVA;
2')-EFETIVAÇÃO DO POSTO DE SOCORRO DR. FRE-I

.

-

,,-Brasileiro PERIC03·)ROLEt�o DO EX-TESOUREIRO; I
. '\ 4')-DEMISSAO do 1 o. SECRETARIO: I -IEmpataram gauehos",e ,paranaensos Secretaria da União Beneficente e Recreativa Operária, i

" :;:,1 Florianopolis, 13 de Novembro de 1939. .:
PORTO" ALEGRE, 20 - Os dois esquadrões pisaram o ' JOSE' SANTOS; secretario designado. i

gramado com a seguinte constituição: O.&�L� I
. c ...... 3 � V Li -- - ..

,,�trrtn'P'T?ifP"fm MM f *Ét���_, IGAUCHOS- Brandão (Rio Grande), Alíeu e Risada;Bran- I
dão, Noronha e Russo; Cascão, Russinho, Ordovás, Salvador e ---,-,

I iCarlitos.
-

PARANAENSES - Arí, Borges e Alfeu; Bibe, Bibique e

[ahgulnho; Formiga, Sardinha, Emédio, Cecilio e Saul.

Após renhida peleja, nos S€uS ultimos minutos, os pa
ranaenses conseguiram, empatar a partida.

Prorrogada a lide, por duas vezes, nenhum dos bandos
bteve superioridade.

'
,

, Em virtude deste empate gauchos e paranaenses defron-
tar-se-ão na proxima quarta-feira, em Porto Alegre.

PINTURA.DE CASA-S..... I
g�Rurn�����m�III�-�-�-�-���-�-�-����·���������-_ª����-�'�·�-���·��D�e�,s�··�;�i�i�;�;�â�w�O�LUMINOSOS FIXOS OU-DE LAMPEJOS. PINTUR1S EXIJA DO SEU FORNECEDOR Aval"EM TECIDOS ;t.,._ (LEO OU A COLA. RESTAURAÇAO '

IDE MOVEIS OU QUALQUER ESPECIE DE PINTURA

RESS'OI "O sab�roso__. CAFE' !,R�G _ :1'A. DIAS E G. BR,AGLIA

VIAJENS REGlJLARES -P .\RA ITA"J.:lI'
.BLUM�N",U, JA8.L\GUA' E JOINVILE,
em eonfortaveis ONIBUS 'DE LUXO

I i
Para intorrnações procurem -os agentes nesta praça

MACHADO e crs,
Rua joão Pinto, 5--Fone 1658,

, � 071-26v--18

os alagoanos

s,
•

Com�rár BRINQUEDOS e "RTlliOS
paio,. presentes- - só na -

. Casa· Miscelanea
---�- ------

------

R\...:a Tr�-:,jeno N. 12
-r. __ � �-.,._; ....�"..::..;.._ ...

_
� "'�"� � ;- '4F�"'=:-;::.....-:n-- _.-_-

:Sempre Novidades
26-2

:••:::!§?Ç@:t:±!
- -----

0

. .:'7 e* =_��;&=g·i-'·'*'

ECONOMICO
- o melhor até hoje conhecido.
-delicioso até a ultima gota.

Fabricante: Francisco Péres e Filhos
'Dignas> ú

074--26v-12

f:;afé pUla0 - d,� supeloior quaalid;lde., pl"euliado pelo lustit •• to
i\.g .. ic�o;1l R.onsUellro cena!

G�,J'� NC)''E: . O�·PLCJ r�fi ,t: e� MEDA
LHA-DE OURO

A' VE�-A EiV\ D!\)-:.RS,ó,S C.5.S.\S DESTt\ C&\ I r-t.
,

VE.l O CAFE' PROGRESSO
E' EXIGIR SEltlPRE

.NEA
Nas soas novasiostíllaeões eontinúa "endeudo sempre mais bàrato ,,_,.iI Trajano' N.,'12

Venda de discos e valvulas

f' a b r -. c a- n t "e: JU-lIO JACOB � ,_:-=�'� �,-<

Dr.Henrique Abreu Fia;ho

j' BRROEORING�pSA;"TL0t-t·.OACMA·A
-

o ���7��adô�te��s�o�:!�a ��Pi��1
"....

_

' Henrique A?reu Fialho, que se-

II
- '.I'

II gundo nos informou tem amplos
079) Ui V - 9 poderes para em nome do LA-

I I GES F. C. desafiar o AVAl,
.-- = =_

----

_-
- 'para a disputa de uma peleja

'CASA MISCEL.
-�--;__-------------A TURUNA DA Z--c)N-#-"----------------

Rua
,

. Distribuidora dos' aparelhos R. (.' A. VICTOR
• ti • , y--- ,-W&&

•
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A GAZETA Floria·nopolis ,...,1939

avios -, Vidanorte�ainericanos Centre» deCultura Teatral
detidos N,ossaA data de hoje é auspiciosa para o amadorismo teatral

de Florianopolis. Com efeito, ela assinala o decimo aniversario
da fund-ação do Centro de Cultura Teatral, que tem como di

RIO, 20 - (Telegrama de do, os exclue do total ela lista. retor, o sr. Eugenia Dal Grande, figura de relevo nos :meios te

ASHINGTON, da Transocean, Os franceses ao contrario, con .. atrais da cidade e um verdadeiro propugnador pelo -densenvol-
geneia alemã) - O Departa- fiscaram toda a carga dos navios vimento da arte ceníca em nossa terra.'
ento da Estado publicou a lista americanos, ao passo que os in- Nesses dez anos de existencia, o Centro de Cultura Te-

contendo os barcos norte-ameri- glêses ainda aprisionaram alguns atrai tem enscenade peças de valor, entre outras os vitoriosos
anos detidos pelos países beli- vapores de 16 daru cá em Kir- dramas «Escrava Andréa, o Filho do Montanhês, Os. milagres
erantes. A lista contem todos chall e Downs e outros portos ce N, Sra de Pilar e As provas 90 Crime. Tambem levou á ri-

os casos, a partir de primeiro de inglêses. baita otimas comedias, conseguindo, em todos 05 espetaculos,
setembro até 16 do correntemês, os fartos e sinceros aplausos da assistencia sempre numerosa e

permitindo deduzir que os in-
-

seleta, tanto nesta capital como em outras localidades do interior,
glêses aprisionaram 33 navios, os

VÔOS dê reeooheei- onde excursionou com exito. O Centro de Cultura Teatral con-

franceses 10 e os alemães um ta em seu elenco, na parte feminina, com as aplaudidas amado-
vapor s6mente, que foi o CITY lIlento ras Madalena Coutinho, Maria Linhares Machado e lvonira Ca-
of FLlNT, 'caso que provocou - tão, e na parte masculina, alem do diretor, com os srs Tadeu
tanta celeuma culminando com a RIO, 20- De (BI rlim, da AS� Silva, Fanor Medeiro, Carlos Bicochi, Aureliano 'Rosa (ponto),
libertação do navio de parte da' SOCIATED PRESS - Agencia Milton Monguilioti, Antonio Vieira Machado e outros.
Noruega. Diz ainda a lista que norte-americana) - A DNB a-

.

( Dez anos de constantes atividades são um grande titulo
os submarinos alemães detiveram nunciou que aviões alemães de de glorias para. um grupo de amadores teatrais. E' com entusi
os vapores norte-americanos RI- reconhecimento penetraram, on- aSmo, por isto, que nos congratulamos com o' Centro de Cultu
BERTG WACOSTA e EGLA- tem, a França até Bordeus e, na. ra Teatral pela auspiciosa data de 21 de Novembro, fazendo
TINE, que foram registrados DO Inglaterra, até Shetlands Orke- sinseros votos para que prosiga vitorioso em sua nobre e pa
decurso de duas horas, sem que o nya, ao passo que tres aviões triotIca missão, artistica.

,

seu carregamento fosse confisca- britanicos que se dirigiam para .
,

, Wilbelmsh ven foram obrigados a
, F I

A

nC I-a dedesviar-se. As baterias militares .

Sedas em cortes e modernis- ,a e
,

'

.

---------- ..--------------.
de litoral fizeram retroceder. tres símas gravatas no

H. Fett<e'C la,aviões inglêses que, segundo peno PARAIZO

Repart-Iço-es savam os alemães, pretendiam
bombardear a base naval de Wi-I�

b
-

. lhelmsha ven. '

PU· Ilcas .

C,oração Vil

o mundo gira sempre, e gira sem cessar

Pelo intermino espaço em fóra, em traslação,
Levando em sua róta a suma perfeição'
Do sumo Creador do Espaço, Terra e Mar.

E toda- a natureza, em forte vibração
Rênova-se e progride e volta a derramar
A seiva a todo o grão, a paz á todo o lar
Aos átomos vigor, ás celulas ação.

E tú, coração vil, oprésso e moribundo,
No fim da tua rôta em marcha pelo mundo,
Qual foi o' teu brazão, 'na ronda assaz intensa?

Exausto e já cansado, em noite sem aurora,
Em luta, todo o dia, em luta de hora em hora
Plantast€ ilusões, p'ra colheres descrença.

FLORIANOPOLIS, - Novemb�0-1939.

, �IVl'�RSAR,JOS
MIGUEL ATERINO

A data de hoje regista o ani
versario natalicio do acatado

I
. negociante sr. Miguel Aterino, DR. LOURENÇO WA�TRIÇH

Aviso aos interessados que I figura de destaque nos nossos

havendo o credor João de Men- meios. comerciais, onde goza de
donça requerido a habilitação geral estima.

.
dó seu crédito, nos termos do

artigo 87 da Lei de, Falência" DOMINGOS F. DE AQUINO
acham-sê 'em cartório, por vln- A efeméride de ôntern .assina
te .(20) dias, o requerimento dos .lou a passagem do aniversario
credores, os documentos que o natalício do estimado jovem Do

instruem, a informação do Ia- mingos Fernandes de Aquino,
lido e o parecer -do dr. Síndico. competente gerente da bombo-]
Dentro dêsse prazo, podem niêre do Café Gloria.

os '., 'interessados apresentar as O distinto jovem que é muito

impugnações e contestações que relacionado e estimado foi por
entenderem. esse motivo felicitado.

São José, 18 de novembro Fazem anos huje:
dr 1939. senhorinha Yoná, filha do

sr.: Laercio Caldeira;
o jovem José Cristovan, filho

do sr. dr. Nicolau Glavan de

Secretaria da Viação
te Obras Publicas A Casa, Silas

Rua Felipe Schmidt 21
EDITAL

REQUERIMENTOS DESPA-
A

.

dl f' blíCHADOS visa a sua numerosa 'e l�hEta reguezla,. e �o pu ICO

I em g�ral que qJantem a sua exposrçao de moveis a Rua Con-
I

Massa Falida de H. Fett e,
selheiro Mafra-72.

� Cia.-Sele devidamente as folhas
'

I 6 �a�;�s Hoepc�e S. �.--cp-ague- ' A melhor fabrica de Moveis
. se a quantia de 680$000.
,

Elza Mancelos Moura-Pague- Os mais lindos e modernos catalegos e fabricá a preço
se a quantia de 36$000. ,.

I
vantajosos, segundo o gosto de cada freguês, segundo o lema

Carioni e Irmão - Pague-se a da Casa:
quantia de 210$800. ,

Luta, Ferramo e Cia. Ltda.
P t 'I·d d A·b

'

tp. p. Carlos Hoepcke :S.A.-Sele;
� '00 ua I a e e (a- amen o

I. jl devidamente as folhas' -7 alO. ),
� ,

I

.

'/
João Domingos dá Silva+, Pa-, A Casa SUas recebeú grande quantidade de otimas em-

gue-se a qu.antia de 15:840$000.! buias de Bom Retiro estando apta a fabricar os mais modernos
Compa_?hla Geral de Obras e moveis iguais aos melhores do Estado por preço de . assombrar. C t--I. Construções s Geobra s p, p. Car- Visitem hoje mesmo A CASA SI�f.S. �r oes pOS'"

!:I":."
los Hoepcke S.A.-'Des�.J.lo de -Venàas a'dinheiro e a longo prazo-Rua Conselheiro �,'." ,', '

s, excia. o sr. Interventor Fede- Mafra -72.
.,

tais \ P'ara aral - c:l\estitüB·se a caução de .

68;530$000, de acôrdo com a$:
' ,

i. EI informações': I: L I V R A R I A S C H U L· O· T 'u,ropa
I Lutz, Ferrando e Cia. Ltda. I :

'

., "

: p. p. Carlos Hoepcke S.A. -J>.a.I: �,.� _ de 'I' RIO, 20 (AN)-O diretor dos
• gue.-se

a quantia de 14 :055$000.
I Correios. e, Telegrafos,. deferindoI J(ão de Araujo, (Dr.) .- Sele H. O. LIGOCKI • o 'requenmento dá: 'Alr France,

devidamente as folhas 5, '6 e 7. I \
,
. .autorizou as companhias dei na-.

Carlos Hoepcke S.A.- Pague- .Lívraría, Papelaria, Tipografia, Encadernação e Fábrica de ca- vegação -aerea a emltirern por
se, a quantia de 11:059$800., ' : rimbos de borracha ocasião do nátal e ano bom

S. A, Casa Moellmann .i: Pa- cartões postais destinados a Eu-
gue-se a quantia de, 6:903$200.

rop,a, mediante a taxa de 2$500.
H. Sonciní-c-Pague-se a quan-

tia de 1:746$4úO. I Artigos para escritório Livros em branco - Artigos eseo-

I lares - Artigos para presentes - Brinquedos

des· Aceitam-se encomendas de "cliché", chancelas, sinetes e Exonerado
: carimbos de datas, de metal, par'! inutilizar estampilhas

I RUA FELIPE SCHMIDT, 27 Fôi exonerado Emitio Hermes
Roberto Oliveira � Faça-se a : do cargo de sub-delegado de

transfere.nciM&requt'lrCida'lh C I CAIXA POSTAL, 169 'rELEFONE 1.257 I poli�i� ?O ddistritCO de dlpira, pnorJoaquim anoe oe 0- omo
• • mU11lClp1O e oncor la, o

requer á vista das informações.

81
Florian6polis ,Santa Catarina i I não haver prestado compromisso

Heitor Veiga de Faria -Como
I

.

,

I no prazo legal, e 'nomeado em

requer á vista das informações. I
41, P.

_ : I substituição, Carlos Matzenba-
João Josê Mendonça-Idem. I

'

cher.

O-Escrivão
ANTONIO OLAVO DA SILVA

089-3v-l Oliveira;
o sr. Nazareno Lessa;
O sr. IFrancisco da Silva Brites.

.

VIAJANTES
, VIDAL RAMOS JOR.

Requerimentos
pachados

,.. C)
Está nesta capital o nosso

distinto conterraneo e abastado
fazendeiro 'em Lages, sr. Vidal
Ramos' Junior.

.» �NTI-S4RM TEU �c

Antonio Orig.

'S�nhorita exija que seu. nc ivo
use ehapéu ,

RAMENZONI,

�...

o "t:;��''-'''',/ _, >_. L "

Chegou a Florianopolis o aca

tado engenheiro sr, dr. Louren
ço W.altrich, diretor <la Estação
Fltotécnica: de Lages.

.

Tinturaria?
Só a "GUABANY"

Fone 1428

C,asà para alo.ar
Aluga-se para moradia de fa

mília, a casa n. 158 da rua Frei
l Caneca, Tratar com Celso Ra-
mos.

082 , 10 V "- 7

�(�llFml@' �.
@ M��imo r�(mnr$O

, '

'Patriotica carta do·,: des. Gil Costa
, '

ao

cODlandante do 14· B. C.
de@embargador no Tribun�.l do Paran�; Mauricio de Lacerda, iran- Estava, assim. assegurado o êxito da lei do, sorteio. Ia de-

c:Florianopolis, 19, pe Novembro, de ,1939 - Exl'llo. Sr. de orador e de largo prestigio nOR meios acac:lêmicos; Vilemor de saparecer para sempre o dissidio� Entre os brasileiros não havia
Teneote,Coronel Juvencio de Arauio - D. D. Comandante �lo 140. Amaral, Ricard,? de Almeira Rêgo, Edmundo Jordão. que hoje classes nem castas. O Brasil se integrava, uno e decidido, nas co

Batalhão de Caçadorés - Respeitosas saudações -Permita-se, sr. ocupa altas posi�ões, que, por sioal, ,exerce com brilho invulgan' lunas de seu Exército, e est8, por seu turno, demonstrava o que
Comandante, que, neste'dia, de iúbilo para a Nacão' Brasile,ira, deliberamos, em hora' de feliz inspiração, apre!lentaÍ'mo�pos ao ma· era, e i;empre fôra, e seria, no 'seu acendrado patriotismo e no seu
queira congratular-me com ,V. S. por motivo da festa de hoie; rechal Hérmes Rodrigues da F'onsp.ca,' então miniat'ro· da Guerra do espirito de �acrificio � amôr á terra comum.

t.ambem consagrada ao Reserv,sta do Exército Nacional. Govêrno Afonso Pena, afim de sentaiinos praça, como um exemplo Iloie, sr. Comand&nte, tudo isso parece distante. Já 'não se

Tenho, aliás, sr. Comandante, razão par.ticular para me da mocidade, e:remplo, por certo, que BlIria interpretado no seu jus. repara mais no esforço inicial. O que Ira porem um aspiração, hoje
dirigir a V. S., num dia em que' tenho presente um epis6dio hon- to valor. é apoteose civica, como a que tie realíza no dia do Reservista. P6-
r080 da minha mocidade, já distante.. E assim foi compreendida 'Il':n08sa atitude. O incilito e de, destarte. ° Exército irmanar uos mesmos arroubo!! patriotico!!,

Com efeito, sr. Comandante, em 1908 era eu bacharelando saudoRo marechal, padrão da di6oi�'ade militar, comovido atê ás ii Bandeira Nacional e aqueles que a defenderiam se fos�e meaos

em direito, quando contristado, e. mesmo aflito, pelos destinos lagrim'as, bem me lembro, não ocultou o seu entusiasmo pelo nosso cabada, nos campos de batalha e sob IiS ord�ns d'OJ oficiaiil que o

do Brasil, observava o movimonto iodefemavel e impatriótico, pro· gésto. Deu imediatamente suas orderis ao maior Seidl. E, logo a- dirigem.
movido por máus brasileiros, contra a lei ,do sorteio militar -já pro· pós, sem mais delon�as ou 'formalidad'es, formado -o lo. Batalhão Peço, sr. Comandante que releve a um seu comandado,
roulgada, mas ,á, espera de uma oportuaidade para entrar em exe,· de Infantaria, sob o comando do. corapel Pedro da .Fonseca Gal- nesta data, em que me i&corporo expo'otaneamente á sua unidade,
cução. Agitadores sem coração, sem amor á sua Pátria, querià,Iil vão, em lo. de junho de 1908, prestávamos o nosso compromisso esta �x.pansão de um re�ervist� no. 1, da primeÍla hors., e· que a.

fazer acreditar na existencia de dua!> ordens dentro do país, quando, de soldado. ceite, 'àssim como toda a oficialidade, as homenagens de um
1 brasi-

na realidade, só exi'stia uma, a brasileira, e não uma ordem civil e Em seguida, á cer.emonia reaHzavamos uina -passcatlf em- Jeiro que, nem por ecupar, agora, mais elevada [losição de sua car-

outra militar. polgante, pelas ruas da Capital da Republica. Recordo até, veja reira, deixa de consldt'rar como li mais honroso de seus titulos, a sua

Asso�lhavam, então, certos energumenos, - mesmc entre sr. Comandante, da marcha {gup.rreira 'ao som da qual caminhava- cader�eta de re:!ervista do Exército Brasileiro, obtida nas condições
militares eram àpontados, que 08 brasileiros tinham horror á ca- mos sobêrbos e orgulhosos. Quando, de volta ao quartel, jã não que tasto !,Ue co�ovo em relembrar neste grande dia.
serna, e que o serviço militar era contrário á indole nacional. Sus- eram.08 dez, nem vinte, mas eentenas d-e rapazes da"- melhor sooie E, sem mais, sou de V_ S.
tentavam êsse� elementos, qne eram incompossiveis, nas meSID,as dade carioca que se apressavam em trazer á sua contribuição pa- compatricio; ame. e admr.
fileiras, QS paisanos e os militares, e que iamais poderiam se jun- triotica á lei combatidll.
tar, ombro a ombro, os intcletuajs e a soldado brasil61iro. I E9R�s rapazes são hoje �itidas expressões da vida

,
Para desmentir essa asserção ealuqiosa, eu e mais quatro· ra, diplomatas, ministros; membros dn Suprf'mo Tribunal

cinêo colegas, �ntre os quais me ir!lCorJo de Hugo Simos, hoje � como e dr. Pedro Salgado Filho.
'

'

!

brasiiei- GIL COSTA
Mili�ar, Desembargador do Tribunal dé Santa Catarin� e Catedrá.

í tico da Fa,culdade de Direito.
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