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Nerêu
Depois dei constante' e patrtotlca

ses do, Estado, regressará, a 7 do 'corrente,
Nerêu Ramos, preclaro interventor 'federal.

atividade
'pelo avião

'prol dos
V�SP, o

interes
sr. dr.

em

da

----------------------------------------�'-----------------------,-----------------------------------------------------
-------------------------------

Carvão
A revista especializada em problemas de mineralgia

The Mineral Industry divulgou um estudo curioso sobre a

produção mundial do carvão de pedra, Suas indagações li
mitaram-se ao trienio de 1935-1937,' Em milhares de tone

ladas, o que ela apurou foi isto: Estados' Unidos, respecti
vamente, 335.043, 393,780 e 401.386; Alemanha, 132.379,
146.707 e 171)40, Inglaterra, 225.816; 232.115 e 236.935,
e Russia, 95,240, 103,389 e 122,600.

Parece que foram os que mais contribuiram. A Fran
ça deu <;'6.207, 45.226 e 43.319. A Polonia, que em parte,
com a Alemanha e a Belgica, abastecia a Italia, entrou

com 2S.54�, 29.748 e 35.218. O Japão; cujo poder' belico é
. extraordinarío, depois do protetorado do Mandchuku, apre
sentou acentuado progresso: 40.787. 41.200 e 43.100.

Na America do Sul, a revista engloba tudo: 2.803.
2.617 e 2-;860. E' claro que do Brasil nada diz em parti-
ru�.

' '

,

The Mineral Industry talvez ignore' que o carvão é
'

tambem artigo nacional. Em 1937 as nossas estatisticas fa
lam em uma produção de 763.000 toneladas,

lI) IE ur ]O) U lA. � ,MA�TIElLlA.JD)lA.� A inauguração dos
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I serviços da VASP
na 'ca eça da prima ,I '

,
'

'Telegrama do sr. dr.

RIO, l--Luís José Tiosso, de I do procuraram Luís [osé Tiosso, tatou que Luiz José s e suicidara, :'ltaml.,o Guimarães,
22 anos, filho de Angelo Tiosso, viram que. ele se achava esten- desfechando um tiro no ouvido Interventor interino,

I morador em Taquaritinga, em dido num quarto. Percebendo com uma pequena 'garrucha, que' ao Interventor de S.
agosto deste ano, veiu da refe- que o rapaz estava morto; a fa- estava ao lado. ! Paulo'
rida localidade e ticcu residindo milia Zambon coriunicou-se com Cont�u �Iber!ina Zambon, Ina casa de Angelo Zambon, a policia, seguindo rara o 10c:lI que L�ls josé �IOSS0, que era I Em, resposta ás congratulaLuís viéra para arranjar coloc,a:,. o sub-delegado Matio Bettini, seu p.�lmo,' ha tres a�os matara I ções do sr. Interventor de São

NOSSA LINGNA. ção no comercio mas não obs- auxiliar do sr. Herriani Ferreira uma. joven em jaboticabal, sen- I Paulo o dr Altamiro Guim-
---,----�---------"--_

' tante Sf'US esforços nada conse- Braga, delegado, de plantão na do por esse motivo internado I rães 'trans�iti -lhe 1, .:
guira. Sendo êle parente de Al1-, Central. no Juquery, visto haver ele ma-I des acho tele �fic' .

o segura e

geío.Zambon, a familia tratava-? Na residencia de AngeloZam-, nifestado evidentes sintonias

dei EPxmo sr drgAdeo. deB'. d denl b T tã I
-. .. mar arros,

com a necessa�la codn escen r-, on, o auxI lar em ques ao cons� oucura.
, DO. Interventor Federal em

cia, na espetativa e que sua -.,.--' ,

d
' . I S. PAULO.

'

Sit�:,.:;::;�as:�UELE PA- Convoca os os aVIB-J�!:�a d:on��':e ex��:���"M
'COTE»" ./

'
\ dirigida ao Interventor

_

Nereu
,

,

d 's 'e os
I Ramos, de congratulações pela

Se bem 'h ssem pre- ores o c 'Iinauguração
da nova linha aérea

que.'d °duve L' is jose'
,da VASP, Viação Aerea S. Pau-

cedentes na vrc a e UI ,-
-

1 S P 1 FI'
'

. .
.

tif � sem certe
'

, o, 'entre . au o e onanopo-
TIOSSO, que JUs 1 ICaS '- ,,'

, -,', I r
cuidado sobre sua conduta irr-: " RIO, l-Telegrama de Stockholmo, da H� agencia fran- IS.

.

tíma.: a famitia Zambón acredi-,'l ceza-Toçlos os pilotos suecos qué pertencem á aviação comercial Tambem, com prazer, quero

tou que ele não mais manifes ... deste país e, que se �e�am no presente momento no ae�odrorno expr�ssar os melhores, votos do

taria os, -rnesmos sinais, que de, Kastrup, nas proximidades de Copenhague, foram chamados Gov:mo e povo catar�nenses ao

I eram ,de .demêncta, ,embora b�'JI
telegraficamente af�m _de v?�tar com os _s�_�_s- ��iõ.:s;,_,e �'�I?�r"",a,s_ .C7�::.e!��o.,eJ P?VO , p�uh,�t�",I?�r�,

.', ',' ,,' ,' ......s.fu1'l1I'Ões"-na.-avIAPao-mlht·ar:". -- -r
, •• --,.7'1< _ ,,'II que esse acontecrmentô sirva dê

nlgna � � - ,-"".. -""', s .."" --/Y- �". ."

d d
'

1 l' d

I Ho�terÍl;' ás 19-'ho�as,
'

achan

-\---1---'
�,

�

A C
.

d----
ver a e_lro e o, p.ar� l�ar, c: ,a

, dó -se na sala de jantar, Alber 'H singfors sera " asa as
vez mais, a armza e os OIS

I' Z b d 25 anos sol- e I Estados.
tina am on, e ,

,

V Ih d
'

.

teira, filha de Angelo Zambon, distruid N·d d '

' a o-me � ensejo para re-

em companhia de u\11Íl outra I Istrul a ova a as novar a v. excia
..

meus l?r�tes-
r' nte o· comodo en-I I tos �e ele�ada estima e distinta

menor pa e, ' ,,0, I I consideração.
tra jose �UIS TI�hssO'pe��e pd:;:, RIO, 1 (Telegrama de: Com a. entrada do mês de
se aproxima e e

COPENHAGUE da A. P.; dezembro-mê,s .

das fest�s-:- as (a) ALTAMIRO GUIMARÃES
apanhar um pacote que estava

• ,'. casas comerciais, especialistas,
Ih t)

.. Interventor interino.
no' chãe. A moça o ou em ' re-

I agencia nOIl" e ·amerlc-ana enchem-se de brinquedos e de ar-

dor e corno não visse, pacot� I - Q radio da Russia' a- ri tigos para' presentes, cada qual
algum" perguntou a LUIS Jose

I
nu-selou quê a não ser, mais interessante.

Tiosso que mostrasse ondE �e que as propostas filande-I' Visitamos, ontem, a Casa das
encontrava o envolucro. UIS

,

,
I Novidades á rua Conselheiro

josé respondeu que ele. caíra em

I �a:; fossem entregues .a�e I' Mafra n. iO-(Mercado Publico)
baixo do «bulíeb , abalx��do-se as 3 horas �e ,s��ta fe.lra, e ficamos deveras muito bem
então a moç� para certiíicar-se HelsEngfors se=a dlstrulda'l i�pressionada� pela grande va-

da verdade. Nesse momento ela,
"

nedade de artigos para presentes,
recebe duas pancadas na, cab:- RIO, l' (Telegrama de, de que possui uma coleção

I ça(
desferidas por jose LUJS

HifLSINGFORS da li, p.i atraente, moderna e a preços in-
Tosso com um martelo 1('. 'I' T t

Acaba de ser transferida paraI
,

.

age-c'la norte a,mericana) I
slgm ICa? es.

...() predio da travessa Ratchliff,II. ,PoSSUl tambem, um behsslmo
SUIClDIO �Passou a ,hora em quo. :estoque de sêdas, padrões lindis-

onde atenderá todos os serviços'
. .

f' I d It'
I que lhe ,competem, a Diretoria

,

"

" explrarlS () a a o u .ma II simos, ultimas novidades, e a de' Terras e Colonização do Eso
Caín.do atordi)ada em

con�e,-Itu"", -3 da manhã- mo' preços que. convidam,' A,liáS é
d' I Albertina ....

I tado, atualmente sob a Che.fia
,quencla �s go, pes�, "

.

mento em que esta ci e�te o motivo da grande �reg,ue:: do distinto engenheiro dr. JoséVem alcançando franco suces· E' a seguinte a carta Zambon nao pode gritar P?r '
'

• • ,Zla da Casa das NOVIdades.
So, evidenciado nos aplausos una- trazida pelos pilotos do a-

, so_corro_e ,t,a,lvez per.ecesse as c:la,de deveria so
.•
frer _terr!- I Cham.amos a atencão do.s nos-

Nicolau Bom.

nimes da culta platéà, tloriano-· vI'a-o CIDADE DE GOIA- d L jose TlOsso que ve bombar Je O -ereo As novas instalações daquela
"

, I
'maos e UIS, ,< • "" , sos leItores para o anunCIO que '

, -

f
.

dpolitana, os espetaculos de llu- NIA h" ,se dispoun'ha a, d,ar no_,vas marte- sem q'ue, contudo,' se ve

'I'
vai' publl'ca'do em outro local repartlçao' oram orgamza as e

, , R:OCAMBOLE
' ,que oJe maugur9u a

a corresse levadas 'a efeito com criteriosaSlomsmo que'
'

"o linha São .Paulo-Floriano- 'Iadas se a menma n o rificasse qualquer. raid desta folha. ' _ ,

Home� Demonio, tem levado à polis: e chamasse por alguem, tocando.
-

onc:ntaç,a�, de forma. a tornar

cêna no palco do CINE REX, "S. Paulo, 30 de no- uma campainha. N�5sa àliura, ���re e!a. "

I"
'" Imais efiCientes e rapldos ostra�

desta capital. venÍbro de 1939.
'

Luís josé sae da sala e Alb,e�- Monumento 11 Quio eMA ASSINATURA MENSAL ba:hC?s,.a seu carg?,.' o que bem
Perfeito na execução dos mais Exmo. sr. dr.,Nerêu ,Ra- I tina Zambon levanta-se e dlfl" .'

B i DE A "GAZETA" CU�TA eVlden�la a opero�,lda�e e com-

dificeis ttabalhos 'da sua' espe- mos I!glo.se para o : panheiro' afim de ,tiDO oca u,va APENAS 5$000 petencla da sua dIreçao.
cialidade, ROCAMBOLE .

sabe, DD. Interventor. Fede- I lavar a cabeça, de onde escor- Pelo sr. Interventor interino,.
ainda, manter' a i'lssistencia em ral em S: Catarina. I ria bastante sangue.

.' .,-

Altamiro Guimarães foi remeti-
------

A
·

pat·a' do p'Oconstante bom-humor, com a Senhor Interventor, ,Tendo acudidc os párentes ,do pa�a 'o Rio de Janeiro, por O.,ereee.'ndo seria, re-I sim.! •

sua verve inesgotavel. Todos os No momentó em que se II de Albertina t:m virtude d.o cha- intermédio do' Banco do Brasil, t .... li I" I1 I
' .

t'f' a
tjlS eDt�1 ua_, 'I..Iare a

VO Ing es pe atruques que apresenta, a guns inaugura a nova linha, aé- I mado da menor, e es elen I IC -

a 'Crédito do sr. àlmirante Isaias '

dos quais absolutamente, inédi- ,rea VASP, ',Viação Aérea I ram-se do que sucedera e quan": ,de" Noronha, a import�ncia de '

tos para Florianopolis, deixám São Paulo e Florianopoiis, I
5:000$000, com auxilio' do Go-, RIO" 1 (Telegrama de

causa da' finlandl·a�:impressão de que êle é dono, tenho o prazer de congra- II vêrno do Estado para a cons- HELSINGfORS, da U. P. '

'

mesmo, dos mais profundos se- tular-me com o eminente I Di. MIArio 'w�n ' ttução do monumento a Quinti- agencia norte americana) RIO, l' (De Londres,· informa
gredos da magia. Entretanto, colega, fazendo votos para

I
(lhausen no Bocaiuva.

,

- Os despachos recebidos a A.P. AIS· norte·ameticana)-A'
alguns dos trabalhos que Ro-

que ê3se empreendimento I
'

,
,

I d
'

b h
mais recente manifestação' d'a

combole se dá' ao luxo de de- venha ,estreitar ainda mais ',' Aumentardm O preço os I da frentê, e atai a esta opinião publica britanica sobre
- f't Obteve, bnlhantementej apro- • •

d P t AI n",,·.te anunc.·'am' "que as' d" d' fmonstrar como sao elOS, ,apa- os laços de amizade que , vação" no curso da Faculdade de -Jornais e, or o agre v
.. '. ',','. _' a situação :a Fmlan la �m a-

recem ,diante do espectador com únem os 'dois Estados. I Medicina da Capital da Repu�,' PORTO ALEGRE, 1 - Os forças, flnl.3ndezas est�o ce da ameaça da Russia mostrou
uma simplicidade tão flagrapte·,

I _Valho-me do ensejo para I blica devendo colar grág de mé- jornais resolveram aumentar' o opondo inesperada resls- que a maioria das personalida-
que ainda mais divertem e des- reiterar a v. excia. os meus i dico 'dentro de pouces dias, o preço da venda avulsa dos dia- tencia aos russQs dá 'Ça des ou simp:1es popu�ares. que
taca,m � sua extraordinaria ha-I protestos de' elevada esti- 'nosso distinto conterraneo sr. rios,

. _ relia onde capturaram e responderam ao' questlOnano. �ebilidade de ilusionista. 'ma e distinta consideração. i dr. Mario Ramos Wendhausen,,',- Os vespertmos passarao a, ser ,'., • t'"
'

k I
de:lar�>u '�m favoF" do a�xlho

Justifica-se, pois, o sucesso de

II ADEMAR DE BARROS .1 filho do nosso presado, patricia vendidos a $500 e os matutmos destrulram
_.
OitO ao s brltanl�o aquele paiS' baltIco e

ROCAM130LE e a grande aflu- '

"sr. dr., André Wendhausen Jr. a $400. rU�$Os., " escandmavo.

A��-M;da->ia CAS A O ,ARAIZO,

•

t
,

�:, ,.'
d..

lfW As mais reeeDte� novidades em se,das, postas á vend'a nos eO... f_} ....

•DXO, Eleganela e·' Istlnçao - �i:S�:�I�OS=��:::.r:��i. elitá reeelÍendo a preferida CasaPar!lk.

Teria lambem exi
gido tres bases
navaes na costa

Noruegada
RIO, 1 (Telegrama de Kir

kenas, Extremo norte da No-
.

ruega Agencia norte-americana)
- A vila de Petsàmo, hoje ata

cada pelos russos" .fica cerca de
200 milhas acima do circulo

• ..1 .r.

glacial artícc no pequeno cqrre-
dor pelo qual a Finlandia tem

• ace�sÇ>_@_.Oce.an.Q MArcHa0. lJma _ t-

, das -exigenciâs:r�s:as l!�S nego
ciações anteriores á invasão, foi

'

à da 'cessão de um territorio na

Peninsula de Ribachi, que faz

parte deste corredor. Em,' tele
grama de Helsingfors para a

agencia alemã DNB, se diz que
os russos. tomaram posse da pe
ninsula na região de Petsamo.
Noticias não confirmadas, pro
venientes de Oslo, dizem que a

Russia exigiu tres bases navaes

na costa da Noruega a oeste
de Petsamo.

Rocambole,
O, Homem

De·monio

A

Irradia-se o ;idioma por-
'

tuguês, tudo fazendo crer",

que, não está longe o dia
em que ele figurará como

uma das linguas vivas 'de
.

ensino obrigatorio entre a

maioria dos' povos do glo
bo. .Ele já é obrigatoria
mente ensinado em alguns
países sul-americanos. E
'agora, segundo anuncia a

propria 'imprensa' dos Es
tados Unidos, 'tem o pri
meiro lugar entre os mui
tos idiomas estranjeiros 'le
cionados em Nova

-...

York,
estando á frente) até do
espanhol; que' �é,··�'-ÇÔIilõ--se "

sabe; a lingua.cde. todos os

povos do continente, exce

-tuados apenas o Brasil e
a grande Republica do
'Norte. E' esse interesse

,bem significativo, cujas
razões logo se percebem:
de um lado, as populações
portuguesas' representam
um alto, coeficiente e., de
outra parte, á brasileira

. toma proporções considera
veis senhora de Uma nação
cujo futuro grandioso não
se precisa ser adivinho pa-
ra prever.

Do dr. A.demar de
Barr-os ao Inter
ventor Ntu·êu

Ramo,s

AZ TA
JD)O .rovo

Diretor-Proprietario dAIBO �ALLAnó
------------�,---------------------- ------------------------------------------

ANO VII fIClff,rq:c;Us. Sabido, 2 de Dezembro de 1939 INUMEROl80I

Diretoria de
Terras e Co
lonização'

\ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



�----�------�------------���--------��----------------------------------------�-----�

I

A G�zeta ,
'

..... "

Petizada peça ao .seuc:'páJpei um bani presen
'te para Natal, cOr.!1praf'7ldo uma rou�'pinha' n,a

-" A C A: -P- 'I T A L"-------------------

.j .g .. j ��._"'--'

Matr,izl Rua Conselheira

Z EoT
..........................................." 18

r,

DRA. JOSEFINA FLAKS SCHWEIDSON' ,i'
Elx-assasitente do serv�oÉd�g��O�Ogia dos hospitais da Gam- 81'bêa, Fundação Gaffré - Guínle e S, Francisco de Assis do Rie

ele Janeiré'.· E4nten'la do serviço de Pediatria da Policlínica de

8i,'Eêtafego.
.

.

ESPECIAL'ISTA EM DOENÇAS DE SENHORAS E CREA'NçAS
Tratamento moderno das afecções do 'aparelho genito-urinário da imulher. __ Disturbios ela esfera sexual feminina. - Tratamento
positivo na sinfecções gonococícas. - Parametrítes _ Anexítes

18.,- Clínica Pediatrica e Higiene Infantil. - Regimens alimentares.
DIATÉRMIA - RAIOS ULTRA-VIOLETA E fNFRA.

VERMELHOS
CONSULTóRIO •

Rua Felipe Schmidt, 39 Sobrado !Ceasultas das 10 ás 12 e das 14 ás 17 horas
..1FLaRIANóPOLIS ;

, .
'M e ".M••••••oe••••"e.�.

IUt. JOAQUIM MADEIRA
NEVES

DR. ARTUJ,l, PEREIRA. E
OLIVEIRA

Resv : R. Vise. Ouro Preto 57 -
Fone 1524.
Cons.: Vitor Meireles, 22

Fone 1248.
Doenças internas de-crianças e

adultos
Doenças do sistema nervoso

LABORATóRIO DE ANALISES
CLINICAS

Aberto das 10 ás 12" e das 14 heras
em diante

'

Consultas diárias da 3 ás ô.

CHn·ica' e 'Cirurgia de tedas as mo
léstias se:s slbss - CIinica Geral
CeMPLE',f-A APÃR:BLHAGEM PARA

A SUA. ESPEC'IALIDADE
e'e.s. Rua '·Jeãe· Pinto, 7-Sob.

Fene'1;456
Res.: R. Tte. Silveira 57 - Fone

1621
,26-P

--------------------- .---

JltR. MIGUEL BOABAID
Clínica {'leral - Vias Urinárias

, ESPECIALISTA
em mOléstias pleure-pulraonares - I ������������
(immqtrite, aS,!I1a, �u?erculose etc.)

"

f!I'Óms.: :R:. João PIntO, 13 - Fon.e

,1pM. Das 2 ás 4 horas
Res.: Pt. Joã€l Pinto, 1 - Seb ,

-

Fone 1314.

Dr. Armando Va
lerio de Assis

Medico

IRURGlI0 DENTISTA MOKNNICH
FLORIANóPOLIS - Rua Felipe Schmidt

Edifício Amelia Nelo - SOBRADO. SALA N. 1

CLtNICA-CIRURGICA E PROTHESE DA BOCCA

Aparelhamento recentemente adquiridO, com todos os

aperfeiçoamentos da technica mod.erna
'

DIA:FHERMIA' - ALTA FREQU1l:N.CIA
•• , .. :.,-,,-�=���

ESPECILIADADE
Pentes de (luro, ou de Platan, SEM CORQ.,f3, para imitar 08

de.te!'! naturais. Bentadura8 AnatQmicas, sisteri!!\alem:ão que Deli
mite e}!)ter a ion,litação absoluta da dentadura natural. - Denta-

. ·1
, I

tiuras SÉM Abobada Palatina. - Dentaduras' parciais, á tiase i
ie Açf1l-Krup, ilfl0xitlavel. - Elmração INDOLOR do nevo, sem

el.escéloração da côr do elente. - Eranqueamento dos dentes.'
(ll)escolorac;,ao secun"dária). -- Electo �oagulação. - Resecçéas
.te raiz. - Reimplantaçãê e Implantação .- Therapiá el.a Pa- l'rade:m-tese (Pyorrhéa). - Cirurgia radical segul'ldel 0 Prof. '

N'eumanl\, BerUm.
CONSULTAS DA� 9 Ár!) 11 E DA� 3 AIil 6 H:0RÂ�

.As terças e sextas-feiras, consultas n6cturRas da!! 8 á8 9,3ft
A8S SAEADttS DE TARDE NÃO HÁ CONSULTAS

- HQRAS MARCADAS -

"

tiM'.; • ti.

Novetnbro
, , ,

23.
Qnint'à:lleira
FGi' entregue em LAGUNA a felizar- .

da Leonor Queiroz Berger, possuidora
da caderneta n. 8.735, do sorteio de 18
de novembro ele 1939, pela CREDITO IMUTUO PREDIAL. '

m .... Y"4*'··'WIM.l

-

REbATOR-CHEFE:
Martinho Calado Jiulior

,
Redatores - J. ()taviano Ram'6" o

JOã0 de FabrisI
i Redator-artístico - Clementíne <,10

Brito
I

)_ REDAÇÃO E OFICINAS
.

: It. CONSELHEIRO M!tl.FRA, .)t

FLORIANõPOLIS-S. CA'lAR1� \

i Agentes-correspondentes em to

das as localidades do Estado.

C O L A B O It A C·Ã eI

Dezentbric)"
4·

Segunda-feira
Realiza-se' máis um SORTEIO na Cre-'

. dito MntB� Predial com um pre
mio em mercadorias no valor de' -Rs.

16:000$000' e muitos prémios 'menores.
" "$ortei�'" N�tai� 2t)O pter.aios extraordina,rim,_

Pafa I'l\ais informações conl'O A<gente
Ç;�LSO RAMOS

.... i . �_

...._
. ,

f
• Li \;,. {1<j, 4hizMia;r#.ikw_, I", 1,[ .

:..... ,
.

\, .:< ' ',
. -v

,

. '.

�

ft 'P""� -�'}\""',:4,'·'NI���n')c���·I-'�%id�"��:N·�v--.·e....g·�a�r :; � :;�.��� �:,'\r. 6�4-P ,Clinka Médica 'de-Crian-:Il' U " "V a � a
ti

'.:: J)�. A.U�U��Ó-�'jj�"k1JiA, ças e Adultos
"

.'
-

I 'e '

L

_Do:�i:gõ::. Senhoras
- l?art�s 1 COi1�ultQfi�'e Residencia, , "ç'id" Costeh-t8 I ILSE KlLlERN.G I,..

'

Cons.: R. Vitor Meireles, 26 - . '1' em João Pe�sôa-E�tra- .;". I Ru� Esleves Junior 6
'. Fone 14"5. . 1" .

o:. p
, Res.: R. Vise. Ouro Preto, 42 - da Geral n. 64A. '

' " I 070'_,
.

I
I' Fone 1355.

025-P Consultas. das 8 ás 10' Movíment'o, 'Matiti'mooii'Pârta Flarianôpoliss :�' - - --

�C��'I-a"""r-no"'--""6�'.-.-G-a�fl�ttj· Alende:h:�:d��áncite . �erviQos dê Pàssagéi'ros"'e doê Ca'rgas I 100$000
ADV0GADO I

--

.. i VEHDE,;,SE O ·inatlriàraJn�..
'

Fo�� l:ãte Schmidt 9- Sob. -- ������� F'ré't'e�"_5: ·d'e" ?c' I':ru'u-".el"' ro,= xo para·bioicleta:
DR. BEl\IIGIO

'

IBOCIED�E COOPERATI.
... l roda traseira completa, C')111:

����'!!!!'�'��������',�,���!!�����
" . • . _. ,

-

, torpedo, ca,mara de ar, ti pneu.
CLINICA l\<lÉDICA VA DE RESPONSABILIDA· =.

1 roda dianteira completa,' com:
Molésttás internas em geral de Se·: .. , DE LIMITADA

. �.

I'
,

nhoras e crianças i'
'. Para o Norte Fl�ra o Sul I

camara de ar epneu.
Cons.: R. Trajano 1 - Sob. r .

-._.
1 garfo com o guidon e 1I;e }ue

Fene 151J2. '

. . de 'mão.
Diariamente, das 9 ás 12, e das ii BANOO DE c:rt�DITO PO- 1 corrente.

,

14 ás 17 horas 'fPULAR 'E AGRICOLA DE ' .

1
•

1l\es.: Av. Hercílio Luz 186 - !i.... SANTA CATARINA O Paquete lI'AGIBA sairá a 79' de .
.

O Paquete fTABERA' saíràa de I mensageira cemp eta,

Fone la92 � Atende chamados. 11 corrente para dezembro para: 11 silim,

"�.-'i.-D':"E�-B··A-.;
...

R........D-1'""S
..

·I··L·
... -V' 'prhneiro Ba���-;undad6 em P à �.

,
" 1 par de paralama,

V..H.. A n.lJ Do. a
.

aranagu ,AOWI1lt1à. e "'.' -

'I bolsa de couro com chaves.
ADVOGADO � Santa Cataríná Santos, Rí,f),qe janeiro, '

.. ' Imbituba Ver- e tratar' nos oficinas (eà'e

16�:. f.el�pe Sclimidt, 34 -:- Fone I .� Fundado em 26 de maio Vítórta-Baía, Màceió;
.

Rio Grande Jornal.

-"DIi�'íiiiRi'iruÊ"i'ipp"·"
.

.

de 1927 Recife '. e' Cabedélo " 'Pelotas e

JUNI0B carga� � passag�j,çq§ paÓl :'��'dê,m�is ��t·, Porto Alegre
Empréstimborsa·n\�ae�coRtos co-

tos sujeltos a bafdeação no' 'RiO de' [aneir«, J p' d.ADVOGADO ,I
" "

", , \ re lOS á . venda
DEPóSITOS Av li.50' Recebe-se cargas, e encomendas até a véspera à'as saídas dos paquetes 'VENDEM-SE 05 predios á ·H na

.
R. Felipe Schmídt -. Edifi�oJ' .

.

di d 'd.J'
'

á' t dAméUa Neto � FLORIANÇ>PQUS

I
á vista, aviso préviO, limita- . e emlte·se passagens, nos. Ias. as sal as u9sme'smes,' VIS a . J a Conselheiro Mafra o. 22, R IHl

.................�". da, prazo fixo testa'rlo de vac. ina. selado com Rs. 1·�200 Federais. A bao;agein de porão déver.ã se JeroIiimo Coelho, n. 5 6 Aven:':!u
DE. PEDRO DE MOURA. R T' 16

'lI'. IS ' .

FERRO .

ua raJano, entr�gue, nos. Armazens da Compan hia,. na vespera
. dàs saídas ate as -16 horas Rio Branco n. 140.

ADVOGADO
F' I EDIFíCIO PROPRJ:O para ser conduzida, gratuitameRte- pára bordo· em etrl};jartaç_ões es·peciais. ba�n�:::;õ�: c���. sr. dr. Ade!',

u�k T.rajl\no, 1 � Sob. - one
I ESCRIT()RIO�PRJ\ÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 ,SOB; (FONE .1250) Rua Felipe Schmidt D. 34 •.

ARMAZENS�CAIS BÁDARÓ N:'3·-:--(FONE·1666) -=END. TELEO.• COSTEIRA i35 30V _:. 1 ('

.:.'

Resta'urànte Liberdade
C�is Liberdade ..Esq·uiria

Saldanha Marinho'
ABEPlTO DIA. RNOITE SEltVE-SE MENU, PRATOS
VARIADOS BEBIDAS NACle)NAIS E ESTRANJEIRAS

F�rllece Mumitas a donaieilio.
Dirigida por eeu proprietarfo ARNO BRINCAS

......8 1•••"

----------------------------------------------------,-

DR. LUI'Z DE 'SOUZA
A1W'OGAD0

Es('ri,tórie �...:- .AVENTDA �E1'ÚLIO VARGA!:! - ResidêRcla ._

:ResidêRcia: Y0T-Et. EEeI�lMt
JARA6UÁ

O conceite expresso em artigo de
colaboração, mesmo solicitada, n;.;f)

implica em respensabilídade ou en

dôsse por parte da Redação.
,. V"'�'��WF.��

f,,,:
ANO SO$000

. SEMESTRE .. .. '3,0$000 . "

TRIMESTRE .... 15$008

ASSINATURAS

Só lIara a capítal;
-.")

Ml!:S �3$OOO

FRACOS E ANEMICaS,1
TOMEM:

UllKl , ERfl:1ulAD O

'Q:�8tti's ·1:.-,'
• •

. I. �uer receber uma bôa 3urp;c

-Isa que (l falá faliz e lhe seriÍ dI'
>

grande utilidade � escreva a 1\1.
'-Brandão, rua das Marrecas, :;:;
-Rio de'Jaaeiro. (Selo para w,

,os��).
'

" ,,..

-Oe J.oão da SHv6,.siinir.·
,

{1 .'l\IELHOR· tÔNICO I
,

,{u.mbate at Tosses,
Ihoncrutes,
C�tharr6S

,

Pulmonate',
Dôr n:n' co-stas
e no pallo-

"1110 f' ....ntul.rlir - Pe\'flU) só

VINtLJ CREOSOTADO

I Exame d@ adlDi8�dft(�

Aceitam-se· alUDes de 8mb:)B ()

sexos que se queiram habilit 'U'

para o exame de admissão 1 I

I Escola
de Comerci.s no em ql:u i

quer Gi08Sio.
bformações 'nesta �rre'f)ci�

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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-

Poderão ser retiradas peloe proprietaríos, dentro do prazo
de 15 dias, a contar de hoje, 8S embarcações recolhidas á Capita
nia, depois de satisfazerem o pagamento das multas e taxa-s previs
tas no R. C. P. decorrido o prazo deste diapositivo serão as em-

barcações vendidas em leilão.
'

Na Capitania dos Portos procede-se ao pagamento das fo,:"
lhas do corrente mês, diariamente das 10 ás 12 horas.

Dirfl!tor - Proprietario �AIRO (;ALLADO

Florianopolis, 2.; de' Dezembro de 1939

rtc��"C[Cta.���t SE(;RETARIA ,DA

Repartições I;F,&ZEN�� fi AGOI-

P "b' 18 CIJLTURA
� U ncas �'

,

I ' J I Requerimentos
mG�"'" 00 �tw:.l� despachados

SE(;RETARI.c\ DO
INTERIOR E JUS

TiÇA

Pede-se o comparecimento dos seguintes senhores para tra
tar de assunto de seus interesses.

Manoel Donato da Luz, Vilfredo Martins de Andrade, João
Tomaz Martins.

'

Carlos Hoepcke S. A. - Pa-

gue-se, a quantia de
.

118$500. "

MOÇOS -7092, Martinho Timoteo Alvea; 5379, Manoel
I Agilberto Pompermaler d c;,o: : Olimpio Ramos; 3925. Luis Cirilio �ion; 3919, João �amoil da Sil-
'I mo requer, nos termos a In

I va Junior; 6233, Deodato José da Silva; 6857, A�tODlO Manoel da

I' forn;ação ,d? Tesouro.
_ _

Silva; 3786, Deocleciano Candid.o Machado: �887, Bérla!mieo Fraa-
,

Nilo Vieira _Furtado Pague celinc Duarte; 7180, Manoel Haimnado da SIlva; 670, Ricardo Fran-Requerimentos despa-
I se pela Coletdria dê; Lages. eelino Faria; 5320, Martinho João da Silva; 4082, Manoel Custo-chados I • dio de Sousa; 6893, Lindolío Alves de Brite; 5330, Francisco Mad-
Secret..rlB da Segu-! galinio Pereira; 6156, Clemente Domingos de Scusa; 6035, Otacilio

Companhia Cé1r�onifeJ� de, ranç,a Publica IN�e� de Brito; 6737, Olimpio Vieira d� Sousa; 5605, J?ão fiam.osAraranguá-A' consideração do
I da, Silva; 4804, Marça, Manoel dos Anioa: 3435, Antonio Francis-

sr. Interventor Federal com pa- f Requerimentos despa- 'co de Jesus.
recer favoravel á inscrição. I

• .josé Osório de Faria, 2. Su- i chados PE8CADOR�S - Leonardo Schroeder; 74.07, ManoéI JI)Bé
plente do Juiz Substituto em l _. A d Espindcla; 7751, João Antonio Pereira; 6856, João Fortunato Rosa;
Campos Novos-Sejam seladas.: joao Sizenando de ndra �- Paulino Antoaio Claudino; Altamiro Donato de Sousa; 6116, Jo_!!éna forma da lei, as folhas que não Como requer, nos termos as

Domingos de Melo: 6439', Manoel Leopoldo da Luz; 1369, Honora-
o estão. \ informações. , .

'

to Marcolino; 6473, Gustavo Nicolau Niubuler: 7906, João Manoel
Carlos Hoeocke S. A.-Pede, Lutz, ferrando & c;,la. Uda. dos Santos: 1432, Pedro Francisco de Medeiros: Francisco Silveira

pagamento -Pague-se, ,a quan-. -Pague-se, a quantia de ...
de Sousa; 1420, José Estavam Filho; Durval Eduardo Borba; 5270,

tia de 5:096$100. ,2: 658$600. Placido Manoel Espindela; 4473, João Gon,alvas da Rosa; 5774,
Pedro Xavier & Cia. - Idem, I O mesmo-Pague-se, a quan- Manoel Tcmaz da Silveira; 6469, Gualberto Lima; 6532, Joaquim

a quantia de 1 :087$300. I'
tia de 2:662$200.

_

I

Laurindo Santos Filho. '

, joão Domingos da Silva -

.

O mesmo-Pague-se, a quan I
,Idem, a quantia de 975$000- tia de 2:_6B5$2��. A D I d

I CARVOEIROS - 5449, José Domingos da Fonseca; 6376,
CarlosReínísch+Idem a quan- � Fre�enco ZlltO--;- o e ega o

�Manoel José (la Conceição.
tia de 485$000.. '

'

l Especial de Xapeco.
,

'

, I, _

_ .Pedro Xavier & Cla.- Idem,' Lutz, Ferrando &.Cia. Ltaa., MARINHEIROS - 1843, Joao Manoel Mana; 6785, An-
a quantia de 145$500.' i -Pague-se, a quantia de .... tonio Vidal Pontes; 135, Luis Manoel Simas; 4279, Possidonio Ca-
Carlos Hoepcke S. A.-Idem, 2-:355$109-

SOl P h -A'
I rolino da Conceição.

a quantia de 1 :967$900. I A11_1aro I da I va ac eco

I
'

"
_

,

joão Domingos da Silva -

_ conslder�ção ?? sr. ,Intervent�� TAIFElll.OS - 6806, Oscar Bipolito da Rocha; 6346, Boa-
Idem, a quantia de 2:018$500.' .Frederlco .ZI,lio-A Força P

I vent....a da Rocha Machado; Davino Dario de Sousa; 5825-, José

"
blica, �a�a l!1forma�. Cd' Chiar; 4688, Melchiadea Quintino dos

-

Santos; 631" Clemente da
Pirminio C:lstodlO ,

ar .oso, Silva Brites. '

'

DIRETOIIIA DO IN- Nic�la� Ezequiel da Silveira_:, ,
'

TIIl'RI08 E JVLTI ....A joão Slzenand� de Andrade
_ I CAPITANIA DOS PORTOS, em 30 de Novembro de.,. V A' Fôrça Publíca, para provI-I 1939. '

�������������������������I
denciar o pagamento a que os I

.

Requerimentos des�
I

mesrros têm direito.
chados I

I DELEGACIA DA OR ")EM
joaq�im de Sales, adjunto do: POLITICA E SOCIAL

Promotor Publico de Blumenau
-Informe o 2' OficiaL

, I Requerimentos' despa-
Jorge Edgard l;:litzp1an-Int�E.-', hados'

me o 2' Oficial. - I .I
c:'' ..- .' -

Bernardo Tasso, adjunto do, . -"
t Sã

.

Promotor Publico de ,Urussan-' ,Zeferino C. Bltencour',-, o'

ia-Informe o 2' Oficial. Sebastião d,o ,H�rval, Campos
Leopoldo Goedert. Escrivão No�os-Ao sr ..

Fiscal Geral pa-
de paz de Santa Teresa-Infor- ra tnformar-�Im. 's2· Of'

-

'I I 'Evaldo julio Schlemper-.me o ICla .

B R f IdA. Behmer & Cia., pp. Ban-, Teresa, om. e Iro- em:,
co do Brasil - A' Penitenciaria Roberto Machado - ,RIO do

para que se 'di�ne informa,r.
' Sul-Idem.

Mele & Pereira-Idem, ;1il�m.1
Gervaeio Gonçalves, Escrivão' TESOURO DO tiS-'

de Paz de Pedreira - Volte á TADO
Portaria para que seja devida-l

-

.

mente selado. i tHospital, «Santa 'Terezinha» Requer .mden oSb dTubarão-Idem, idem,. . 8spac a os

Pedro Francisco dos Santos
-Idem, idem.' ,

Eduardo
- Santos-Ao Depar

tamento de Saude Publica, para
que se digne informar.
Josefina Campos Ferreira-A'

consideração do exmo. sr., dr.
Secretario do Interior e justiça,
com informação favoravel ao

deferimento.
Hospital Beneficente «Funda

ção Vicenza Pagnoncem» - A'

consideração do exmo. sr. , dr.
Secretario com parecer contrario
ao deferimento, por n�o have
rem sido apresentados os do
cumentos a que se refere o art.
1. da lei n. 45 de 1935.
josé Osório .de Faria, 2'

'

Su
plente do juiz Substituto em

Campos Novos-A' considera- ----- ..---- ..--------------

ção do exmo.' sr. ldr,. Secretario
do InteI:ior e justiça, com infor
mação favoravel á inscrição pa-
ra oportuno pagamento. ,

Protasio Leal-Volte á consi
deração do exmo. sr. dr. Secre
tario d-p Interior e justiça.'
Iratema Carreirão-A' consi

deração' do exmo. sr. dr, Secre
tario do Interior e justiça, com

informação favoravel ao deferi-
mento.

-

Carioni & Irmão-Encaminhe
se ao Tesouro.
M. Batista-Ao Tesouro pa-

ra que, se digne informar.
,

Laboratorio Geyer Ltda. pp.
Banco do Brasil - Idem, idem.

,

,
•

,

Amilcar Laurindo Ribas, juiz
--- ..,--�---- .. - .."'------ ...._-.

Substituto da 4a. C. _judiciaria Automovel�bevrolet
-Id�m, idem.

,

joão Di Bernardi - Encami
nhe-se ao Tesouro.
Benro Aurino de' Souza -

Idem, idem.'
Van Steen & Cia Ltda.-Idem,

idem.

do I
,I
I

_Iml������������������������-w
I·················..··..············..········...�,�"
.' �

IL I V R A R I A
d.

S C H U � DT I
:" :
: H. o. LIGOCKI s

:
, Livraria, Papelaria, Tipografia, Encadernação e Fábrica de ea· F)

rimbos dé borracha �
�
o
�,
{*Artigos para escrit6rio - Livros em branco - Artigos esco- e

lares - Artigos para presentes - Brinquedos �

�
:
I
fJ�,

gVende-se UIll auto Chevrolet,
I 'lo"em atimo estado, com 4 peneml Fabricante:, Francisco Péres 'e Filbos : CAIXA POSTAL, 169 :rELEFONE.1.�5-! :

novos,
'

sanefas novas, limp�dor Biguas�ú "I Floria�6pOll. Banta Catarina �para-brisa eletrico, por preço de 074-26v-17 "C�<t.d ":'_iiYI 'EEEW�__ iL�. �verdadeira pechincha. Tratar com, "
41

,

'

P. (�
Aldemiro R��, nesta redação: I �������������������������- ,•••••••••••••••••••••••�i•••�••�•••••••••••••e��

Giacomo 2f-Cresc.iuma-:-Dou
provimento ao recurso para re·

,

duzlr o valor venal para dois
contos de reis (2:000$090).
Fredemar de Sousa' Nunes - ,

Salto do Braço do Norte�Co-
mo requer. ,

S. A. Moinhos Riograndenses
-Cancele-se o lançaírlento pa
ra 1940.

Procuradoria geral
do �stado ..

Foram concedidos 30 dias ,deI,
licença ao dr. Abeylard Pereira IGomes, Promotor Publico da!
comarca dQ Canoinhas:,

, -..
-

.,{jombinacõ�s Sortéa'das
Em 30 da Novembro de 1939

Plano' "A"
\

J ! 'Plano "B"
� Do I: ao 6.·

I( A' Q K G T X 0,36 S Y 3 T N 6
_'-------

N S CJ O R N A F[34 O R 33 R L 34

�DO 7.· ao 12..
-

N P L M N U K � 3 I M 34 'T Z 17

H K LJ I p X X B Ki 14 F U 3S V F 35

Inlornnaçõas,e Prospectos
MACHADO & (;Ia.

,Rua João Pinto o· 5-1 Florianopolis

Moveis ha lDuitos
�as moveis de imbuià massiça só na

A Casa Silas
"
, ,

A' disposição dos distinlos fregueses, temos os
modernos catalogos. .

" Sêde amigo do vossso dinheiro preferindo a
I

A CASA SILAS
Rua Conse'lheiro Mafra - ,72-
Venda a dinheiro e a longo prazo'

CAFE' ECONOMICO'
, -

-o melhor até hoje conhecido_
-delicioso até ,a ultima aota.

mais

i João Generoso-Idem.
Francisco Vargas-Idem.

,Aristide' Luiz-Idem.

" Protasio Leal "':'Sim.
Francisco Rosa do Carmo

Sim, de acôrdo com 'as infor-i

mações.
\

----I Iracema Carrerão - Sim.

B�qnerimeDtos des- _Hospital Beneficente
.

=Fund l-

Iça0
Vícenza Pagnoncellí» - 111-

,

pacbado� . deferido, por não terem sido �_
,

presentados os documentos aTeodoro Heyde Neto- Mafra r que se (efere o art. 10. da, lei
=-Sím, nos termps da informa- ln. 45. d! 28 de dezembro de
ção da D.T.C. 1935.
Reinaldo Buscke - Mafra -

-

Idem, idem. 'Ondulação Permanente
Maria Daria Bastos- Indique á rua Anita Garibaldi, :19

o dispositivo de lei' que arnpa- <DIARIAMENTE
re' o que ora requer., a cargo de competen laPaulo Gresser=Deixo de to-;; 'f·· I Pmar conhecimento per inter- pro Iss,lona. - reç�s
posto fora do prazo legal. ... 0'='1"-" ���!c!!... "iii""Francisco Martins- Inscreva- f"�"�'�&..&.�d<.��� �ijse.

ri
Manoel F�iX Cardoso �

B' A L N, E' A R I O � Placides Goudel ;
� �ardoso �

da Ponta do � participam que sua fílha �
� MAR lLIA, contratou casa- �

Leal' I� mente. com o Sr. ARONY �J. NATIVIDADE DA COSTA, II�

r escriturario do Tesouro do U� Estadp. ..': �I Vi,!va. Coriguasi Aus- �
I trlcllé�no da Costa �

'1 participa que seu filho ARO· �� NX, .contratou casamento rf:i1� com a Sta. MARILIA GOU- ��

�� DEL CARDOSO. ��
� I' 1 �
� Fpo IS, 26- 1-39. �

I� 1';=:::;=1 I
� lfJ ft c:I� d e lU' -�
��=-:� �";jC�... "", ...

""'_.

� ÃRONY �.",
....__,-'"".

il �'q noivos �.�!';iE!�:*)�

ATOS OFI.
CIAIS

--DÚMINGO--3--DAS 10
HORAS EM DtANTE

Grande Cllurras
cada

A Empreza do Balneario
da Ponte do Leal convida
as exmas. familias da ca

pital para a grande CHUR
RASCADA que vai .oíere
cer

. domingo--dia--3--com
inicio ás 10 horas.

Balneario daPon
te do Leál

-O MELHOR PONTO
PARA OS DOMINGOS-.

Balangandans I
Comvrar BRINQUEDQS e dRTiGOS
( ,

'pa,rai:pre��nte8--r-SÓ na 'i

Casa Mistelanea
Rua Tr�jano N. 12

/ Sempre Novidades
26-12

'"'1=
" '

I

I
! 'ECOnOlDica I
Tinta para tingir moveis, tetos e ma-
,

deira em geral
Com aplicaçJo para letreiros em sacos e caixas

VENDA EM TODAS AS BOAS: CASAS DE FERRAGENS
- PREFERIDA PELAS FABRICAS DE MOVEIS E

MARCINARIAS - Escritorio: Rúa Tiradentes - 54

F A EI R--I O A: (;osteira
Pirajubaé

FLORJANOPOL,..IS,

Aceitam-se encomendas de "cliché", ,chancelas, sinetes e

cariIp.bos de datas, de metal, para inutilizar_ estampilhas
RUA. FELIPE SCHMIDT, 27

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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•

OESPO�R�TIVA
Direção de Escotto Melo)

S P I C
.

•

t-
.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. � .

au o e 'orln lans me;.. :
' I Faeuldade de Direi- cação de $200, ambos eder ai-) e

•
" ': L O T E R I:A F E, D E R A L : to de Santa Catarina 1 acompanhado dos seguif te« doeu-

dem forças hoje ! 'Q U A R TAS E S'A'B A DOS 'I R h;'d' I G
Imetto��ova de condu:ão do cur-

� : econ eCI a pe o ever- 80 secun.'ârío, na for (Oa especifi-
: ADQUIRA O SEU BILHETE NO : no Federal, nos , terlt':03 cada;
: " _ : do decreto n. 509,- de 22

, II-:-Çertidão que prove, a :da-

: SALA-O PROG',RESSO : de Iunhe de 1938 de mimma de 17 a nos:
o .'. III-Carteira de identidade;
: : EDITAL IV- Atestado lIe idoneidade
: O úNICO ': moral;

: I Abre insc ição para o con-
V-Atestado de sanidade Iisí-

• RUA FELIPE SCHMIDT, N. 5 FLORIANóPOLIS • curso de h bilit
- ca e mental'

• • c1 J J açao, que VI R 'b d
'

d'•
"OH•••••••••�•••••••••••••.: substlti.a o antigo exame O

�

ec� o as taxas eVldas;
h .. - , , ' vestibular requerimento SUpra devera

Kruesc Der .lranara con-)' I
ser entregue pelo propric interes-

,

, ,: De ordem do excelentissimo se ou por procurador, 'nesta Se.

trato lIfOom o Botatogo "senhor d.esembargadór ?iretor, I cre.taria, dentr� do prazo estabe-
... - faço publíco que, no período de l lecido neste editai, (20 a 30 de

120 a .30 de dezembro próximo, dezembro próximo). ,

Mas não terá interfereneias, na esealaeão e�ta�a aberta, nesta Secretaria, Admitir-se-á, em casos especi-
,

dlar!amente, das 9 ás 12 e das ais, o pedido de iascrição por via
dos quadros 1

14 as 17 horas, a i�scriÇ_ão pa-I pOd.tal em carta registrada, 8 com

RIO, 1 - Krueschner, O discutido tecnico hungaro, ora r� Concurso de Hab!htaçao,.�e-I reCIb.o de volta, desde que o re

militando no BOTAFOGO, sómente agora firmará contrato com �an.�e o qual .ser? permitida i querímento venha acompanh?do:l
o vice-carnpeãc carioca. E' que terminou o prazo de experiencia

ati ícula no primerro ano

des-I de. t.od0s
os documentos acima

e mediante um contrato ficará ele como prepar.ador do onze de ta Faculdade, nos termos e de exigidos.

Convocamos os clubes filiados a esta Liga, para uma ses- profissionais alvi-negro. Acrescenta-se que no referido contrato I
acordo com o ;decreto n.21.241, Os certihcados do -exame ou

são de Assembléia Geral, no dia 7 de dezembro p. vindouro, ás ficará estabelecido que lhe caberá somente a parte do preparo � de 1 ?32, e �s circulares n. 1.200,! d.e úonclus_ão do c.urso secunda-

20 horas, na sêde desta Liga, a-fim-de proceder-se á eleição da fisico dos jogadores, sendo-lhe vedado dar opinião sobre a es-I
de 1 de ,.ulho de 1937, n... ! rIo! deverao r.evestu'-se d.a� se-

nova Diretoria e Conselho Técnico dessa entidade. caIação da equipe. Fala-se igualmente na volta ao posto do dire- 3.344, de 1 de novembro do gumtes garantias de auten�I�ldade.
"

tor de futebol, do conhecido esportman Alarico Maciel que está' mesmo ano, e 1.100, .de 22 de I a) serem de �odelo oficia);

�ElÇR�TARIA DA LlGA ATLE TICA

CATA.RINENSE'1cumprindO
a pena de suspensão que lhe foi imposta pela Liga agosto de 1938 expedIdas pelo

.

b) terem ali fUI?as das auto-

em Florianópolis, 30 de novembro de 1939. de Futebol. De�artall1ento Nacional de EdU-, rlda.d�s responsavers pela sua e�-
. ,

-_ caça0. pedição lançadas' de modo legi-
,

(Walter Lange) ;.
. (Euchd�s I<�nandes)

" C
-

d d G
cleto d� Silva, Fra�cisco José' Po.derão requerer inscrição, vel;

PRESIDENTE, em ElXerCIClO l' SECRETA RIO, em.!xerclClO ornan O a, uar- Schoening, Oto Peginaldo Re- condidatos que tenham conclui- c) terem as firmas autentica-
--

I
: naux, Nicola� Antonio Maluche do_ O curso �e:undário nas se- d.as por tabelião da sede do Ins-

, nirão ,Militar de e Germano Histow. guintes condíções:
,

títuto que receber o candidato ã

c, 'I
.

/IIIJJI � Em of' n. 50, de 22 do cor- a) os que tenham feito a II inscrição. ,

O 'O ,.açao florianepoll·s rente, o 2' Ten. Covo Dt'l. da série do curso complementar e Os certificados de exames de

..., ,

I ' xn, desta C. R. comunicou ha- que apresentem certificados de conclusão de curso e de exa-

BE�RUTAMlF.:NTO ver entre_gue ,

no dia .19, após I) tere� o.bti.do a nota 30, em ca- mes por decreto, expedidos pe-
MILITAIl c?�prOmlsso a Bandelf� os cer- da dtscíptína, e 40. no conjunto, lo extinto Departamento Nacio

tIfIc�dos de �a. categ.ona aos le-I nos termos do § I: do art. 47 nal de Ensino, e pelas antigasRequerimentos des- servístas: �!guel T�t�, Alfredo, do
. d:creto n. 2L241 de 4 de I Diretoria Geral de Educação e

paebados B.eck, He�nque Bartlmk,. Ant�'1 abril oe .1932,. co�binado com' Diretoria Nacional de Educação,
XI Servieft de Ue- n!fIl BODln, .Pedro KalInonskl; 10 art. 2 da lei n. 9-A, de I

bem como as segundas vias de

I<Jeudor? .-Mar�a de �ouza, Jose dezembro de 19�4; certificados, expedidos por es-

,rutame'!to
'

Ber�amml, J.ao Man.a de Souza,! b) aqueles cUJo c_urso secun- sas rel?ar�iç�e� .o� __ .�Jº. _�tlJ-ªt
l-APRESENTAÇOES: Cor;p, !os�_ Ç"Q.n.�:lllyes., "CJler�D.Q Soar,es, ,dano tenha <Íranseorndo de <tcor-I Depàrtamanto NaCIonal de Edu-

o (Jf' n. L085, de 22 do corren- AlblDo Fndnchen, Carlos Ben- do com o art. 100 do decreto cação, deverão ter as firmas'
te, apresentou-se a esta C.R., em dlio, Antonio. Gonçalve� Pereira, n. 21:241, �e 4 de abril de 19321' tambem autenticadas por tabe

I 24 do corrente, o sorteado insub- Geraldo MartlDs, FrederiCO Ber· e cUja qUInta série se tenha lião da sede do Instituto que
:; - V I ,i misso Alvaro Rufino Maciel, do gmann,. � osé .de Paula, Ger�ni' completado at� a época legal receber.

'

•
3- R.A. M., iulgado incapaz tem- mo FrmgottJ, Leopoldo Nelse, de 1936, ou seja, até fevereiro I O certificado de conclusão do

;;;;;;;iiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__
,I porariamente para o Serviço do Sebrstião Nascimento, Eduardo de 1937; I curso complementar 'será firma-

O FI
· - ...' Exercito, em inspeção de saude a �atz, A�fredo Sprolt, Antonio c) os que ten�am ' concluido do pelo. Inspetor Federal, quan-,

uanlllenSe re ..orçara que. foi submeti�o e� 23 do mês �stefan�1 Albert? Bomambnn Ju· o c.u�so pelo regIme de prepa- II'
do o estabelecimento que o ex

p. findo e ter �ldo Jul�ado e a�- Dl:rO, �hg��1 Bd.�dra,n, Osvald" ratonos parcelados segundo os pedir fôr fiscalizaJo; no caso

seu quadro ean 19AI.O in .... solvido pelo CrIme, dIgo Come- BlZOlll, Joao JamlelUlack, Afonso decretos ns. 19.890, de abril de de ser expedido por instituto
"'i- lho de Justiça Militar que funcio. ,I Alves de Souza, José Jungles, 1931,22.106 e 22.167, de no- de ensino superior federal.\.u

clu.-ndo" MI-nela " Moreno' naneste Regimento do cri�e pre- Ambrosio Sc�afaeker, _Donato yem?ro de 1932, e lei n. 21, de

I
equiparado, que mantenha curso

� visto no art. 116 do Codigo Pe I Gençab'es
JVDlor, reSpc:lctlvamen' jan,elro de 1935; complementar, será firmado pe-

RI'O, 1 - O FLUMINENSE, apesar das dificuldades sur- nal Militar
..

'

te.
T" i'

.

d) os que ten�arn concluid.o lo respectivo in�petor. Num /ou

gidas para aquisição dos «cracks" Minela e Moreno, não desis- Com o oí n .. 562 de 24 do! 4-0RDENS �OS DELEGA- o curso secundarIo pelo regl- noutro caso, a fl�ma deve tam

tiu das demarches iniciadas. Assim é qu.e Carlos N.ascimen!o I corrente, do Ten. Del. da XVlIa. DOS.E PRE�lDENTES .DEJ: I men do. de�reto n. 16.782-A, de �:m ser reconhecIda .por fabe
conferenciou com o sr. Alaor Prata, preSidente do tn-campeao zc�a dt'sta C.R. apresento,u:se A.M.. Em. �Ista do grande nu 113 de janeIro de. 1_�35, ou de I hao da sede d.o. Inslltuto qu�

carioca, no sentido de que fusse dirigida uma proposta ao RIVER hOle,.a esta .Ç.R •

.:_
o sort�ado.m-j merorr de OfICI�S: .telegramas dos

I
acordo com af ,senaçao do. mes- rece�er o cerhh�ado.. .',

PLATE, clube argentino, a que pertencem aqueles dois jogado- Bubmls�o J�e �oao Correa, fIlho Dele"ad�s e I ieSldente�.de J. A., mo decret_o, a,e. o ano letIv? de Nao s�rão aceitas ,InSCriçÕes
res. Espera o diretor de futebol do gremio das laranjeiras obter de Joao Uo�r�a! da ,classe de M. pedmdo Hlfor�açoes s?bre' de 193�, Inclblslve segunda epo- de candIdatos que apresentem
a transfere'ncia de Minela e Moreno o que constituirá um refor- 1916, do �UDlCJpiO de Araran- dpspacho .de requenme?tos por ca realIzada em março de 1935. docümentação incompleta. Não

ço apreciavel para o campeonato d� 1940., guá e 'de�lgnado para' o 13 R.L, esta C��fta, ,0 que motiva grano e) 6S que te?ham .

concluido o
I serão igualmente\ aceitos certifi-

'. o qual fOI mandado encostar ao de �relUIzo a b.oa marcha dos curso se�undano, senadu ou não, cados com assinaturas ilegiveis,

AS" '.-'ranaNe. Lenk d'.-sputara-O 14 B,C. serViços, determlO\l aos mesmo pelo rt'glUle d'6l decreto O. 11.530, nem certidões da existencia de
� ,2-CARGA-Em of' n. 44, de que ClfgaDi�m, com os seus re· de 18. de março de 1915,- e ,ha- certificados de exames em ou-

O To",nelllo Pan.Anler.·""ano
23 do corrente, o 2' Ten. Cov: cursos, um livro ou folha do pro- iam prest�do seus exames peran· tros institutos, nem publica for-

a .. Del. da XlIa. zona desta C. R., t.Qcolo onde devem ser anotadas te bancas examinadoras, oficiais ma de quaisquer documentos.
com�lDicou que U sr., Pedro Kuss, a entrada dos requerimentos e seu ou no Colegio Pedro II, ou ainda E,' para que chegue ao conhe.

de ' Natal:'.a-o
'

aprtlveitando a da�a de 19 de despacho, que s�o Be�pr� oubli-I em instituto!'! eqlliparados;. cimento de todos os interes�a-
'!J, ' novembro, ofertou a mesma, uma

I
ca :los nos Boletws ,Dldrl0S. Re-· e) Od que tenham cOD€:IUldo o dos, fez-se o presente edital

.
RIO, l-Info;mam de Bue�o. s Aire� qll� o Hin?ú Clube, escrevaninhá de imbuia com 9 comendo. aos mesmos .a leitura I curtlo se�lIndário, seriada ou nâo, que- �erá pub�íc�do n�. forma

ultima seus preparatIvos para realtzar em janeIro prOXlmú novo' gavetas, �o ,valor de 220$000. do �oletlm desta C.R.
'. pelo regime do decrf'to n. 11,530, da lei, no «Dlano Oftclal do

Torneio Pan-Ameri�ano de Natação. Parti;.iparão do mesmo as luma cadeIra com assento de cou·r Nao estando ,end\) cumprIdas de 18 de março de 1915, e hajam Estado» e em diarlo de grande
maiores figuras da natação norte-americana, as irmãs Lenk, re� ro c�m braços, no valor de ...

j
pnl'

.

algul'8 Delegados e pel�s prestado �elh exames .P?r?dte bao- circulação nesta capital, no pe.
presentando o Brasil dois nadadores panamenhos chilenos e 50$OUO, quatro quadros com os, PreSidentes das J.A M. as reI' cas exammadoras, oftclals ou no rlodo de 15 do corre'nte a lO,
possivelmente valores 'd� aquatíca peruana e. equatoriana.. retl'ato� dos sr!l. Pre!iide�te. da ; terad�8. (ordens ,constantes. ?OS �ol�gio Pedro. II, ou ainda em de dézern�ro prox!mo.

, Deverão ser reahzatlos quatro torneIOs naquela capItal e RepublIca, Duqutl de Ca,xlaR" BoletlD8, memoranduos, OfiCIOS, IUStltutOS eqUIparadas; Secretana da faculdade de
a temporada internacional proseguirá dépois com os mesmos �arechal 1!loriano e Gen. 030'

i
desta Chefia, referent.es, .ao en- f) os que tenham concluido o Direito de Santa Catarina, em

participantes por algumas cidades do interior da'Argentina. no, os quais f()ram colocados na cammhamento de requerImentos cur�o pelo Codigo de Ensino de Florianopolis 14 de novembro
séde desta J A.M. com a presel'l-: sobre certificados de reservistas 1901: de 1939,

'

ça das autoridades civis de Ma- � de 3a. categoria e de situação O numero de inscrição é limi- Francisco de Sales Reis
fra.

.... ; �i1itar, co.m as informações in... taào, mas o, numero fixado pelo Diretor da Secretaria
'Em consequenCla sPJam InclUi' dIspensavels ao bom andamento Congelho Tecnico-Admini:;otrativo

dos na 'carga daquela J.A.M. os dos serviços dJS mesmos', como para a matricuia, no, primeiro
moveis e quadros acima. seiam: ano, do alistamento, sor- lflno, em 1940 é de éincoenta (50) ..
3-ENTREGA DE CERTi- teio e oonvocação, reitero, mais O pedido de inscrição será fei-

FIe .\DOS: Em memorandurn n. uma vez esta ordem. to mediante rli'querimento devi.
105 de 21 do corrente, o 2' Ten. ' Os· delegadCls e Presid�Dtes de damente estampilhado uma estam'

. �O, 1 -' Foram i1final escolhidos os 22 jogadores que Covo Del. da VI zona, desta C. J. A.M. informem com urg(lncia pilha de 2$000 e um selo deedu'
Integral;lo o sefecionado carioca para o campeonato brasileiro d� R. comunicou havp.r entregue, me a esta Chefia, da eXÍbteocia GU

futebol: A escolp-a foi decidida durante uma reunião levada a diante recibo e apóil o juramento não dos modelos K, o quais os

efeito na séde d�, Liga de Futebol e na qual tomaram parte os <Í B'lndeira,os certificado9 de re- responsaveÍ-J pelo sell extravio ..

Vsrs. Noel de ,Carvalho, presidente da entida?e. e Geral.do Costa servistas de 3a. categoria nrs. I 1 Continua ).

, elho, preparador da seleção. São os' seguintes os Jogadores j68.437, 69.) 51 e 69.219, aos re;;','con�ocados: TadCJI, Aimoré e Nascimento, arqueiros; Domingos, r pectivos donos. . ,' __

Flonndo, Lourivéll e Milton, 'zagueiros; Procopio, Og, Zarzur, I Em oficio D. 33 de 22 dI) cor-
.

,

Argemirc;> e Afonso, medios; Pedro Amorim, Romeu, Leonidas, 'rente o Presidente da J.A.M. co'
Pascoal, Peracio, Carvalho Leite, Tim, Carr.eiro e Hercules, ata-Imunicou haver entregue os certÍ

�antes., O selecionado, em face da absoluta falta de tempo, não f ficados de' 3a. categoria nrs.
ará ne'nhum treino para o encontro com os mineiros, marcado 68,149, 68'145, 68461. 68.730

pa�a. o proximo dia 6 de de7embrd. Foram dispensados da re- 68.689, 68.580, 68.694, 68.695,
qUlslÇãb os jogadores Nariz e Patesko. O primeiro por se en- bem como a caderneta de la.
Contrar enfermo e o segundo por nã;) haver comparecido ao

exa-I categoria
ao reservi�ta Luiz Da .•

SOe medico, para o .qual ,fôra 'chamado. O po�ía-esquerda do ro�, e:_, bin�a.' o!;' certificados de
TAFOGO sofrera elevada multa por este motIvo, ' qUltaçag militar de Pedro Anà·

S. PAULO, 1 - Os adeptos do futebol paulista terão a

assisfir amanhã um confronto que se afigura sobremodo inter es

.sante e que, sem duvida. deverá despertar notavel curiosidade.
Trata-se do embate que reunirá S. PAULO e CORINTIANS,con
juntos. estes de possibilidades grandes e bastante capazes de,
frente 'a frente, proporcionar um espetaculo d0S melhores" dos

mais movimentados e de tecnica merecedora de encornios, isto

orque ha entre eles rivalidade esportiva e não existe díspart
ade de forças' capaz�inir qual seja o provavel vencedor,

Caltlpeonato
. ,

carioca

Jogarão hoje, à noite, os 3° colocados na tabela da Liga
do Rio de Ja�tIT�INENSE x SÃO CRISTOVÃO.

'Liga Atlética Catarinense
�onvoeaf)h..o

_õiim iiiiiiiiiiiiiiiil' /

Ha uma oti�a oportunidade pa ..'a ra

;:!a�es honestos e trabalhadores, que possam
, apresentar referencias e que possuam boa5 ra

V,lações nàs praças de FloriancpoUs e suburbios.
,

p�talh�!i. das_lO ás 11 .horas �e1C-l· esci'i�
torio de A. M. Viveiros, no edificio AMELIA
NETO, i�a., {
091) ,

Escolhidos os ",cracks"
seleção carioca VISTO

Erico Ennes Torres'
Diretor
VISTO

Aderbal R. da Silva
Inspetor Feder:il.

'

,para a

Patesko sofrerá .elevada "multa

Hoiel-Rest:tlurant'e
"Slrenzel",���ú'll@ �

@ ruJ��im(Õ) r�(lar$@ ftajaí -Rua Pedro Ferre�ra. 6 -Cozinha de 1 e�
a qualquer hora - Gara�e -Salà de amostras.

�

Propriétario: José Strenzel
» MII-SARM TEU (f

,� ,

-II
[

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A. GAZETA

iii

aqumas
Para b�9'nefl ciar

,

'Geral

/ Floriall0poJis, 19�10.-1939
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Maquinas de escrever portaleis e para
escritorics

'., b� tl'l �lli T � &RI !i=,_ Ny. i� � ,�
� � tif� li ''IJ L� iii (��J�� I�

Em sacos de papel 42 112 kg.

em

Tornos MaqUinas de furar - Serras pa ..

ra feno � -fv1é:quin::)s de arnelarFerro para ferreiro, em bar
ras de 12 metros

i' f?ADOS, GRADES. DESNAT b,DEIRAS, BATEDEJl:�AS
DESCASCi\DORf\S PARA CAFE' E ARROZ

'

l\.�O'NHOS PARA TODOS OS FINS
'

MOTURES E DINAIVI0S ELE'TR rcos, FIOS, CABOS, 118-
LADOHES, lVIATERIAL PARA lNSTALAÇ0ES

�:'"ef"ro em ge���ml pa�v�a
c(fnsil'buções

I
I Stock Der mnente de todos os tamanhos I'
__

de "28 a 65 crns. de comprimento

•

d� S��I
iv1ostruario

JDhnvile lIJt

Tub�rãG

, •
.
-! '. e.. @@s& .e"8.(jj.&t$"i)3.1D•••e�.o••sH.

��§.II�@llIH)t'JXit�®('Jl����(;'1i:t:t i
__

. -�._._-_._�_ _, �_� çõ _ '.

i PA [l,-A R I A � C O N' f 1=1 T A R � A j r INSTITiJTO DE DIAGNOSTICO cLÍNICO 'II AVISO. AO. P9VO CATARINENSE II
I

�- . L • II DO

J
• Linha DIreta Porto Alegra - Ploríanõpolís

I'
.

"

C A.R R O ('A ?, l DR .. DJAlMA �ViOELLMAN N ,i A EMPRESA JAEGER, n�:HAOS; DE.PORTO ALEGRE, CO� I.e
....

� ii ...
MÚNICA A SUA DIS'l'INTA FREGUEZIA QUE INAUGUROU

• 4) i FORMADO PELA UNIVERSIDADE DE GENEBRA (Suíssa) :: A SUA LINHA DIREj'A DE ONlBUS, DE PURTO ALEGRE A •

: '

P 'd'
,

II:
Com prática !lOS hospftais europeus e!l ESTA CAPITAL :

I
D"@ DO�I'"�O"�U� J,ft��'i1� , a : ner"oso.Clínica médica em geral, pediatria, doenças ciG sistema ! 1-'� iliBl.& IU�"Uii.'J Ui:l�

\
v :: SAIDr'tS: de FlorianÓpolis - terças e sábados.

� ,1j I V �
- : ASSISTENTE TÉCNICO I de Araranguá - quartas, sâbades e deming9!!. ;� a g . DR. PAULO TAVARIJJS.... _

, @ e
----------

I
Especializado em higiene e saúde pública pela universidade: Agente em Florianópolis - DAVi SILVA I

I

• Temos o prazer de comunicar á nossa distinta fre- do Rio de Janeiro. .. •

18 . guezia e ao publico em geral, que A PADARIA E CON- 'li'
GABINETE DE RAIO X ��4tliee�@®r»�4I)fI®@4fj).�!!e����e�.o.oo��Q��o.��!�.!�.

FEITARIA c CAIUOCA:. lá se acha confortavelmente jus- Aparelho moderno SIEMENS para diagnostico das deenças in- 1• talada em' seu 'novo prédio, sito á Rua Felipe Schmidt es- ! ternas: Coração. pulmões, vfslcula biliar, estomago, etc., Radíogra- O
. �. �-

: qui a d R AI de C rvalho I' fias ósseas e radiografias dentarias. S nosso�� aUXlllareS es ..ao segura.. r

:
um li Da varo a .

'

/�
Com. seus serviços grandemente desdohradosv mo- ELETROCARDIOGRAFIA CLíNICA dos 'contra

I dernamente aparelhada, a PADARI� E CONFEITAHIA i (Diagnostico preciso das moléstias cardíacas por meio de tra-

I C:C�ARIOC-A�
está apta a atender pedidos de doces e ou- I' çados eletricos).

.

tros artigos de sua especialidade, para bailes, batieados, ca- METABOLISMO BASAL

sarnentos e festas em geral. .

(Determinação dos dísturbíos das glandulas de secreção
Todas as especialidades da casa estão a cargo de interna).

i
competente profis!lionaJ.' SONDAGEM DUODENAL

'PREÇOS MODICOS - HESPONSABILIDADg (Exame quimico e 'mícroscopído do suco duodenal e da bilis);

ABSOLUTA -- HIGIENE RI(}OROSA - E MAXIMA GABINETE DE FISIOTERAPIA

SOLICITUDE PARA COM A FREGUEZIA.

I
Ondas curtas, raios ultra violetas, raios infra-vermelhos e ele-

.. 065)
. 26 V -13 trícídade médica.

! ' LABORATóRIO DE MICROSCOPIA E ANALISES CLíNICAS

.....NiIJ..H�e���Ceotl�....Hê8íMlGl>HeoN(i '11
Exames de sangue para díagonostíco da sífílís, dlagnostico

'do impaludismo, dosagem da urea no. sangue, 'etc. Exame de urí

'.G.�.e.�ct•••".e8•••"e."8Se06"•••��Gee••(fl;leUl••e8@ I na, (reação de Ascheín Zondeck, para diagnostico preCOC0 de

B A N C O D_O B R A S I L I {!( gravi�ez). Examle .dde �uzd' esdc.arro, Iíquido raquiano e qualquer III' II pesquisa para e UCi açao e íagnostlco,

II Rua Fernando lU:achado, 6 .. - .. Telefône 1.195
Capital .... .... . .. , .

�
.. ..,. 100.000:000$000 I :F' L O R I, A N ó P O L I S

Fundo de reserva ,. .. .. 259.746:100$000

I I " J I
" =;;;;;;;;;=�--=I

EXECUTA TODAS AS OPERAÇõES BANCARIAS
---

1;;LOF,I,a,N'OrDOLI' S'AN"rA r> ATARINA

I
Agências e correspondentes em todo o país I · OJ

'. \...._"-\
'

.

., j IAGltNCIA LOCAL RUA TRAJANO, N. 13 .. :·.�e.o�.ctoe�*Ga;Of)IMt!)Gll®f.H��®eO��••O".eHe0@"e�O.(if)OG. - .,----------- _

'1
Abona, emconta correute, os seguíntes juros: 1:1- A E L E, T R I C A i �--'�E��s�c··-o-I��,.,--""""E'�e�tro-... R·-�,;·:d*

..
'�o-�

..
,

-.',",:Dep, com juros (COMERCIAL SEM LIMITE) ... ,.. 2% ala.. .... I �'l. I � ;

Dep, limitados (limite de 50:000$) ,......... 30/0 a/a

I :
- D E - I T

' ·

Dep. populares (idem de 10:000$) .. ,............... 40/0 a/a

I E
.

I" L"
-

MATO I
ecnica I

•

Dep. de aviso prévio (de quaisquer quantias com retiradas tam- sr NDO A & S I Por eerrespcndencla unlca no Estado),·
bem de quaisquer importâncias). •

'

•
• i CURSO TECflUCO - PRATICO DE ELETRICIDAD.g

• com aviso prévio de 30 dias , 3,50/0 a1a I eletricistas licenciados pela D. O. P. I, APLICADA AO RADIO
1

-

.1.
idem' de eo dias 40/0 aja

II I- RUA JOÃO PINTO, 14' - FLORIANóPOLIS II-
I

Qualquer pessôa desde que saiba lêr e escrever poderá se-
idem de 90 dias 4,5% ala guÍr nosso curso

-

DepÓsNos a prazo-c-fixo I Especialistas em todo e qualquer serviço de eletricidade .11 l\lA TE'RI \8 DE ESTUDO: Ariteméticn-AlgebrEi-Geo.
por 6 meses . " , ,....... 40/0 a/a'

.. em geral. I metl'ia -Eiet.ricidade Gecal-Eletricidade aplicada ao Rndio
•

•

pco� 12 mdeses ·1····'················
_ ..... ,.. 455.� a�� I : STOCK PERMANENTE DE: Lustros -. abat-jours _ Cnn- : I 'I Preçi:l do curso gereI: 2'50$000; 30$ no primeiro mês, � 20$ ,

om ren a mensa .. " .. '- , "...... , -/0 a, a o. .8 I t t I
Letras a pl'emios -

tadores Ericksons, com exclusividade para o Sui do Estado _ _

nos meses res an es

• • DlJHAÇÃO DO CURSO: 1 ano '-,por 6 meses , , ,. 40/0 a/a I :
Chuveiros elétricos - Estabilizadores para radios - Fogões a :: O'LÍrna oportunidade para os sra. inferiores miiitâres e opc-

por 12 me'ses ,:, , : ,..... 50/0 ala • óleo crú marc.a "REI" - Variado sortimento de lampadas TO- 2' rario!'! em _,oel'al
.

.

Sujeito ao sêlo prOIJorclonaI ... I NiNO - instalações de antenas de Rádios. Cf) --

"" • I
Solicite programa descritivo do (?nsino á Próspero Lopages.

Expediente das 10 ás 12 e das 14 ás 15 horas I : ACEITA·SE todo e qualquer serviço de instalações a preço @ 'I se, rua Saldanha MnrÍnho. 32 - FLORIANOP OLIS -

AOS SABADOS: das 10 áR 11,30 horas •
CD sem concurrente, Aceita-se cOlí.tratos para o interior e fóra do 3: ESTADO DE SANTA CATARI,NA '.

.

• Enucl'e"'o telegráfico - SATELLITE ... : Estado, .6) j 083) 26 V �

:
'" " e $

:
'f E L E F O N E N. 111, I �e�$(D�G�••$S��êOf)e.OIfi®.G.Ge.9"GG®�.(l)@I&®CN��e61�Oee"il.0;

i

.e-...."".,,'ii1""� iãI_�';"';�·-r:;;;;;;:.a,__

.::::'='�:'!.=====@iI).�®��61eec)"'«I4981"fllGl®I.D$9�ml!l ���awM!!ili!!l!!lP.�' -���ifS'«míl;!ll.�lllmIi5!I!aIlloDli!Díll!6l!i_mlllillllW__�_D

I
.�

PrJ=lESENTE,

C
--__,.._---

de ,N,ICOlAU

fV�aqu�nario, Agricola

Acidentes do Trabalho
"

f'J.A

DION,AL.
elA DE SEd: D:f: p,C!f"'ENTES DO TRABALHO

.Agellte Geral· no Estath.:

4\�do Linhares
Rua Trajano, II sob.-salas 1 e' 2. Telef. 1-1-7·2

Cx, postal 29.

I
Conselheiroá" Rua

Q' p'r' I"'''' 1.""" U '1"" e.!> � pr"';::;,..r-o ...... d .".� p'� Q ',_, !".!!:>' II""
�l • ,,,. t..,..t� "*" ,,�(� rJ:'��" '",.." I,�

••�:.. 1!".;;:3 .....':> � l! II �� ,

Aiv.i�l,arin�10 e �Jovjd;ade�'i �

SEDAS

'gastar

o. qu�� v.

Ai'$tigos de

afra 10·n.

vf:rd::uJeiras atraçCH:!S para todos os gosh)s

Visite A ,CaSa das' Novi(!ades � Conselheiro M�fra, 10 [Ed. Mercado]
, .

.

;·'f.biJru'm�YJ.m.��l!f.r(.)�.a.�-:.r';j,'f{��'&�iX,F�J;1�í:OO:i�'llI3r.c�g.·.�����>ll;Cf\!');''lilh�'!lWl<1iW:S�lIl:'lJ.1.jm''\%'[;,���l\'h"a}!jE'};:s:t:..'l��<1v;1,,;;)�-:r;;�fI';t'::l1;;;'��-'!\;w;t,·�w.;���:.ll;.);'i.t.>>miil'rjÍ'r.4t���;;'�l����G��:';;-!.-�é��m-!!!�:::1!i��!;:m!:.'�IK'4���:���

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



GAZ'ET�R!08ssal Faz!���A
I Garcia Neto, antigo comerciante

DR. FRANCISCO GALLOTTI e membro da Mesa Administra
tiva do Hospital de Caridade.

Assinala a data de hoje a pas
sagem do aniversario natalício
do ilustre' catarinense sr; dr.
Francisco Benjamin Gallotti, en

genheiro-chefe do porto do Rio
de Janeiro e pessôa muito con

ceituada pela sua competencia
profissional e elevados dotes de
carater,
A GAZETA cumprimenta-o.

Deflue hoje a data natalicia
do sr. 1°. sargento Avaí Alves,
radio-telegrafista da nossa glo
riosa Força Pública e pessôa
muito estimada naquela corpo

ração.

Diretor-Proprietario' JAIRO fJALLADO

Florianopolis, . Sabado, 2 de Dezembro de 1939

.

Foi arquivada; em- s'essão de ,CARTAZES DO DIA
2�-10:39: U!�a .certid_ão dedissolu-l CINES fJOROADO�·t.1- �

çao e liquidaçãe da sociedade Angelo R I ..... • •

t .:".,
de .Carli, Irmão & Cia., em qua

I ea ...,lrcul O ...,In J.

foram requerentes José De Carli matografieo Ltda.
e requeridos Angelo De Carli, Fone 1587
Tranquilo De Carli Sobrinho e HOJE - SABAOO - HOm
Galeazzo Paganelli, passada pelo No REX, ás 7,30 HORAS:
sr,Mario Coelho, escrivão, da qual NA TELA
eonsta 'a sentença do dr. Juiz de Noivar COlO musica
Direito, Luiz Augusto de Otero, Quem não gostará de noi v Ir
a qual é do teor seguinte: <Julgo eom musíoa ê

Talvês muita ge.ite
por sentença extinta a presente prefira noivar no mais profun lo
ação para que produza os devidos dos silencies ... Mas nem todis,
e legais efeitos, salvo direitos, de Estes assim quiseram e fizera I.Teodoro Ferrari e família, Rodolfo Ferrari e família, terceiros. Custas na forma da lei,' Noivaram com musica. Comed I,dr. Corinto Cesar da Silva e família ....(ausente), Henrique pele requerente. P. R. I. Cruzei- d I' moei ade, vida a egre e san; ieFerrari Junior e família, Tereza e Mario Ferrari, Basilio ro, I: de agosto de 1939. (a) Luiz

h d . moço...Ferrari e família, Albino Ferrari e família, - pen ora QS Augusto de Otero, Juiz de DI' NO PALCOagradecem ás pessôas que os acompanharam na sua gran- réíto, Rocambole:de dôr pelo falecimenro d� seu -inesquecivel pai" sogro, avô, bisavô, i Foi arqüivada, em, sessão de
O HoüEM MILAGROSOirmão, cunhado e tio -JHENRIQUE FERRARr- aproveitando 21-10- 39, lima cópia de traslado de �n

.

d d ábli t h
.

.

d C
-

d D" Transforma agua em .v!nho, i-ainda a 0l?ortum a e �?Ia tornar pu lCO o e erno recon ecimen- escritura e, essao � ,l�eltqs" cores, charnpagne, veemuth, etc.to ao abalisádo facultativo - Dr. Augusto de Paula - pelo I que faz Jose De Carh, SOClO da
modo carinhoso e dedicação com que sempre tratou o saudoso ex- I firma Angelo De Carli, Irmão & Faz aparecer e desaparecer m h

tinto. Outrossim agradecem ao dignissimo ministro de Cristo, re- Cia., de Cruzeiro, a favor de Iheres (Quem qnizer se livrar ,1.

verendo Padre Werner, .pelo conforto espiritual prodigalizado. Angelo De Carli, Galeazzo -Pa- sua aproveitei) Transforma. (lu 'r-,

Convidam a' todos a assistirem á missa de 7°. dia, que em ganelli, Alberto Dalcanale, 'Hen- E faz' sensação com sua vervo

d d 'C
. exuberante e farta. A. Serra' ! !'1'sufragio á sua alma, mandam celebrar, segunda-feira, 4 e ezem- rique Pante a.a firma Jose

-

esa
d S d C

-

d J C t 'C'
. '- .

d
. gica, Numero de alta tensã.. (Jbro, ás 7 hora.s, no altar o agra, o ora��o e es�s,. na a e-I & ia., na ímportancía � OIto'

profunda ciencia.; Formidavél"dral Metropolitana, confessando-sé, desde ja, agradecidos aos que centos e doze contos e quinhen-
oomparecerem à este atç de piedade critã. tos e cincoenta e oito mil e qua-

nosso Rocambole. Quem aind I

• ! trocentC:'lS réis (812:558$40C). J,lão viu, vá ver. Não se arrerl,>jJ �
d derá. I '

<J

O E A R A U J O Foi arquivada, em sessão e
, '2110-39, uma cópia da ata d� So- Preçq: 2$200

dedade Cooperativa Agricola Mix- Selo incluido

ta L:mitada, a qual consta a mu- No IMPERIAL, ás 5, 7 e 8,4j h,:
dança do nome da Sociedade Noivar com musi�a
Cooperativa Agricola Mixta Limi- Estupenda comedia musical. V, va.
tada para o de Sociedade Coo- Movimentada: Um elenco de gen.perativa Profissional Agraria de

te moça e disposta a gozar, oConsumo Limitada de Pinheiro mundo enquanto ele presta 8�(l.
Pnto.

- d
da ... ,

Foi arquivada, em sessaQ 'e
I

•

h i28.10-39, umac6pia de procuração mperIO. su mar DO

que faz o sr. Carlos Rettmaon a Seriado em 7' e 8' episodks
-favor do sr. Afonso Hennel, Preço: 1 $1 00.

Foi arquiv;ada, em sessão de Inclusive o selo
28-10-39, uma c6pia de 1i'scritura
Pública de,Emancipação que faz o

ar. Ernesto Riggenbach a favor
de seu filho Ernesto Alberto
Riggenbach.

MOVEIS finos e bem trabalhados, só na

Mobiliaria"
que mantem exposição permanente, á rua ,Trajano n.33

Todos os nossos moveis são rec.,bidos diretamente
da Fahriea Zipper�r & �ia., de Rio Negrinbo.

Vende-se a prestaç'ão
H_"_5oN O_j_N__t,_R�presentante

•

ANO VII

DR. AURELIO
ROTOLO

: MEDICO - OPERADOR

I - PARTEIRO
•
•

:
: Pulmonar

noivo:
• Diatermia em ondas curtas-

::••
Raios Ultra Violeta e Intra

Vermelho

Pa�sa hOJ' e o aniversario do
Infrazon - Terapia - Cistos-

M noel Dias, tuncionario.sr. a
o copia _ Uretro - Scopia

municipal. :
'

• I Consultorio - Rua.Deodo
Regista-se hoje o natalício. da : ro _ Esquina Rua Felipe

graciosa menina Ení SpogaOltz, • Schmidt. Das 9 ás 12, e das

aplicada aluna do Colegio Sa-: 14 ás 17 hs. Telefone._,1475.
grado Coração de Jesus. I: Residência - Rua Nerêu

: Ramos, 26 - Telefone 1450.
'.

............•........" .

DESTERRO RECREATIVO •••••••••••••••••••8 .

Senhorita faça com que seu S. CLUBE i. AC'ACIO MOREItRA I.namorado' use chapéu,
RAMENZONI O Desterro Recreativo S. Clu- : I.

1 be vai proporcionar aos seus as- • ADVOGADO •
, o. ••. Consult6rio e Residência: R. Ar-Decorr.e �oje O aniversario do

I sociados ?ois ani�ados ba�l�s
nosso distinto conterraneo sr.

um na noite de hoje, com 101-: Consultas e pareceres.
. I cipreste Paiva, 17. em frente 00

-

t' . • Cine Rexmaior Otacilio Costa, provec o cio ás 20 horas, e outro ama-l e Ações Civeis e ComerciaIs
advogado em Lages. I' nhã, a's 18 horas. : ..: i• VISCONDE DE OURO

•

" Par.a os mesm,os reiáa gran.des •I PRETO, 70. :
DO DIA en�:�f�':��IO convite. : FONE: 1277. - 017-30-9 I

• I:.....................•...
, .

HENRiqUE FERRA�I

Ainda na data de hoje faz
anos o interessante menino Car

los, filho do telegrafista sr. Lou

rival Schmidt, da "The Western

Telegraph Company".
Transcorre hoje a data nata

licia da exma. sra. d. Albertina
Pinto da Luz, esposa do sr. far

maceutico Oscar Pinto da Luz. Clíníca de Tuberculose

PAULO DUTRA
-- Terça-feira, dia 5 ás 19 horas,
: no Predio da Rua João Pinto n.

:.118' serão vendidos em leilão mo-

veis para sala de jantar, sala de
visita, quarto de casal e solteiro
camas de criança, cadeiras, lou-
ças. VigfOS" mesas, talheres e

muitos outros: objetos.

Fez anos ôntem o nosso pre
zado amigo sr. Paulo Dutra,
competente funcionario do Te
souro do Estado.

Os de A GAZETA tem o pra
zer de felicita-lo.

RAIOS X

senhorita exija que, seu

use chapéu
RAMENZONIr

MOLESTIAS DE SENHORAS:

ASTRID TOLENTINO

Regista, a efeméride de hpje o

aniversario da encantadora me

nina Astrid, graciosa filhinha do

sr. dr. Adalberto Tolentino de

Carvalho, ilustre Chefe do Ser

viço da Profilaxia da Lepra do

Estado.
A's suas amiguinhas, que o

são em grande' número, a linda
aniversariante .oferecerâ interes

Jante festa "zingara".

DR. SAULO RAMOS
Ex-interno e ex-assistente no

Serviço do Prof. Brandão
FÍlho - Rio

Diplomado em 1933 pela Fa
culdade de Medicina da
Universidade do Brasi,l

PELOS CLUBES

Partos métrorragias - cirur

gia plastíca.do perineo - ci

rurgia abdominal -trau
matologia

TELEFONE 100lt

DIARIAMENTB DAS 2 AS ..

Tinturaria?
Só a ,. "UARANY'"

Fone 1428

(ARrAl�S
O-O EO N

o Ilder d08 einemas
Emp. Cinematografica

Odeon Ltda. ___

FONE: 1602

CIRURGIÃO·ESPECIALISTA Assistente do prof. Sanson

CLUBE R. 6 DE JANEIRO

O Ci'Ube Recreativo 6 de Ja
neiro, realizarà mais um anima
do baile, hoje á noite, em seus

salões sociais,

2' DE tHOJE - SABADO,
,

DEZEMBRO

A'S 5-7 -8145 HORAS:
De novo OS TRES, VALEN

TES numa aventura' vertiginosa
e cheia de imprevistos que entu

siasmaml
Galopandopor justiea

'e mais dOIS episodios sensa-
t

cionalissimos do gigantesco
seriado .

guarda vingador

CLUBE R. PRIMAVERA

Afim de assistimos a grandio
sa soirêe-dansante que este Clu

be levará a efeito na noite de

hoje, com inicio ás 21 horas,
no aprazível distrito de S�co
dos Limões, recebemos atenclO-

.

so convite, que agradecemos
penhoradamente..

Abrilhantará esta soirée um

e"celente Jazz da Força Pública.

OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

-No programa
NACIONAL D. F. B.

"

2 Traillers
Preços� 1 $1 00.
Galeria-$700. DR. JOÃOSedas em c6rtes e modernis'

Simas gravatas no

PARAIZO
Rua Felipe Schmidt 21 Especialista do Centro de Saúde - Assistente do prof. Sanson

Amanhã
A'S 4,30-6,30 e 8,30 HORAS:

ATENCÃO GAROTAS!
t;adetes do harulho
vão desfilar em �ontinen cia 80

. AmOlI
PRISCILLA LANE - WAYNE
MORRIS-JOHNNIE DAVIS�
JANE BRYAN - EDOIE AL-
BERT - JANE WYMAN

,

Gente 'mo�.a vivendo a vida

alegre par� a d.elicia dos
fansl

VUJANTES Consultas diárias das 4 ás 6 1/2 - Te!. 1447

PRAÇA 15 DE NOVE).\1BRO, 10Seguiu Ôntem, para. Curitiba,
no avião da "VASP", o sr. Se- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••c
bastião Costa, gerente da Caixa, , .

l�ca.1 do Instituto dos Comer�., I- DR ARMI N 10 TAVARESClanos e que se encontra atual •

mente em comissão na séde do
OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

mesmo Instituto em Curitiba,
_.- :

ENF1!:RMOS
'

I Consultas das 10 ás 12 e das 16 ás 18

2a. feira Foi operada no Hospital d,e I RUA JOÃO PINTO, 7 sob TI1L.1456
UM FILME INE:OMJ?ARAVEL! Caridade, a genÚI senhorinha. .

•

Altamira Franzoni, pelo sr. dr.
·

0.

MARGARET LINDSAY-ANN Paulo Fontes.
SHEIUOAN-MARIE WILSON
num argumento fortissimo que

.comove e que agrada I

UnítJ:as pelo destino
com

JANET CHAPMAN - DICK
PU ItCELL-JOHN LITEL.
Não percam essa produção! E'

limp1esmente notavellll .

A volta de �isco'Kid
com

WARNER BAXTER '- LYNN
BARI e CESAR ROMERO

FA.LECIMENTOS

"AFaleceu em 'Bua residência, á
rua .Blumenau, a sra. d. Tereza

Tertschitsch, esposa do sr. Mi

guel Tertschitsch. O seu sepul
tamento teve logar ás 16 horas
no cemiterio alemão;
-Ein' Canasvieira, faleceu a

sra. d. Dionisia Moreira da Cos
ta, esposa do sr. Francisco Ger
mano da' Costa, deixando três

,

filhinhos menores.

I NUMERO 1881

Prorogado.o
registo de

prazo para A invasão alarma a Sue
estrangeiros cia, Noruega e Dinamarca

RIO, l-(Telegrama de

RIO, 29 - O presidente da COPENHAGUE; da A.?,
Republica assinou um decreto-lei Agencia norte-americana) - A
prorogando até 30 de julho de Suecia, a Noruega e a Dinamar·
1940, para os efeitos do decreto ca estão bastante alarmadas com
n. 3.010', de 20 de agosto de a invasão -da Finlandia p.::la
1938, o prazo para o registro, Russia, e procuram organis ir
nas repartições policiais compe- suas defesas, mas oficialmer.ts
tentes, dos estrangeiros já resi- mantendo-se numa atitude de
dentes no país. neutralidade sem compromissos.

Recentemente havia sido assina.
�_____________ do um acordo de solídaríedaa
ILinhos para-ternos e casemiras entre estes três países e a Fin-

em córtes no
'

landia, não havendo, entretanto,
PARAIZO compromisso, de colaboração mi,

Rua Felipe Schmidt 21 litar. Não obstante, o sentimen
to publico dos povos scandina
VQS está profundamente chocado
com a situação da Finlandia.

.

/

Junta Co-
anercial Já chegaram ás

MEIAS PERFUMADAS
Exclusividade da Casa Paraco

Arquivamento

Amanhã:
DOMINGO

No REX ás 6,30 .:.._ 8,30
- Auastaelo

I
A alma, nll�!onal vi�ra in�( n-Il·

. mente neste fllme. DEA SI' L'.\
é bem um r�jo luminoso de �!il

I muito carioca descendo sobr e".
nossa terra ..DARCY CAZAHIl 1 �
é o maximo elemento do p "dI"
Brasileiro. Comovente. Emo ri,,
nante. E sobretudo deliciosu I JJI

todos os seus detalhes.
Preço: 2$500.

No I�lPERIAL�s 6,3@ e 8,3°' L :

Segura' esta mui). ,-r
LinQa alta comedia da Cckrli

bia- a marca das grandes olJl ;1:' '.

de fundo social.
Prpco:-l $50'0.5a. FEIJ;\A: ás 5-7-8,45 hora!'.

o Silbã()

t "Virgetn Especíalidad�"
,�. de WETZEL & Cia. -'Joinville 'MAR�A REGISTRADA

·não deve faltar ean, casa alguana!

iii
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