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fflRMAS SÃO AS, SEGUINTES, NA ARGENTINA.: BANCO
. Tubarao >

I . dados ".,.. .. ..' .

ALEMAN TRANSATLANTICO, BANCO GERMANICO DE LA
.

Flonanopohs vibrou, de entusiasmo sadio, na noite de 19

AMERICA DEL SUR; NO BRASIL: ALIANÇA" COMERCIAL
de novembro, com o espetaculo magnifico de Civismo, em' come-

TUBARÃO, 29-Na madru- RIO, 29 (Teleg, de LON- moração á festa de nossa Bandeira.
DE ANILINAS, AUTO UNION DO BRASIL, SOCIEDADE gada de ante-ontem para ontem, DRES, da Associated Press Assistiu com viva emoção o desfile grandioso dos' reserTE'CNICA BREMENSIS LIMITADA E COMPANHIA ZEIS. ás 2 horas, verificou-se um prin- .A' ") vistas do Exército Nacional, em que aqueles deram uma demons-
NO CHILE: BANCO ALEMAN TRANSATLANTICO, BANCO cipio de incendio na Cooperati- 'gencla n�rte·amerICana t

-
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d d d li d 1 d EGERMANICO DE LA AMERI CA E C BA CARLOS OS meios íntermades raçao e e eva o patriotismo, aten eq o o e ica o ape O o xmo.
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va da Estrada de Ferro "Tereza'
-
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Milit
BOHMER, ALBE,RT EPPINGER, KOLBERT GERMAN E

I
Cristina",

.

f
A ,r. enera oman an e a a. egrao 11 ar.

navaes, ranceses e In- Presenciou pessoas de alta representação social formadasCOMP., PINKS E LOREDO, PRODUTORES QUIMICOS SCHE-
I Graças aos esforços dos em- glêses, calculam que ao ao lado de humildes, todos com a mesma chama de entusiasmo,RING, TODOS EM HAVANA; GUATEMALA: NOTTEBOHN E, pregados da estrada e dos po- todo 't3 submarinos ale- numa confraternisação emocionante, tudo por amor ao Brasil.HERMANOS. HAITI: HAMBURG-AMERIKA LINEN, HIRSCH pulares que acorreram ao local mães foram afundados. os, que descriam, os que diabolica�ente profetisavam um

E LEMKE, COMP. DE NAVEGAÇÃO HORN, ERNST LUDER$, I do sinistro o fogo foi pronta- desde o inicio da guerra ! l�s�cesso, as.�oras presentes, devem maldizer a sua propria lI�f�-REINBOLD E COMP;, OTTO SCHUTT E, COMP., KSEIDEL 'mente uebelado, evitando-se pre-
O e. A ,

' 'I rioridadé espiritual, Eles devem ser os mesmos que numa exibi-
E COMP., PARAGUAY: BANCO GERMANICO AMERICA DEL juizos de maiores proporções. O S !lDgleses terlamA afun- ção deploravel de espirita, já acrimente censurados por Jairo Ca
SUR. PERU': BANCO ALEMAN TRANSATLANTICO, SAN fogo teve origem na secção de dado 33 e os franceses lO, lado, tentaram ridicularisar os Ministros de Deus que dando uma
SALVADOR: FAX PAUL, FREDERICO PUSCHMANN, SCHI- expedição, no andar super-ior do -

prova eloquente 'de patrioti rmo, como reservistas que são, forma
MIDT E COMP . ., H. WILMES E COMP .. URUGUAY: BANCO predio, ignorando-se o que mo- A�ro Clnb� Catari- ram na grande parada.
TRANSA.TLANTICO ALEMAN. tivou. neose Quão edificante foi o gesto desses sacerdotes, felismente
.................................................... , - compreendidos pelo povo desta terra que repeliu a atitude da-
Hendersoo . culpado t30 -Ih"""" ,vd Realizam-se no dia 30 do cor- queles maus brasileiros.

da guerra "

.

mi oes 'e moe- rente, na séde do Aero Clube do Numa hora de crutis provações por que passa o Mundo,
RIO, 29-(Telegrama de Ber-

.

Brasil; na Capital Federal, as e- numa hora em que as nuvens negras se aglomeram no céu da
lim da Associated Press agencia

d
' leiçõe�. para, preenchimento das Patria, é um lenitivo assistir um espetaculo de tão fundas e

..

norte-americana).- A agenciá
'

.,a.,S'para troco duas duas vagas de representan- imorredouras recordações. i. .firma com' isso que o Brasil póde crer
DNB, citando o que afirma ser tes dos aeros-clubes filiados. nos cidadãos que fazem pn te de sua reserva militar.
"uma fonte autorizada", publi- Atendendo á .convócação feita Necessitamos da união de todos os brasileiros, união to-

cou uma declaração na qual cri- pelo respetivo presidente ceI. Ivo tal, cooperando todos com o Governo da Republica, formando
tica acerbamente á "inepcia" do RIO, 29-A proposito de uma emite opmiao diametralmente Borges, Q Aero Clube Catarinen- assim um bloco uno, capac de resistir a

.

certas pressões extra-

antigo embaixador britanico na noticia transmitida de Passo oposta:' se delegou poderes ao sr. cmt. nhas .

. Alemanha, sr. Neville Henderson, Fundo para a A NOTICIA, se- 11 "Não cr.eio que a evasão de Francklirí Rocha, para represen- 'Discordias e malqucrencias, adias e despeitos deverão ser

ao qual responsabilisa, em gran- gundo a qual a delegacia de po- I
moedas do mercado circulante ta-lo, indicando como seu candi- banidos dos espiritos para que possam os homens que nos gover

de parte, pela guerra. A irrita- licia local estava agindo energi- I seja
uma consequenci:a de esper- dato a uma das vagas' o nosso nam, elevar cada vez mais o nosso Brasil. Devemos crer nos

ção alemã toi provocada pelas camente contra os colecionado- i teza de individuas que possam conterraneo-c-cmt. José Francisco dignos brasileiros, que_ tem cobre os hombres a responsabilidade
declarações feitas, ha dias, pelo res de moedas divisionarias afim, ter interesse em reexportaI-as de Paula Ramos, pelos relevantes de guiar a nação brasileira.

ex-embaixador, durante uma reu- de fazeI-as reverter ao meio .cir- i para a Europa ou qualquer ou- serviços prestados á aviação ci- Felismente o povo brasileiro já melhor educado cívica-
nião do Club de Imprensa. A cul�hte, A NOIT� ouviu o sr' I tro ponto do estr.anjeiro_: As vil. mente, vae deixando de lado os .que procuram fazer obra de der-
DNB afirma que o embaixador Seroa da Mota, diretor da Casa moedas postas em circulaçãono, rotismo, tentando por todos os meios obscurecer os belos empre-
era "espiritual e fisicamente in- da Moeda, Depois de informar; Brasil tem um valor intrinseco Pelo dr Aderbal

.

Silva, presi- endimentos do Estado Novo.

citoaz para as íunções e discus- ao reporter que lêra a noticia I de apenas 40 por cento e pouco ,�ente da nossa entidade aeronau-
,

A. parada dos reservistas é uma eloquente ,

demonstcação
sões das quaes dependia a sorte em questão; o sr. Serôa da aproveitariam os que se dessem tica, foram despachados os pro-I do que afirmo. .

.
-

- - .....

da Europa". Mota declarou:. I o trabalho de cambia-las para c�ssos de. ·matriculas ao c�rso de,
,

?s. cidad.ã.os que- n'êl� tomaram parte são espiritos �e es-

"De nós não partiu qualquer, a Europa. piloto-aviador, dos
4 cand_!datos,lcol,- brasileiros -dignos que t êrn os coraçoes pulsando pela grande-

Dr. Ivo d!l Aquioo instrução . naquele sentido e a!
.

que, submetidoe: á jhspeçãd. de za da Patria.

autoridade que se dispôs a rea- . 'A b 'r _ -"'. -s�ude, for�m 'julgados aptos: Que sirva de exemplo tão bela compreensão dos deveres
Regressou de sua excursão aos lizar tais diligencias deve ser lá . rrQ..nl aram-- ã Abelardo da Silva Gomes, Fer- civicos!

municipios do norte o ilustre suas razões para assim proceder, '.g'�
�

,

nandino Caldeira de Andrada, Que no próximo ano, o povo de Florianopolis possa as-

sr, dr. Ivo d' Aquino, digno Se- Reconhecemos que -ê �estrito.o I "reja para roubar Freder�co Guiiherrn�.Ber�ndgens, sistir uma outra parada com mais explendor e maior afluenciade
cretario do Interior e Justiça· meio circulante do pais e que

I
. .. I ten. Gilberto da SIlva, Lothor reservistas para atestar o alto grau de seu valor patriotico.

do Estado.,
-

o montante de moedas di-,:,isio- RI\), 29 - Informam de J�iz .Ko�l Paul, Oscar Pereira, ten. Que não esmoreçam no culto de nossa, Bandeira, esta
narias em curso, para suprir as I de Fora que o pacato arraial RUl S. de Souza, Selva Alvaro Bandeira que 'é um simbolo de uma grande Patria. Lembremo-nos
necessidades de todas as praças I Paula Li��

.

f?i surpreendido. Gentil. que ela simbolisa uma Nação que serviu de berço a brasileiros
brasileiras. Temos, entretanto" com a noticia do arrombamento As aulas tecnicas terão inicio ilustres como Caxias e Oso:-io; Barroso e Tamandaré; Ruy Bar-
.feito o possivel

'

para aliviar o! da igreja local" praticado por no dia 4 do mês proximo. bosa e Clovis Belivaqua; Osvaldo Cruz e Carlos Chagas; Santos
comercio com o lançamento á � audaciosos ladrões. Detidos ho- ---- _. Dumond e Bartolomeu de Gusmão: José" de Alencar e Machado
circulação de sucessivas remes-I ras depois, os larapios confes- de Assis; Olavo Bilac e Castro Alves; Vitor Meireles e Pedro, A-
sas de moedas fracionarias, des- saram que 'furtaram do templo Aguardem a maior novidade merico, que são expressões legitimas de um povo em todas as

de 200 réis até 2$. Para que se varios objetos de prata e ouro, no gênero' I modalidades do espirita humano. '" /'

veja corno se esforça a Casa da I !en�o feito o mesmo em. outras MEIAS PERFUMADAS. E, ao soar do silencio de 19 proximo passado, tão festi-

Moeda, .dír-íhe-ei que no corren- igrejas. Exclusividade da Casa Paraizo vamente vivido, seja alvorada de 19 do ano proximo mais festi-
te ano já fabricamos cerca de

.

- - --

v�, mais brilhante, são os votos de um soldado que ama a sua

30 milhões de moedas para tro-

T d do
Patria e a ela jurou dedicar-se inteiramente.

co, num total de mil contos. E, orpe ea Florianopolis, 24 de novembro de 1939 .

�:i:::o!a�a���oOS;;:Silci��d���I. \
. CARL� DE ME�EZES BRITO-c._ap�t�_o _

Tabelamento dos alu- Uma assinatura mensaltarem canalisando grande parte I um_ �ruzador .-0"1-5das moedas brasileiras para o , .. ti e gueis de A GAZETA, custa
estranjeiro, o sr. Serôa da Mota apenas 5$000RIO, 29-(Telegrama de BERLIM, da Associated Press, RIO, 29-0 presidente 'da Co-

Agencia norte-americana)-O Alto. Comando alemão anuncia que rmssao de Abastecimento, sr.

um cruzador pesado britanico foi "torpedeado e destruido" a les- Carlos Souza Duarte,. declarou
te das ilhas de She1:Iand por um submarino comandado pelo mes- aos representantes da imprensa I V· it d O tmo oficial que destruiu o navio de guerra inglês "Royal Oak" a que ainda esta semana, com a I

." BO O S een ros

14 do mês passado, e que fez com que este oficial se. tornasse presença do procurador geral do
v produtores

29 (T 1· d um heróe nacional alemão. O comunicado diz 'que o cruzador in- Tribunal de Segurança NacionalRIO,
_

e egrama � glês pertence á classe do "London" desenvolve 32 nós horarios e dos representantes da Prefei- RIO, 28,-Em virtude da si-
BEilLIM da Transocean, e têm um deslocamento de cêrca: de dez mil toneladas. O capitão tura, serão iniciados o's estudos tuação anormal que atravessa o

agencia alemã) -- Comu-I t�nente Guenther, de trinta e um anos de idade, que conseguiu dos tabelamentos dos alugueis. mercado, com os preços em alta,
nica se oficialmente: I atravessar o"--campo minado inglês de Scapa Flow, torpedeando e Adeantou mais que todos quan-! o Serviço de Subsistencia Mili

«Na noite de 27 para 28 pondo a pique o "Royal Oak", c_?mandava o .sub�aríno alemão tos tenham sugestões a apresen- tares que tem a seu cargo o sil-

d bro OS apare- qUe torpedeou e afundou este ultimo cruzador mgles no Mar d0 tar sobre o assunto poderão fa- primento de todas as unidades
e. novem Norte ze-Io por intermedio da impren- de3ta Região, tanto para a tro-
lhos inglêses tentaram pe-

.

E' o seguinte o texto do comunicado emitido pelo' Alto SEl, certos de que serão aprecia- pa como para á sua cavalhada,
netrar novamente em ter- Comando alerOOo: "Um cruzador pesado inglês, da classe do'''Lon- das. acaba de tomar uma medidaRealiza-se, hoje, ás 16,30 ho- ,

ras, a testa de encerramento do ritorio alemão pelo noro don" foi torpedeado e destruido a leste das ilhas de Shetland pe- -----------------. que merece um registro especial.
ano letivo do Grupo Escolar este com um grupo redu- lo capitão �enente Guenther Prien, vencedor de Scapa Flow". A Royal Air Force De acôrdo com li proposta o

Lauro Muller. E t t' f Enquanto a imp�ensa alemã cita ainda o afundamento do cruza- lá perdeu 400 general Silva Junior autorizou ozido, sta ten alva, racas- dor auxiliar inglês "Rawalpindi"· a 23 dêsse mês ao largo da cos- bom ..o.... chefe ds Serviço de Subsisten-
. Para a solenidade, foi organi-' Um dos aVI'o"es des "" .",

sou, ,- ta de Iceland, como uma prova evidente do dominio alemão so- cia a visitar os centros de pro-zado caprichoso programa civi- ceu' em alto mar e lançou bre o ·Atlantico norte, a's estaço-es de radio proclamam que a RIO 29 (T I d LON d dCo-literario, no qual tomarão '
. - e eg e - ução e Minas, S. Paulo, Pa-

p�rte diversos alunos e alunas OS signaes de S, O, S"
I
Alemanha agora expulsou a Inglaterra Il.ão sóment'e do Mar do DRES da Associated Press,- raná, Santa Catarinp e Rio

desse importante estabelecimento Como reinava forte tem-, Norte, mas tambem do norte do Atla.ntIco. 'gencia norte-americana)-O mi- Grande do Sul, afim de verifi
de ensino \ primário, atualmente I 'I se que o apa

"Nossos vasos de guerra dommam agora tambem o Atlan- nisterio do Ar publicou u,ma car os preços dos diversos pro
sob a sabia direção do prof. Vi-

para, )U ga
h d'd -I tiéo Norte"-tal 'é o titulo da imp'rensa vespertina de hoie. Ai,1- lista demonstrando á nação que I dutos constitutivos da tabela de

tor Lima. relho se ten .�.. per I o, da: que não tenha sido revelado otic�almente, toda gente acredita as perdàs da Royal Air • Force,
I
distribuição á tropa.

Afim de assistirmos a ceremo- Um segundO aVia0 empre que o "Rawalpindi", de 16.697,toneladas tenha sido posto ao desde o inicio da guerra, an- Ao regressar desta viajem,
nia, tomos gentilmente distingui- endeu regresso pela 80-' fundo pelo encouraçado de b,0130 "Deutschland". Afirirr'9.-se tam- dam e TI 400 homens. sendo esse oficial deverá apresentar ao

dos com um convite entregue landa De parté alemã se, bem que á testa dós navios que causam o pasmo á Inglaterra sessenta murtos em combate comando da Região um circums

n�sta redação pelas galantes me· d' mnrovar perfeita- I encontra-se o vice-�lmir:nte Wilhelm .Marschall. Não se conhe- com o inimigo, oitenta e um, tanciado relataria com os dados

nl?as Mery Born, Norma Pe-
pO et CO I:'

nontos em que! cem até agora quaiS serao as represahas adotadas pela Alemanha extraviad s quinze prisioneiros,! elucidativos necessarios ao jul

rCelra, Nair Alves' e Terezinha men e os I:'
. em consequencia da determinação pelo govêrno de Londres para duzentos e quarenta e quatro! gamento da 'comissão administra-

arreirão. aquele aparelho cruzou o que seiam apreendidas to:las as mercadorias de procedenc�a ale- mortos ou feridos no serviço tiva que será realizada em fins de
Gratos. territorio holandês», : mão ativo da aviação mi'litar. I

dezembro proximo.
� ---__.... , __ ._ ......,�. _--- . _.�. _·.r_._·
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oxo, Elegancia e distinção
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INUMERO '1599

Eletrocutado QU311ido
trabalhava

'

Geoesio Lins

Comunicado
alemão

!UO; 29-Quando trabalhavam
�bras de uma construção á

ru�]aJnião, tres operarias quasi
for/rll eletrocutados. Ao assenta

rem o arcabouço de ferro do teto
.do ultimo andar, uma das pon
tas dos vergalhões. tocou num

fio condutor; de energia eletrs
ca, de 6,000 volts. Um dos ope-

. rarios, de nome Manoel Grauia,
teve morte instantanea, ao passo
que os outros deis receberam
graves queimaduras. •

Em viajem para o sul do Es

tado, passou por essa capital o
nosso distinto patricia sr. Gene
sio Lins, diretor-gerente do Ban
co Industria e Comercio, de Ita
iaí, e figura destacada e con�ei
tuadissima nos meios econômicos
'e financeiros de Santa Catarina.

(Grupo �scolar lau
ro Muller'

PARAIZO
-

As mais reeelltes nov_idades em sedas, postas á venda nos eompr
eios de Rio e Sião Paulo., está reêebendo a preferida Casa Paraizo
1.4 Fel ip e �ellluidt n. 21.'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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e A CARTAlfS DO DIA 'Concurso de Musi ..Emp�.. Cine....atografica D�rcy �azlltré ínterpretod .. E o "" ,

� CINES COROADOS' ,

.

> Odeon i.tÍla. ::I���I�n!:I:�:���d�b�. ;o���� Ilii'�t..r • �rop..íeta"io dAIRO CAI.LADO 8:1 Circ!lito ,CJoe- cas �arn�vale�cas" I FON�:, 1802 convenhamos afiriali os filmes a" 'Iorianopolis 30 d atograflco I.tda. Cresce dia a dia o entusiasmjIfeJE ".: 58. FEIRA, 30 DE mericanoll, in,lesell. franceses e
' e Novembro de 193� Fone 1:»87 pela realização em nossa d,apib.1

A
. NOVEMBRO alemães interessam pela. monta- I

HOJE - 5a. FEIRA - HOJE do Concurso de Musicas C�rn ,.'S S-7 -8,45 HORAS: gem, pelo enredo, pelo' dealum- Casa para aJUdar No REX, ás 7 HORAS: valescas, patrocinado· pelà" A '

KAY �R.ANCIS:a incemparevel, bramento, pela tecnica perfeita, Aluga-se para moradia � fa- Cach d·d NA TELA Gazeta". .' ,

�Jel�ntu8Ima, sedutora" 8 mais e�c. etc. Os nacionais não tendo milia, a casa n. 158 da rua Frei or�o per I o Rende-te Drum....nd Para governo dos interes-s-ado3
'd?DIta que nunca, ,oa fina eome- ainda nada disso (lá havemos de Caneca. Tratar com Celso Ra-

JOHN H;OWARD tem neste filme torn�mos publico que;,a�qlusicas,

r;

la da WARNER chegar!) interessam pela �IiDiua mos. Gratifica-se á pessoa que en- o seu melhor papel desta serie part�turadas devem ser entr.�gues .

Se,-:.do.d.umaatri. port�g!1eza, manejada �or 'bons/082 � 10 V -10
contrar ou indicar o paradeiro empolgante de aventuras do ceIe possívelmente até o dia 15) de

Com e:GEORGE BRENT e IAN braeileíros, pelos ambientes que
'

dum cachorrinho perdigueiro de �re ?rumm()D? Hende-ta, mas dezem�� próximo afim de serem
HUNTER sentimos recortados de nossa pelo marron (vinagre), olhos tamai« ele havia de se render.Ele conv�mentem�nte' ensaiadas. :'A historia �e u'a. mulher que Patria, pelo esf?rço de produzir I verdes de aproximadamente dois o pavor da Policia Inglesa., O O mteressante certame te�á

traçou o propno caminho a seguir sem nada p08111l1r e pela coragem DR SAULO
meses de idade, desaparecido pesadelo e o terror. Vivaz, movi- luga�_ em começos de, janeiro,

e, .que se,ulU realmente, graça. a de vencer esta batalha cruentae· RAI\'IOS da casa sita á Avenida Hercíllo mentado, forte e sobretudo inte- ocaslao. em que, será 'efétuado um. deis homens de génio bem diver- dura que ehamames: índuetríe L,uz n. 35. no dia 27 do cor- relsaBte... dos mais atraentes festivais ar-rI . " Ex·interno e ex-assístenta no e t
.

'. .80
"

cmematografioa aac'ona]. Verda- r ne.' , NO PALCO trsticos de, Florianopcfis, cem.o,U t f d Serviço. do Prof. Brandão' •••••••••••••••••••• .

R
.

m e 011 ro ormaram 6S degraus e que se anuncia para breve .

OR AU
...... ocambol....

'/
concurso dos melh�res elementosr

Rue duzi , Filho - Rio· RELIO '17 \
'1 • COD uzíram a gloria e ao um a�anço notavel na cinema-/ •. Assombroso. Inedito. I Impresslo-:

no �enero" .amor l tografía br.asileira. Até lá iremos Diplomado em 1933 pela Fa. ROTOLO n8n�e. O segredo de �urlar a gui-
. E de "se esperar! por iSt�,q_l'!Um eltava na sua carreira.i, n.os coatentandn com estae oeral culdade de Medicina da

"

lhotina. A serra tragica, onde
J os nosso,�,

.

compoSI�ores co�res ".O outro in�eiramellte no seu co- SI falhas, impredzas, desc .lori Universidade do Brasil

,I '. �.
MEDICO _ OPERADOR

I

.; uma mulher' serâ. cortada "m doi {pondam a espectatíva do oon-
ração!... I das, mas nOSI1S, muil. brasilei- :.._ PA.Rrn ID-A.' pedaços. A M,�lhe" Fanta'Ama� curso,

.
dando-nos,' assim, paraN' a Ieit b

' MOLESTIAS DE SENHOR.'lS: ",,". .. �
- 0 programa� r II,. In a� 80 8 cintilaeãn al vi- Sombras agressivas.,Luxuosa �on�' o p:oxlmo carnaval, musicas ex-NAf!UONAL D. F. B. çareira do Cruzeiro do �uI. ,Ne. Partes-métrorragias _ cirur- .'

'fu\li(õ_'s; X tagem. Espetaculo (de 'pura Màgia clu�lvam,ente nossas, numa belaQUANDO AS ESTRELAS ,BRI. nhuma industria de ci••ma do
I

gia plastica do perineo _ cio • e Misterio..., I e vigorosa demonstração do queLHAM-interessànte revuet- m?ndo começo produzindo obras' rurgíá abdominal -traú. . 'I CIUtttilQ, de- 'rQbereuJosa Preço: 2$5001
.

podemos ',realizar nos dominios
te em 2 partes. / p�lmas. Todos começarem como I' matologia • Pu,l-monar No IMPERIAL '
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