
! 'Formado um' govêrno .
x�revo UClonarlO, este pediu o auxilio

,

imediato das' tropas russas

.i:»:141'
Sah:íõ 1: j

,

Molotov apoia f'ra'ncamente O,, movhnento de carater comunista, fomentando
a deflagração da guerra civil no país

RIO 2 - ir{forma de Brene a Havas, agencia francêsa situação e diz que o verdadeiro govêrno será organizado assim

,__: A list'a_.d� n�vo govêrno revolucionaria finlandês é a se.guin- I que Helsinki caia nas mãos dos revolucionarios, Promete, por fim,

te: presidente 'do conselho e ministro das, Relações 'dExte.noreds, reorganizar o Parlamento.

ato Hussinnen; ministro das Finanças, adjunto á presí encia
.

o
"

conselho, Máurice Rosemberg; ministr? .dá Guerra,
.

Axel Antila;
.

.' APOIO J:;?E M,OSCOU
ministro do Interior Ture Laeoaen: ministro da Agnc�ltura,

.A�-j
,

_
, '.

,

as Eicke: ministro da Instrução Publica, Inkre Lef'tinnen e mi- RIO, 2 - De Moscou, a Havas, agencia francesa -" O
,

.nistro de Carelie, Paw'o Prokinnen.
'

Estado Lituano recebeu das .mãos da Russia sua capital, Vilna, e RIO, 2 - Telegrafa de Riga, a Havas, agencia francesa
", RIO, 2 _:_ De Moscou diz a Havas, agencia francesa - a região de Vilna. O povo. Finlandês, que durante mais de du- A Agencia Reuter informa que Motolov anunciou que se re-

O radio de Mascou anuncia que o fim do novo govêrno popular zentos -anos viveu da reunião dás tribus carelianas, vê sua patria cusaria a negociar com o govêrno de Helsinki, mas que conta
....

'

finlandês é destituir o gabinete Tanner, afasta� os representantes .transformada em nação finl�J?-qesa. E o Esta?o _Finlandês po�e I concl�ir. um acordo
.. sa�isfatorio com o novo "govêrno do povo",

do exercito reacionario e concluir com.a Russia a paz e, u� atualmento contar com confll\l1-'1!\la com a reahzaçao de, sua mais constituido em TenJok1. .

'

pacto. de assistencia mutua,
" '" r

, ato Hussinen,· presidente do Conselhó 'do Govêrno Revo-

A'·",
,/� r

G' Z E T AIuciohario Fin-lan(lês, formado .hoje em . T-erecki, assumiu' igual- , ;

',,", ,.'

'

'

mente a,s .funções de ministro das RelaçÇjes Exteriores.
.

' , I-

:.

Unia declaração do govêrno que pede a assistencia das ",'

tropas soviz t.cas, convida a população á revolta.
' ,

Em sua déclaração, o govêrno revolucionaria critica vio

lentamente a .politica do govêrno legal da' Finlandia.
"

� Q góvêrno Hussinen declara que não foi constituido per-

'manentem�I;i1e, mas o carater de urgencia, levando em, conta a

'"','
. i \

_.
. .

caras esperanças nacionais".
Assim proclama o manifesto do; Partido Comunista Fin

landês, publicado hoje.

MÓLOTOV CONTA NE:GOCIAR COM O GOVERNO
REVOJ:,.UCIONARIO

Feijã,o,
�

prato de
I Direto,r-Prt'prietarlo dAIRO �ALLAOO

IQ��? !A-'-'--O-'����V-I-I���f�l-o-rl-an-o-p-OlfS, Domi�go, 3-d�e-D-e-z-e-m-b-ro�d-e-1-93-9��������I_N=U=,-��_E-B�O�18�02
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A feijoada nunca: 'mereceu a honra de 'ser .elevada a 'ô"om'a Diretoria de

8O -I
'

tes d
-

t- t t', .prato de 'luxo.rpelo menos nas mesas onde a comida é apre- Obras pubíiea��' �, mi 'clD4n os os Ins I u OS so-<o,d�da mais .pelo arrevesado "dos estranjeirismos do cardapio -

'

(j
dó que' pel��saJisfação pura e simples- do paladar.

I

Ja ha varias semanas que 'um, .

. •
-

• ' �.

B d B -I"��da����i�n���!��l����a��:��O:siss�oi:: vfr���X: j� �n�a��aaldtdu�rai��dmari:t:raÇFnãOsevlie�r�s"abSII�:B�ein�.Otto�'I, elalS,., !.�,\"Jara O eneO
.

O' resr
alta que se vem notando no preço do feijão. Está, ao que !
dizem, por 1$500 o quilo, ou 'mais,

., ,

Gonçalves, permanece apagado.' ,

Ora'; o encarecimento do feijão, por fôrça, ha de afas- Pai se tratar da nossa princi- . f·
.. .

t dta-lo das mêsas menos afortunadas, e, cornovalguem o ha pal altéria crêmos que tão logo, Inanc,amen O j
de consumir, será certamente promovido para as mêsas chegue essa anormalidade do ,;

•.

"finas", onde bastará crismá-lo com qualquer apelido fran-, h' 'f d D' et ria de
cês para' se anularem quaisquer escrupulos que possam su- ���a:cl:ue�i�as �sta t�m�r� ime-' ·'b· RI}�'d2-d6 ministro do Tra-] vc-A--I--S--ER'

,-

C-'-R--E--A- 'D'0- O -S-E-R--b
.

ti
'

"
"

di ", a no an o cumprimento ao
s�s tr .•.

·

). latamente, as necessanas pro- iA' h d
•

Tudo isso, porém, será finalmente evitado, porque já videncias,
'

. ��espac o o Chefe do Governo ,

existem leis no Brasil para defesa da economia 'Popular, e ,'spbre a tomada de bonus pelo VIçO DE SER I'C ICULTURAem Santa Catarina, por felicidade: a digna comissão de Ta- 'Banco do Brasil para o finan- ".,
"

",
-belamento tem sabido. compreender 'a sua finalidade, acau-. .

' . ,cÍamento da agricultura, criação
,

d'
o, .

d
"' Linhos par a ternos e casemrras e outras industrias determinou ] ,

�I .. telan o os mteresses o

povo� em córtes n;ARAIZO ',', ��l:sos'i�����to:ej�m C���=�ritâ: \0 dr. (esar Seãra sefª o diret.�r
" s, ,Rua Felipe Sc4midt 21 "

A�osentadorias e Pensões ,,', . ,__
' ':;-.: _. , ", ,
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'êntõs '00������:Ta�:�r�;;�tt������;;�t���:Y��Yi����fo.para'
, .. ,o

"

.
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'

""!', . Bancarios 4.022,; Maritimos . , . .seflt:;lcultura, cabendo-a direção , BaJne\a�lo dd Ponla do Leal

go"V'erno' N'e,o-reAu'·, R' 'a'mO"S'
�

�!��s ee!mó�;::�0;2;�01:;�:n� :!,st�s::��:t����ec�:fe���:����� I C�niorme vem sendo ampla-
,

.

.

" p�rte que. fa,lta par'a, comple�ar Cesar Seára, en�enheiro agrôn?- mente anur:ciado, o proprietario
, ' , ,Oltenta mll contos sera subscnta mo de rec:mheclda competencla do Balneano da Ponta do Leal

" pelas caixas de aposentadoria e e capacidade de trabalho invul- promove hoje, naquele frequen-

Dentro de' paiueoos '.ne"ses sera-o' cons pensões. �ar .. o Itadissimo centro de diversões,
-

.: • A Diretoria do' Serviço de Se- uma graride churrascada que

tr�., idas magestosas 'pont,e,'s de con� A herança sobe a ::J���u�:��á :��;ãl:d�er�e��:�;�ob�ete.da ,maior :nimação,' _ -

mente adatada aos metodos mo- ,,1:9' ati os seis avoe.

',ereto em J Camboriú, e Ga'sp.ar três' mil contos demos da cultura do "bicho dai russos '

sêda", dela dependendo, ainda,' "

RIO 2 . O
.'

�
dois postos que' serão iocaliza-,I RIO, 2-Diz de HelsínkL,-a

_ !
- s melOS orenses es-

dos um no norte e outro no sul I Havas, °agencia francêsa-Duran-
tao adglt�dos �.om �m drumoroso do Estado, I te o bombardeio efetuado, hoje,
cal10, e lI).ves 19açoes, e pater- O extra rdin' ...

'

1 á tarde uma bomba caiu no
nidade em que e autora Maria _

o
A

ano I:UPU so que. .
" .' .

G'
R V'l d I

a creaçao desse serVIço darà á' batrro opera-no de Vall aard,
asa 1 san; que preten e pro- " . i t d' .

t .

'

flh d
.

r F r economIa catannense abrmdo-Ihe ma ar. o VIO e pessoas.
v.ar �erRI: �,c:�lt,�dsta e.l- possibilid,ade para �ma nO,ova e1lo Q·Ministerio da Defesa qnun

�10 a oc a, Ja : �:�. o,, a�uJa I valiosa produção mais" se des- da qUe foram abatidos,' hola,
erança agora se ,,1:\ l,lta, psa tacará em vist

'

d 'd 'd'd' seis' aviões sovieticos.
alega que sua mae, 'de nome . . .

a a 1 anel é:t ,e

I'
,

Hilja, natural da Finlandia, era I e mtehgencla do dr. Cesar Se a- O porto de Vlborg
companheira do capitalista, pre-

o

i, elo eha,lDas
tendendo demonstrar que Feli- CR�DITO MUTUO PREDIAL,

pelo cio era seu pai. \ -RIO, 2-Telegrafa de Roma,a
Felicio da Rocha deixou mais Segunda-feira haverá mais um Havas, agencia francesa,-A a.

de três mil contos. sorteio da Credito Mutuo Predial, gentia Reuter informa que, se•

• ,.
a empreza que já se impôs em gúndo uma, mensagem de Hei-

Eleito preSidente da �osso� meios pela sua grande sinki, o porto filandês de VI ..
Alemanha, revelam s6mente os

" Idoneidade. borg (Víipud)' está em chamas
seus ,desejos íntimos. O poder de Republl·ca do 'Peru� n-. J'oa;,ul'm Doml'ngues de' em virtude do bombardeamen ..

Hitler não e'stá. àmeaçado pelo .. "I to aereo de hoje. Majs de .cem
interior. Eu 'não encontrei, na Oliveira. mil pessoas deixaram já Hei-

Deverá realizar-se hoje, no Alemanha ninguem que não ios- LIMA, ,2-0 sr. Manoel Pea.- . sinki. Todos os estrangeiros, a

Instituto de Educação "Santos
se entusiasmado por tudo o que do foi eleito presidente da Re-

•

A data de amanhã traz gran- exceção dos membros do corpo
Anjo$", de Porto União, a s-à- o,

fuehrer tez. Porque támbem I publica para o periodo de 1839- de júbilo aos corações catolicos diplomatico, deixaram a cidade
lenidàde da colação de gráu das I).ão devi'1 estar a grande maio- 19'45. -

.

1 ,d� 'Santa Catarina. �._------ _,

diplomandas de 1939, que 'são ria do povo alemão.,com Hitler,' . -----;.. ,:1 E' que se vê transcorrer, sob Cento e dez· vitimas
.

as seguintes' senhorinhas: que tanto fez para ele". 'O ora-I Contra os Inimigas da a bençõe� do Altissimo e'

ave-I
_

Aurea Alage, Ceslava Kowa-
,

d:'.� falou -nb'-s�u 'disc4r�� __!��- economia popular _I neração dos fieis, mais um ani- RIO, 2-e .Helsin[),ki" diz a Ha-

lews!i, C'irila Caust Menezes, bem sobre os mverdadelf()s boa- ,_

."
,__ ,_ I versaria ,de S, Excia, Revma. o I vas, agencIa francêsa,- ° nu-

Diva, Costa, Ester Pasqualin,\ tos de que a distribuição de ali- S. PAULO, 2-- -O '-Chefe de' sr. D. Joaq�im Domingues de I
mero d� vitimas, .mortos e feri-

Edit ,Pereira, Ester Pasqualin,,'
mentos na Alemanha fosse insu- 'Policia determinou rigorosa re- OliveirSl" virtuoso Arcebispo de. dos, retirados, ate o presente,

HeI-ena Mu�si Parah, Iracema, ficiente, prevenindo de depreciar i pressão aos exploradores da eco-I Florianopolis. 1 dos escombros ocasionados pe-
Pereh-a, Itali'a Busato, Ladisla'-I o poder militar ,e economico da,nomia'popular, inclusive da ma-;_ Figura venerari�a e apostolarl"I�s .bombardeios da aviação s�-
va Kowalewski, Leda Bagus, Alemanha, que produz 80% do! j'oração de alugueres de casas. de verdadeiro pastor d'almas, vletlca, eleva-se a cento e dez.

Lerinà 'Maciel, Lina Nissen, seu consumo de, víveres, cuja' expoencia brilhantissima da ora- -A agencia, Reuter inferma

Nabiha Curi, Olga Maria Sch- produção pode ainda ser aumen- toria sacra -brasileira,' o piedoso que foi ,afundado um dois tres

wartz e Ondina Silva: tacla". ESCOLA AERONAUTICA nó Antistite ha mais de vinte e cin.: contra-torpedeír08 sovieticos que
A's,7 112 horas será celebra- EXERCITO co anos, com zelo e abnegação bombardearam o porto de Ruu-

da missa de graças pela forma-
' - - --

inexcediveis, vem orientando á saaro.

tura, estando a cerimonia, da V .' I O d
,Acaba de ser',distribui.do um Igreja Catolica em nosso Esta-

-'--------------

entrega dos diplomas -marcada RIO,,2-A "Canadian Press enerave' r em,folheto com amplas informàções.do, respeitado e considerado até ,Nova lei 'de -in-.para, ás 19 112 horas, em sessão Rupert Davies" - telegrafa de '

.;, ,'sobre.o concurso de admissão! mesmo pelos 'que I).ão militam ' _

•

sole?e para a qual foi organiza-I Toronto: "O presidente do Ca- Tercelra aC). Curso� de Especiali�tas em1j nas fil:iras do c�tolicismà. qU·II·ln·ato,do lOteressante programa. O ato padián Club em' Toronto proie- I AerpnautIca, que funCIona no Razao tem, pOlS, o povo cato-
será paraninfado pelo sr. An-I riu um discurso em que desta-

'.
I Rio, com séde no Campo dos lico de Florianopolis em render

driano Mo�imann, Inspetor Ge-I cou ó respeito profundo e faná- Assumiu ontem o cargo de I Afonsos:' ."
o

I as mais eXl?�essivas . homenagens, RIO, 2-0 Instituto da Or-
ral do Ensmo.. I tico das massas populares ale�ãs minis�ro da Vênerav.el Ordem I Nesse �pusculo os interessados ao virtuoso;�Prela�o, associando- d�m dos Advogados, �oi: reuni-A G�ZETA I?Ulto, agradec� I'

para com o Fu�hrer. Contmu-I ���celra _de S.' Franc�sc� o ca-, encontrarao todos. _os pormeno-I se A GAZETA, slr:ceram_ente a do, nomeou uma cox:ussao para

1
o a�e;ncloso convite que lhe fÓl ando o orador dIsse: "Pessoas,' pltao JoaQ Pedroso Ohvelra Car-I res sobre as condlçoes ,d(! ma- I, todas essas mamfestaçoes de elaborar um ante-pro,::Jeto da nQ'

I envlado_., que predizem uma revolução ,na valho. tricula e outr",s. < apreço e respeito. I va lei de inquilinato.
- ��,--

carteira de credito agricola e industrial

, Ra algum' tempo, que o trá- I porais, o caso agravou-se e para fecundo e dinâmico, tanto têm
fego flôbre as pontes ,de Cam- o trânsito na ponte ,de Cambo- [enobrecido a terra catàrinense;-
boriú,� Gaspar não ofereciam riú ficou estabelecido que os! resolveu ordenar que se proje
a?solytá confiança:.�' ,.qU,

e pro� caminhões passem ali descarre-,I t?sse as construções, em concre
vlsona: uma de antIgUlssímacons- gados.

,
to, para magestosas pontes em

truçã? outra, com o formidavel
.

Bem compreendendo a neces-' Camboriú e Gaspar.
e sempre crescente aumento do sldade,de realizar 'de uma vez I Serão sem dúvida mais duas

trá,feg,?, e,ssa� obras, se tornavam I obr�
duradoura e 's, Ó I i 'ti a, "g�andiosas rea:izações, que fa

cada vez maIS ameaç�doras. o
, llust�e e honrado. Inter:,"en-l rao o dr. Ner.eu� 'Ramos mere-

Agora, com os ultImos tem- tor Nereu Ramos, cUJO governo' cedor da grattdao do seu povo.

Instituto de Hitler
Educação
("Santos'
·',Anjos"

respeitado, '

povo alemão

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Maquinas de escrever .' portatais e para Iescritorics I«e O II T � fi E N ='r lt.� �L�'
Para 'beneflciaf madeira

T�)JTl(/S . �1iiqu:ngS do Iurar --Serra.s· pa
ra. feno � 1\,,1 f6 qu irias de arnelar

� Ferro para ferreiro, em
ras de 12 metros

/\Í<!\DOS. OP.J\DES, DE'sNA.T'\DEIRAS, BATEDEIEAS,
'DESCl;:;CAóorv"s I"lARA CAFE' E ARROZ,

NiOINHOS PARA TODOS os FINS
'Fef�i�� eD! !.$era,1 J�HftU�'i!\a

C,t�rwsl��;i!çõe$
I
I �Stcck per mnente d� todos os tamanhOs I1 de 28 a 65 cms. de comprimento .

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

M0TOHES E DlNAM.OS ELE'TRICOS, nOS, CtV30S, 'IM·
LADOHES, MATERIAL PARA INSTALAÇOES

lia' 'SU='. JD�nwi�e. l1li '! "'.'.ãc ·-Fra·��iC:i5=�"
ostruario em 'TubQtr"S!a

gea.$O@�.oo. ...

i AVIS�n��.�2.��g,����!!�ENSE II@ A Ei.'\'[PRESA JAEGER, lR;_l)iÃOS, 1)E .PORTo. ÀL;EGR�, CO·

�'I'� MUNI04 A -SUA D,ISTIWTA FREGU�Z!A:-.Q-U:1p/IN�UmlrltOIJ I'
w A SUA I...INHA DIRETA DE ONIBUS,·DE PORTO AJtEGRE A •

ii ii ESTA CAPITAL -III 'I SAlDAS: áe Florianópolis - terças e' sábados,
I

I de Araranguá '- quartas, sábades " d4tJllling.!!. I1,1 .. ,r.,."_.. ,-",, .. ,

Agente em Fiorülnópolis - DAVi SILVA.
:
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INSTJTUTO DE HIAGNOSTICO CLiNICO'
i DO.

D��Q iDJAL�]A ivl0ElL�lLt\NN
FORlVIADO PELA UNIVERSIDADE DE GENEBRA (Srrissa)

Com prática nos hospítaís europeus
,.,1 '.'lClí'nica médica em geral, pediatria, doenças do sistema

nervçso.
ASSISTENTE TÉCNICO
IJR. PAULO 'l'AVAlLn3JS

Espe.cializac1o em higiene e saúde pública pela Universidade
Temos o. prazer de comunicar á nossa distinta fre- do Rio de Janeiro.

I guezia e 'ao phblico em gesal, que A PADARIA "'TI CON· -, GABINETE DE RAIO X

r. FEITAHIA «CAIU�A� 'lá se acha confortavelmente ins- Aparelho moderno SIEMENS para diagnostico das deenças in-
talada em seu novo prédio, sito á Hua Felipe Schmidt es- ternas: Coração. pulmões, visíeula biliar, estomago, etc., Radiogrd-

'

� quina da Rua AIvl!ro de Carvalho, fias osseas e radiografias dentarias.

�.
.

_Com seus. s�ryjç,9s grandemente desdobrados, mo- � ELElTROCARDIOGRAFIA CLíNICA .

I d!)rnan�,!üe aparelhafia, LíJ PADARIA E CONFEITARIA r . (Diagnostico preciso das. moléstias cardíacas por meio de tra-

� �
cCAHI0CK l' e�tá apta � atender pedidos de doces e ou. �çados eletricos). ". '

tros artigqs de. sua espebialidade, para bailes, batizados, ea- � l\/fETABOLISMo BASAL
'

�
sarnentos e festas, em geràl, � (Determinação dos disturbio�' das glandulas de secreção

(,
-

Todas. as e8pe(liài�dadeg da casa estão a cargo de Ji:1terna). -:

I;.
compptente prQfissiçnal. 'I '.. SONDAGEM DÚ.ÓDENAL'

. PREÇt)S MQ:QICOS - RESPONSABILIDADE '� (Exame químico e mícroscopíco do suco duodenal e da bilis).
ABSOLUTA -- llilGJENE HIGOROSA - E MAXIMA 1 . GABINETE DE FISIOTERAPIA
_S_OLICITUDE P-ARA -GOM A FREGUEZIA. � Ondas' curtas, Faias ultra víeletas, raios infra-vermelhos e ele-
065)

-
.

26 V -13 ttriciclade médica .

.

LABORATóRIO DE MICROSCOPIA E ANALISES CLíNICAS

;��"�-O��'H(!jí.���'��I)lIl"S��.HOMM�MI�\ 'I;� .,Exame� de s.an:-ue. pa�_a d�a�onOstico da sífllis, 'tuagnostis?.. r.:':.' .,do Impaludismo, dosagem ua urea no sangue, etc. Exame de uri-

1...··G���.M,_QtN�'�0eO.$$eCil®Q@@61�GeíbGee$Oti.lIllt@\D�.!.f.! 15.11a, (reação ele Ascheln

.zo�1deck,
para diagnostico precoce de

·�B"A. N Ç;.0 O O B R A S I L II trlgraVi�ez).
Exame .de �uz, esc.arro, l�quido raquíano e qualquer

.1 ..
'T I . ". ,,;� I �peSq�lSa para elucidação de diagnostico.

� �
.

.

.

'.
Capital ' .'! t ,.. 100,000:000$000l /')1' - Rua Fernando Machado, 6 .. -7. Telefone 1.19;,

.
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II":! Dep, com Juros (COMEJ;1,CIAL SEM LIlVIITE) 2% alo. .; -

�"",>�, Iu � � � :5 1\} ri h".�;,J !!:\J.... � 1 "'. I • .

Ii'l Dep. l�niit��os (l��ltev,�e 50:000$) .. ,.,............. 3%. a/a - D E -

T fien iC4"i' .

-: e.' e aVIS61 pl'eVlO . e. q� lsquer quan las com retira· ÇlS tam-. ESPINDOLA &. MATOS' P&r' (6)W'g'é'spon eS1'!!�� unu:a rlO s a o
G bem de quaisquer importâncias). II '. CUHSO TEO'RICO - �RATICO"IDE ELETRICIDADE
: co� aviso �révio de.a.O dias ." , .. ,. 3,5% a/a G1:'N eletricistas licenciados pela D. O. P.

II
' APLICA�A AO HAD:IO

: idem de 60 dias ., " , 40/0 a/a : I: " . 9l! Qualquer pessôa de�de q'le' 'saiba lêr e
.

escrever J)lt9derá se-
til idem,de 80 dias "

,' " "......... 4,5% ala 111' RUA JOÃO PINTO, 14 - FLORIANóPOLIS
" II

.

guir'lno&so Cur80a Dep6sl.ios a Pfazo-::-!�xo 3 ! : .� Espe�i3listas em todo e qualquer serviço' de eletricidade � '1\1ATE''lU \.8: ,pE ESTÜpO: " .��ite_m�tic�:-':t\.Jg�bra-0f,?-I ' p'0r 126, nt�ses,: " .

'1, ';:
•

",'
••••••• , • , ••• , • • • • . • • .. 4% Hla III �elU gerah .. I'

! 'met�i?t-,-Eletneldw:le Geral;-E!e9!eldad�:!3��1�?da. Il�. 'R.Iléf,lO,
,

por m�ses .. "

", ,., .. I 5% a/a I!" í . <O.

i Preço do ,cmf1O .gerel: .250$;000; 30$ no pl'lmelto me$, e 20$
•
'.

'. CQm renda nié�sa:l .. '.. :.. , , . '" , . . . .4,5% a/a I: I \. STOC� PERMAN'ENTE D.E]: Lustfps _. abat-jours - Con- !! uos mhes iresLalnte-s
! Letras'a premios' :1.

I-
tadores Encksons, com exclusrvldade para o�Sul dQ Estado --

iii DURAÇÃO DO cunso: 111 ano; por.
(

6 meses '. :.: .

I

: d • .' " " •• " ••• , 4% ala. � I �l1uveil:os elétricos - Estabilizadores ?al'a radias - Fogões a ;1: O'{.in1a" bpur:t.llhidãüe' para ·hs sra. inferí'dres milHares e 0ile-I por .12 meses ..

',' ., , .. , -: .. : 5% �/a I oleoT cru I?arca "�lJn" - Variado SO�tl�lento de lampa�as TO- 'I
t

raritJs ein g<>ral .

'O
•

�, Sf'je�to ao .sêlo proporciônal �'I
RIllilO - mstalaçoes de antenas de RadlOs.

, I Solióite programa .descritivo do .!tnsíno__á Próspero ...Lap8t:es.

i Expediente das,·10 ás 12 e <las 14 ás 15 horas 10 .aéEITA-SE todo .e"qualquer serviço de i�stal�ções a_ preço ,t. � se rua Saldanha Ma.rinho, 32 - FLO HI,ANo'POLIS.,-
e

.AOS S.-;\:BADOS:cdas 10 ál'l 11,30 horas
. :: sem concurrente. Aceita-se contratos para o mtenor e fora do ,i

'

ESTADO DE SANTA CATARINA
• EntIereço telegráfico - SA.TELLITE @ I Estado. -. = 083)

.
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Acidentes dóTrabalho
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UM
� .,

'i

I

Q!� verd�; deitas afr8çõ�:?s 'p\�H:a h.)(.Íos
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



'Comando da Guar- Junta Comercial do
nição Militar de. Estado

.

florianopolis Resumo da ata .lu

I RECRUTAMENTO 190a.' sessão

,
MILITAR Presidência do sr. major Edu.

mais R.qoerimentos des- ardo Oto Horn. Presentes os I3r�.
I pachados Eduardo Oto Horn, Presidebt,
! José F. Gla)an" Domingos Jo êXI Servi4:ft de De- da Silva, Alvaro Soares de O'j.I •

dI crutamento verra,: eputados e João Tolentíno
:'. Junior, Secretário, é aberta 1)'

�-REQUERIMENTO� �ES. ses�ão. Lida a at� da
_

sessão \8.1.'
. PACHADOS: Por esta Chefia {b·1 �eflor, posta em disussão ., a votos

I ranlt assim despachados os 'l!e· I
e aprovada. Expediente: -Ch'cu

guintes requerimentos: De Adol- jlar do sr. �osé Lorenz.oni, Di ,�_

����������������:!������I_��� fo Dto Gustavo Schultz Germa'·: tor Comercial da « Sociedade Coo
no ;Crispin de Oliveira, �osé Cla-: perativa Profissional Agrá'ri� de

'eo lo-c"a ç.ã O,'"
ra I,de Oliveira, Alfredo Siedsch-] Consumo Ltda.», de Pinheiro Pre
leri José Maria Figueiredo Cor' I to, (E. F. S. P. R. G.), eomu- j.
dota, Síverinc Pereira, Guilher-\ cand? a alteração do nome "Il
me Henrique, Frederico Muler, «S.oCIedade Cooperativa Agricda

1 João Custodio, Mauricio Pereira, MIXta Ltda. », para o nome acim a

Carlos Gramadow, João Macha- referido. Arquive·se. Dos srs.

do de Oliveira, Antonio Fermia- Bento' de Oliveira Sobrinho, 1·
mo! Gonçalves, Alvim Roberto" Tabelião da comarca de POI to
'Fischer, Hervin Seler, Frederico' União; Antônio Gaio, de Campos
Morete Steffen, Benedito Mendes, Novos, e .João Palermo comer
Carlos Schroeder, Luiz Hedler, ciante em Caçador, enviando (;0-
[Henrique Buhler, Artur Baartz, eumen�os para efeitos de registros
Alfredo Panneitz, Rodolfo Schu· nesta Junta; Idem. Telegrama do
maoher, Luiz Hedler, Francisco sr. dr. Marinho Lobo, de Joinv ile
Alves Cordeiro, Villy Bruno Ste- J edindo um certificada, referente
Ien, Pedro Chaves, Aquiles COSo á <Empresa.' Sul Brasileira de
ta,' Francisco Claudio do Nasci- Eletricidade» (Empresu!), daquela
meato, Emanuel Izidoro Torrens pr�ça; Idem. Requerimento�
de 1Souza, João Anacleto Morei- Olinger; Ernesto Riggeobach J 'I.

������!��������������������, ra.t Euclidee Silvino das Neves, n.ior, Emprêsa de Transporte D :1-

W!Hdir Severino Duarte, Geral- sil Ltda., todos desta praça; 1)e-
dino Araujo Santos, Solon Costa dro Nowachi, de Nova Galicia
Neto, Miguel Chokailo, todos pe- (Pôrt? União); Gualtiefo Rein .1·
dindo certificado de 3a. catego- do Piccoli, de Rio Bonito (Cam
ria!-cForneça·se o certificado pe- pos Novos); Vitor Espindola, de
dido>.

,

Barra do Trombudo (Rio da Sul);
De Gualter de Freitas Tibau, todos para registro de suas fi [

pedindo sua situação' para com mas comerciais. Deferido. Gerl.on
,

o Serviço Militar, afim de tirar, & Cia., desta praça, para reg s

l sud csderneta de motorista.-, tro e arquivamento de seu Coll-

«CERTIFIQUE.SE». ._ I tráto social; Idem. Antônio Gal-i,
De Nabor Julião de Oliveira, representante da <Scciedade CO I.

João da Cruz Teixeira, Doleto
i perativa Profissional Agraria de

Antonio Martins, Gabriel Narei-I Consumo Ltda. de Pinheiro P. '

i za ide Oliveira, Sebastião Borges", to», sucessora da «Sociedade Agi·
I Gustavo Roberto Adolfo Kunde, cola Mixta Ltda., com' .sede f1D

I Alfredo Ne�e� Ferreira, t�dos �e'l Pinhei�o Preto (C. Novos), para
�.

I díndo ,CertifICar.' suas ;�tuaçoesl alteração da m�sma; l?eni. Jo'ío
Sempre Noy·.d'ade·s pata com o Serviçe MIlItar. -;Palermo.�GaghanoJose Highet.to

.
., «CERTIFICA-SE». I de, Caçador; Gerken Cie, Ltr! f.,

. 26-14 Oe Dag�berto SOHza, A.ugus�o, d�sta, praça, pa.ra regi!!tro de .�e�s������ª���"'�;'!1-�.;ª�.�<������,.���'��'�'üiiZ71i�'�"�'
Possa!! JUDIor, Lourença BlanchI' dI�trat0S SOCIaIS;, Idem, Surl'lo'

ii - ,mi" Vergilio Pereira Ramos, An- Ruas, de_ Cruzeir�; Alberto Dd'

I dré José Cardoso, Leopoldo Vi- c,anal6, de Herval; João E. Mo-
, I ! \ Ito� ea�sten, �n�ré .Paulo da Cu' reira '. Júnior, desta cidade; e

E O
14

In.-Ca I
nha, LIDO de Ohvelra, todos pe- FranCISco Carlos Regis, para cpr'li no :dirldG licen�a �ara matricularem- tidões refe�e�teil á dive�so'l a�sn,l-..,. se nas Caplt8mas dos, Portos,- tO!! comerCIaIS; Idem. c:Grllzzloti".

�. '«Concedo a licenca solicitada de Doré & Cia.:., de Perdizes, para
S

iiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiij;- acordo com o Decreto n. 20.509, anotação em .&eu contráto �(I('illl.
de 5-XI '931». da instalação de uma filial I'(li
De André Lu.iz lHinkel, filho Rio das Antas, municipio de Ca

de, Luiz Hinkel. classe de 1903, çador, e uma certidão desta auo

municipio de Bom Retiro, Dedin- tação. Idem.
do' conceder' certidão de sua si- Nada mais havendo a trat:::-, (l

tuação com o Serviço Militar. - sr. Presidente declarou encerrada
c: Ibdeferido, por ser insubmisso,. a Fessão. ,

Requeira prescrição do crime ao Secretaria da Junta Comerei 11
Clnt. da 6a, B,LA.C.» do Estado, em 18 de novemb�a
De Daniel Cardoso, fo. da de 1939.

Francisco Cardoso, classe de 1912 JOÃO TOLENTINO JUNIOR
municipio de Joinvile, pedindo

r'
'O Secretário

certificado de reservista de 3a. "

'

�:!�;Of��·ali:�::�fe���� �e:���ft \VfNDE..SE na Ponta
I lho de Francisco Angelo, Eequei-,

'

,,'
_

ra, querendo, retificação, juntan-I do 'L/)al � Casa de ma-

II do certidão». \ �, delra com 10 X
liiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;o;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii õiiiiiiiiii;;;'; De Teodoro Ote Schuchardt,

'

,

60 m. de terre-'

................................................... filho de Carlos Sühuchardt. clas- dnQ, bem
Ih

defronte ao mar, u�
_ I se de 1912, municipio de Blume- I

os me ores pontos da locali·

L I V R A R ,I 'A S C H U L D T nau, pedindo certificado de 3a'I
daqe.

.

categoria.-«Indeferido. O reque- Inf�rmações na Far�acI� S.
rente foi alistado com'o nome' de AgostInho, rua ConselheirO ,�1a-

T�odoro ,Sc��cha�dt. Feqlleira, I
fra. '

,
"

�uerendo, ret�fl:açao d� nome" Uma assinatura' mett5;;;�luntando certIdao de naSCImento:.. de A GAZETA
�

t.

.

De Valente Borges, filho de : ,;. cus a
Livraria, Papelaria, Tipografia, Encadernação e Fábrica de ca·

I M.elquiades Felipe Borges, classe. apenas .5$000rimbos de borracha
de 1916, municipio de Itajaí, pe- D. Ir I EI dindo certificado de

.

3a. catego- ....ar s�eb!lmer
,

I ria -c Indeferido, O requerente I
. . ,- .Artigos para escritório ..::.. Livros em branco - Artigos escoo .foi alistado como fo. de Mala- I Em VISita. de despedida pJf

lares - Artigos para presentes..!... Brinquedos qúias Felipe Borges. Requeira,- ter. de partIr �ma�hã para 'J
Aceitam.se encomendàs de "cliché", chancelas, sinetes e querendo, retificação do nome, Bala, onde fl�a_ra reslden�lél,I carimbos de datas, de"anetar, para 'inutiliz,ar, estampilhas -_ juntando comprovantes). 1 est:ve em PalaclO o dr. Larl

I
,Stelmmer, ex-consul da 'Alema·

RUA FELIPE SCHMIDT,127 Continua I aha em nosso Estado. .
i

,. S. excia. fez-se acompan;i�r
e CAIXA POSTAL, 169 TELEFONE 1.257 I de seu secretario e foi recebido
• li na Sala de honra pelo sr. Ir.·

I Florianópolis Santa Catarina Dr Pedro de Moura "Ferro 'ter�entpr interino, dr. AIt�rino.., GUimarães e pelo Secretano (�, I

L"':'�__:'_ . Rua .fr�ia'oa�� L (SOh)'�n�f���r e Justiça dr. Ivo ,d'A ..

CASA ,MISCEL.ANEAl
-----------�-A' TURUNA DA ZON�

. � r�
, _' I li

Nas suas novasiustlllaeões continúa_'W_e_n__:..e;t_e_.._d_o_s�e_m_p_re_m_a_i_s_b_a_ra_to_"" Rua Trajano'N. 12 n
H

Venda de discos e valvulas f1

A GAZETA
Dir�tor - Proprietario JAIRO CALLADO

Florianopolis, 3 de Dezembro de 1935

Leopoldo Goederi=A' consi
deração do exmo. sr. dr: Secre
tario do Interior e justiça.
josé Pinto, Varela Junior

Idem.
Comp. Tel. Cat. - Volte á

Portaria, para que seja paga a

revalidação do selo devido no

requerimento e para que sejamSecretaria da Viaeão devidamente seladas as fls. 2 a

e Obras Publicas 13, de acordo com o art. 4 da
Lei n. 69, de 1936.
Hospital "Bom Pastop>-Vol

te á Portaria. Deve ser feita re

validação do selo no requeri
Elza Mancelos Moura - Pa- mento .e as fls. 1, 5, 6 e 7 es

gae-se, a quantia de 10:5$2$000.1 tão sujeitas ao. selo de s�ude.
SIA. Casa Moellmann - Pa-l Melo e Pereira- Encaminhe-se

gue-se, a quantia de
.

3:052$100. ao Tesouro. '�
Siriaco .T. Aterino e Irmão- A

..Boh�e� � Cia.s-Idern.

Pague-se, a quantia de 6:b20$600. Julio Vojeikiewz-vldem.
Tertschisch e Cia.-Pague-se,

a quantia de 2:828$090.
Luís Lunardi-Pague-se pela

Residencia de Cruzeiro.
Vital Corrêa de Amorim-Pa

gue-se a quantia de 3:968$000.
Francis.c? May, vice-p�ovedor Iem exerciCIO do Hospital de

Caridade .de Lages-Pa,gne·se, Ia quantia .de 1 :832$000.
Tom T. Wildi-Pague-se a Iquantia de 2:0(55$000.
Vital' Correa de Amotim-Pa

gue-se a quantia de ,I :284$000.
Dr. Osvaldo Cabral-Pague-se

a quantia de 895$000.

Requerimentos' despa
chados

Secretaria da Sego
ran�a Publica

\

Outras localidades bom-
1bardeadas

Requerimentos despa- Ichados RIO, 1 :_(Telegrama de Kír-
kenes, da- A. P. agencia norte

�anderer e 'B�chtel�Pague-se americana) Sete aeroplanos for
Amaro da Silva. Pac�eco-:-: mados em esquadrão surgiram

Nada há que deferir, visto lª- subitamente sobre a vila de Pet
constar de seus assentamentos

samo e bombardearam esta lo
o tempo de servico constante calidade e a de Liinahamari, si
da certidão que juntou. tuadas no estreito corredor pelo

qual a Finlandia tinha acesso ao

Oceano Artico. i
!

Servieo do registro
'de estranjeirorJ

Requerimentos
chados

Em direção ás fronteiras
despa- norueguezas

RIO, 1 -(Telegrama de Kir·
Elza Zander - Encaminhe-se kenes Noruega da A. P. agencia

ao Ministerio da Justiça e Ne- norte-americana) As cidades da
gocios Interiores, por interme- Finlandia, situadas 200 milhas
dio do Departamento Nacional acima do Circulo Glacial Artico,
de Imigração.. foram destruidas pelos aviões de,
Maria Pickmeier-Inscreva-se bombardeio da Russia, continu- I

d� acordo com o art. 21, com-I ando as operações em direção ás
bmado com o art. 150, § 1. de fronteiras norueguezas. !

Regulamento de Imigraçãl'.
Catarina Maria Brandt-idem. PROPOSTA DE PAZ?
Clara Schaffer-ldem. !
Rosa .Stuckert-Sim.

, 'RIO, l-(Telegrama de Cope-!
Joao Vhoss, Franz Galitzky, nbague, da U. P. agencia·norte

Olga _ Buhlmann, Wllhelm BUhl-1 americana) Informações proce�
rnann, Margaret Rutkowsky, dentes de :Berlim, asseguram que
Johan Butkowsky e Otto Adler, o novo governo finlandez está
reSidente no municipio em Blu- preparando uma proposta de
menauj Peter Hammel, residente paz, 'que compreende a contes·
em FlorlanopoJis; Wilhem Adolf são de' todas as reivindiçaçõés
Adam, Rudolf Friske, Leonardo rUssas originaes.
Freiheit, johann Beger, José ,----------

Turke, Oscar Leisser, Wilhelm
Stemke, Max Ricjard Weigert"
Flora Margarete Weigert, Frieda
Maria Blank; Helmut Adam,'
Wilhelm Mueller, Samilel Adam
Erwin Drager, Adolfo Rutter e

Salomão VegneJ-Pedindo re

gistro gratuito - Indeferido. A
lei .não faz nenhuma isenção, do
pagamento das taxas a que iU

jeita o registro.

BALN�ARIO
da Ponta do

Leal
Grande Chorras

cada ...

DIRETORIA DO IN·
TERIOR E JU.LTI(;A

--DOMINGO--3--DAS 10
HORAS EM DIANTE

A Empreza di) Balneafio
da Ponte ao Leal convida
as exmas. familias da ca

pital para a grande CHUR
RASCADA que 'vai ofere
cer domillgo--dia--3--com
inicio ás 10 horas.

Requerimentos
pachados

Donatilio Silva.,....VoUe aó De
partamento de Saude PwbJica,
para que se digne satisfazer a

solicitação do Tesouro.
Paulo Lippmann - Volte á

Portaria, para que seja devida
mente' selado.

S. A. Casa, Moellmann-Sele
tlevidamente a fi ..

des·

.

Balneario daPon
te do Leal

-o MELHOR PONTO
PARA OS DOMINGOS-

Distribuidora' dos aparelhos R. C. A. VICTO·R

.. '

Moveis ha ntuitos
Mas moveis, de imbuia massiça só na •

A Casa Silas
A' disposição dos distintos fregueses, temos os

modernos catálogos.
Sêde amigo do. VOSSSo dinheiro preferindo "a

A CASA SILAS
\

Rua Conselheiro Mafra ...... 72-
Venda .a dinheiro e a'Tongo prazo

5- V3

-

Ha uma otima oportunidade pa.'a ra

pazes honestos e trabalhadores, que possam
apresentar referenelas e que possuam beas re

. lações nas, praças de FlorianopoUs e suburbios.
Detalhes das 10 ás 11 horas no' escri·,

torio de A. M. Viveiros, no edificio AMELIA
NETO, loja.
091)

Balangandai!S ,
\ ._

Comrrar Bnl�QUEDO'S e ARTIGOS
para . presentes - só na

Casa Miscelanea
Rua Tr'ajano N. 12

F"LORIANOPOLIS

Tinta para tingir moveis, tetos e ,ma
deíra em geral

Com aplicação para letreiros em' sacos e caixas

VENDA EM TODAS AS. BOA&CASAS DE F'ERRAGENS
- PREFERIDA PELAS FABRICAS DE MOVEIS E

'MARCINARIAS - Etlcritorio: Rua Tiradentes � 54

FA EI FI 10 A=
PiraJubaê

de

H. O. LIGOCKl

do

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



M.trizl Rua· Conselheiro Mafra n. 8 Filialr: �u., Trajano n. I

'4#''''':';'·;1- ri' _...

-_._-�-----------

Florlanopo lls
mTU' • 'oti .M-n 'i 'a-,

Petiz-ada peça ao seu."papai uni bonl'presen
te para,' Nata'l, cornprando urna roupinha na

"A CAP"ITAL" �
. -�

,

. �
'INDICA------------------------ - '!.-'�

w=

A ET A
w &

"

•••8••••e•••O.8e.e••o•••••� e•••ooe�GO.... ; a®-- a...4U".·�* amH€� .m�!.�'*�"rz Rnti.'YB �·J*3·.u .

- DRA. JOSEFIN!Éf;��� SCHWEIDSON i'Ex-assasítente do serviço de ginecologia dos hospitais da Gara

Bôa, Fundação Gaf!ré - GUin16! e s. Francisco de Assis do Ri" Id.e .Janeiré. E-mterfla do serviço
< de Pediatria da Policlínica de

::��I�LI�TA EM: DOENÇAS DE ��NHORAS E CREANÇAS ITratamento moderno das afecções do aparelho geníto-urínário da
•

mulher. - Disturbios ti� esfera sexual feminina. - Tratamento

Iposltíve" na sínfecções gonococícas. - Parametrítes - Anexites
- CIínit';fi Pedíatríca e Higiene Infantil. - Regiméns alimentares.

BU.TERMIA - RAIOS ULTRA-VIOLETA E INFRA· •.
VEHMELHOS ICONSULTóRIO

!Rua Felipe Schmidt, 39 Sobrado ...

cellSlt,Í�sLd� : t�l� eód;S�4L�� �7 horas i,
- 8

.........� e•••••G O�&•••••�••••••••••••1

JOAQUIM MADEIRA
NEVES

.

DR. ARTUR PEREIRÁ E
OLIVEIRA

Res.: R. Vise. Ouro Preto 37 -
Fone 1524.
Cona.r Vitor Meireles, !2

Fone 1248.
Doenças internas de eríaneas e

adultos
Doenças do sistema nervoso

LABORATóRIO DE ANALISES
.. CLINICAS
A:berto das 10 ás 12, e das 14 Beras

.

em diante
Consultas diárias da :I ás 6.

BIt.

€.iiftica e Cirurgia de tedas as.mo
léstias àss &lh.s ___: dinica Geral
€tp)MPLE'FA APA!'tELHAGElM PARA

A SUA ESFEGIM.I1tABE
€0Jl5. R'ua Joã«i Pinte, 7-Sob.

Fone 10456
:Res.: R. Tte. Silv.elrâ 57 - Fane

1621
,

26-P
----_._.--_.__ ._-

:DR. MIf*UEL DOADAI])
Clillica (!leral - Vias Urinárias

ESPECIALISTA
em moléstias pleure-pulmenares - ,�����������
(hronquité, àSpià, �u?éreulose etc.) i
�t>ns.: 1\. Jeão Pinte, 13 - FOIte·
1595.

.

Das 2 ás " hotll5
Res.: R. Joã& Pinto, l- Seb, -
Fone 13�4. i

024.-P

�.i-U6Uill'o.-1)i�PAlrLÃ
joênçlls de' Seakeras - Partos

- Operações. - __ .
-

Comi.: R. Vitor Meireles, 26-
Fone 1465. '

Res.: R. Visco Cluro Preto, 42 -

. Fone 1355.

Dr. Armando Va
lerio de Assis

Medico
Clínica Médica de Grian·

ças e Adultos

Consultoria e Residencia
em João Peseõa-c-Estra

da Geral n. 64A.

Consultas: das 8 ás 10
- e 4, ás 7.

Atende chamados á nclte

025..::.P
-�-�--�'-_._-�

Clamo G. Galletti
ADVOGADO

R. Felipe Schmídt 9 - Sob. - �";�'3�)����;;;-�.�eti;·i7�-�'�'''�Fone 1468. =a

SOCIEDADE COOPERATI.'.
VA DE RESPONSABILIDA.

DE LIMITADA

DB. REMIGIO
CLINICA MeDICA

Moléstias internas em geral, de Se·
I nhoras e crianças

Cens.: R. Trajano 1 - Sob.
Fone 1592. -

Diariamente, das 9 ás 12, e das
14 ás.17 horas

ltes.: Av. Hercífío Luz 186-
Fone la92 __.,. Atende chamados.

, ....CIII.!FII'_ .... !�'....,.,�ttl��ft!l!i .. It> .... 4 ...... _ ",.,"","'-"'l.�

DR.- A.:lERBAL R. Di\. SILVA
, ADVOGADO

R. Felipe Scl1midt 34 - Fone I1631. .

.

,,_ ........._ ... '" ..._OP_$_ .. �.. �_._.

, DR. HENRIQUE BTJI'P
1,. roN16R .

BANCO Dm CRÉDITO PO
PULAR E AGRICOLA DE

lSANTA CATARINA
- '-(&)-

Primeiro Banco fundado em

Santa Catarina

Fundado em 26 de maio
de 1927

Empréstimo!! descontes ce

brança��_.
,

AI�VOGADO

�IRURGIÃO DENTISTA ,MOENNICH
FLORIANóPOLIS - Rua Felipe Schmitlt

Edifício Amelia Neto ___" SOBRADO. SALA N. 1

CLíNICA-CIRURGICA E PROTHESE DA BOCOA

Aparfilha�ento réc&ntemente adquirido, com todo» os

aperfei�oameritos da teehnica moderna
DIA�ERMIA - AIJI'A FREQU:flJN.CIA ,

.

,
•

o �, -.MI i!l!' - .�i"�"ilI\B
ESPECILIADADE

:Pentes àe @uro, ou de Platan, SEM COROAS, para imitar os

e.eiltes naturais. !>entaduras Ànat@micas, sistema alemão que �e.

l'lüte 8l1ter á imitaçâo absoluta da dentadura natural. - Denta

tiUl'as SEM. Abobada Palatina. - Dentaduras parciais, á Base

«e �KruPl' inox�avel: - Ertração INDOLOR do nevo, "e�
désCéleraçát;l da ô6r do eenfe. - Eranqueament0 dos !lentes. -

(:I'escolétaçãt) se·cu�dãriii). -'- Electo 8oagulà!;ão. � Resecçées
cl'e raiz. � Reinlplantaçãe e Im.plantação .- Therapia àa Pa

raden.tose (Pybrrl\éa). - Cirurgia radical segúnde é Preto

Nêumann, �er1hn.
CONSULTAS DMl 9 Á� 11 E r>A� 3 A' 6 HC>RA.!!!I

A� terçà� ti 8e��-feiras, ceBsulta� B6cturlla,S aa!! 8 á� ',3!!
A�S SABADttS DE TARDE NÃO HÁ aeNSULTÁS

- HG>RAS MARCADAS -

''''' o. .' iiiFR! !

Novetnbro
23

Quinta-Feira
F0i 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.

I

Dezelnbro
4.

Seglluda-feira
Realiza-se mais ilm SORTEIO na (;rê
dite Mata0 Predial com um pre
mio em mercadorias no valor de Rs.

'16Z000$OOO e muitos premias menores.
,Sorteio Natal 200 prernios exlraordinarios

,

Co

Fretes de
Para o' Norta -Para o Sul

.
.

o Paquete fTABERA' saíràa
dezembro para:

o Paquete ITAGIªA aalrá a 29 do
corrente para

Paranaguà, Antonina,
Santos, Rie de Janeiro,
Vitória, Baia, Maceió,

Recife e Cabedelo
Cargas e passageiros para os demais per
tos sujeitos a baldeação no Rio de [aneire.

n
------iIIlBJ!IIII-........---------II'JIIIIIIIII/III!III;·I��'�-����,,-_'�'.

"

G A '0 I N E T E 11pantna Nacionafde Navega- D E N �eA R I o II
'ç�ã..,· -·:C·oste,I.·ra ILSE KILIERNG·

IRua Est4!ves 'Junior !_:
'

,
. 078) r

Movinlénto Maritimo ..Partl,', FlarianOpDlisi� -II 7 ---

Serviços de �assa,geif"o;s e de Carga,s \ 100$000
.

VENDE-SE o material at:ai
xo para bioicleta: '

1 roda traseira completa, com:
torpedo, camara de ar e pneu.

11 roda dianteira completa, C0m:

I comara de ar e pneu.

11 garfo com' o guidon e breque
__....iiiiiiiii.._._õiiii_bõiiii_.� ...iiiiiiiiii...iiiiiiiiii_ iii_iiiiii__L:iiiii_iiiiIliiiiiãiiliiiiiiiiiiíiiliii iiiiiiiiiiiiiiiiii de mão.

.

]_. corrente.
de I mensageira completa.

I silim.
.1 par de paralama. .

,
) "1 bolsa de couro com chaves.

Ver e tratar n�s oficinas deste
jornal.

'
,

,
'

Predios J â vendj
DEPó�nTQS A

., '·Rece.be�5e cargas e enc@menda.satéa,.v,esperada.s saídas d0� paquetes- '

VENDEM.'-SE 03 prédios á n UH
1\. Felip9 Sehmidt- 'Edi(íÇ,io VISO t d d d..l á t d.4lnélia Neto _:. FLORIANóPGMS á vista, aviso prévío, limita-

.

e eml �-se passagei'lS, nos Ias as sal· as qOS mesmos, VIS' a :.) a Conselheiro Mafra, n. 22,' t� IiH

�"""""""'"Of)efM da, prazo � testado de vacina. selado com Rs. I $200 Federais. A bagagem de porão deverá sê J�roDimo' Coelho B. � e' A,veúid
DU. P,EDRO DE MOURA Rua Trajano, 16 entregue, nos. Armazéns dá Compan hia, na véspera das saílitas ate as 16 horas RIO B�aDco_ D. 140._,

, .. J'���O ElDIFíCIO .PROPRW para ser condU1;ida. gratuitamente para 'bordo em embarcações especia.is. ha�n�:::�o�� c�i�::. @r. dr. Ace!

R. Trajam), 1 � Sob. - Fone ESCRITORIO--PfV.tÇA 15 �E NOVEMBRO, 22 SOB. (PONE .1250) ·

Rua 'Felipe Sêhmidt D. 31.
1M8�.!:!:!!C:I=====�����;;;;;;==;;;;;==\' ARMAZENS�-CAIS SADARO N. '3-(FONE·1666) -END. TELEO. COSTEIRA ,'935 MV - 1 (!

6\

Imbituba
Rio Grande

Pelotas e

Perto Alegre

Para mais h,fonnacões com o Plgente
CELSO RAMOS

I
i

I
I

,i
I

Restaurante Liberdade
Cais Liberdede·,Eequina

Saldanha Marinho
ABERTO DIA E NOITE SERVE-SE MENU, PRATOS
VARIADOS BEnIDA�

-

NACIeNAI8 E ES'Tl\ANJEU\AS
F�rftMe Mumitas a dolfticili�.

Dirigido 'per &éU proprietarie ARNO BRINCAS
Fone 1.095

DR. LUIZ Dt SOUZA
AIW6&AD9

ES("ritário -- AVENIDA GETúLIO VARGA� - Residê»cla.
ResidêRcia: HMEL :B:m�Eft

JARA."'A.

;:.,'

FRACOS E ANEMfCOSl
,

TeMEM::

eBfO�OIAD O·UII,B8
•• Jeio d. Silve Silvelr.

•. MELHOR TONI�O I

,Cbmbate as: Tosses,
,

Bronçmfes,
Catharros
Pulmonares,

Dôr nas costas
• 110 peito

NAo oonfundir - Peçam 8Õ

VINHO CREOSOTADO

.',W?fN., .. •

EXPEDIENTE
REDATOR·CHEFE:

Martinho Calado Junior
,

; Redatores - J. Otavíaac RaDl98 e

I
Joãe de Fabr�s

i Redator-artistico - Clemeneine .le
.

Brito

REDAÇÃO E-OFICINAS

i It. CONSELHEIRO MAFRA, ",I

FLORIANõPOLJ.S-,..S. CATARl.-; \
i

I
-Agentea-eorrespondentes em lo..

.
das as localidades do Estado.

\ '

COLABORAÇÃO

O concerte expresso em artigo le

colaboração, mesmo solicitada, J ;;�O

.Implíea em responsabílídade ou 'e n

dôsse por parte da Redação.

ASSINATURAS
,.f( �pI

,

I

I
, I

ANO.... 60$090
SEMESTRE .. .. 30$000
TRIMESTRE .... 15$00'

S6 ,ara a cal'ital:

Ml!:St' . 5$000
.\

Gratis I W
• \@

(}uer receber uma bÔa surp;'('-
. sa que o fará f�liz e lhe sNti (h·

grande utilidade � escreva a [\ ' )

Brantlãe, rua das MarrecaB, ;;-,
-Rio de Ja.eiro. (Selo para re.,-

posta).
.

Aceitam-se aluRes de ambos n

sexos que I!!e queiram habili: P.:
para {) exame de adm issão 1;1

Escola de Comercia no em (ii! _i
quer Ginasio.
/ bformações nesta gerer:.: ;fl

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



'1"

GAZETA"

Golo.pondopor justl-:o
um. western .-de grandes e·

moções com os T.RES VÁ- Está de parabens o lar do sr.

LENT�S' 'd,r. José Paulo Va,z e de sua

exmá. esposa d. Julia Alves Vaz,.

Folias· de Radio .•�ity residente em Cruzeiro, pelo nas·

uma linda feerie com BOB cimento, ocorrido :em 27 de no·

BAKER - ANN MILLER vembro findo, de um interessan·
e JACK OAKEY.

, te menino que tomou o nome

de João Paulo.

Transcorre na data de ama·

nhã o aniversario natalicio do
ilustre e brioso oficial da nossa veira, a quem enviamos um cor

Força Pública sr. major Antonio dial abraço de felicitações.
Mar�ins dos Santos, Comandan
te interino daquela valorosa cor·'
poração,
.

Dono dum carater sem jaça Assinala a data' de hoje o

e dum espirito de retidão que
transcurso do aniversario do

lhe granjearam a' admiração sino nosso estimado conterraneo sr. ARGEMIRO GOMES N C I·cera de seus colegas' de • armas Celso Moura, diligente escrivão otas ato Icas
e de quantos conhecem a sua

em Hamonia. Chegou a esta cidade o aca-

irredutivel inteireza moral, o
tado e abastado fazendeiro, sr. • •

.

S' Senhorita faça com que seu Argemiro Gomes, residente em
I PrimeirO d..mingo ,

major . antos sera, por certo, , Lages. do .\,dv .....nto - .&DO t
Te.odoro Ferrari e familia, Rodolfo Ferrari e famil.a,

muito felicitado pela passagem
namorado use chapéu � 'O "" d C t C d Sil f '1' ( ) H

.

dé: seu natalicio. RAMENZONI -Está entre nós o sr. dr. litorgieo de 1940
r. �nn o. esar �. 1 va e amina �usente" enr���e

Francisco Rangel culto advoga- C t d
.

_
.

í

, • ! Ferrari Jumor e família, Tereza e Mano Ferrgri, Basilio
E os que trabalham em A Fazem anos h9Je: do em Itajaí

' om. es e. omlngos� trncia novo Ferrari e familia, Albino Ferrari e familia, - penhorados
GAZETA, honrados que se sen-

.
-Veiu de' Tijucas, onde é

ano Itt�rglco: no�o �lc1o_ defestas
A ag'radece� ás pessôas �ue os acompanharam na sua gran-

tem pelas ligações de afeto que ? sr
..
Armando Viana,. co-pro- forte comerciante, o sr. José

da Igreja que terminarão, c�mo. ?e �or pelo faleclm�nro de seu inesquecivel Pai, sogro, avô, bisavô,
mantem com s. s., "associam-se a prietario da Empreza Limoense: Laus. agor�, com a semana do ultimo

l�m�o, cunhado e tio - HENRIQUE FERRARI - aproveitando
essas Ifelicitações com o maior o sr. Edgard Simone; -Tm transito para Laguna �0f!l1��01 dde Pentel�o�te�. A da- ainda a oportunidade para tornar público o eterno reconhecimen-
regosijo.

.

a exma. sra. d. Maria Luiza '
. .' a uucia o ano itürgico era, to ao abalisado facultativo - Dr Augusto de Paula _ p

,

,. i,·" passou nesta capital o academi- no seculo V' a festa da Au'
• eio

iÓSE;"'DO VALE PEREIRA
Boiteux Piazza: co de engenharia da Universida- . -'

n- �odo carinhoso e dedicação c?m que sempre tratou o saudoso ex-

I o sr. Agenor Cardoso; de do Paraná sr. José Queiroz Gafa�, segundo carta, do papa tmto, Outrossim agradecem ao dignissimo mihistro de Cristo, re-

Vê passar amanhã sua data. a exma
..
sra. d. Lidia de Lour. filho do sr d� Enéas Vascon' eEllslO'f t I b d

verendo Padre Werner, pelo conforto espiritual prodigalizado.
d CI d

. .
-

ssa es a, ce e ra a em mar- Convidam t d
.

ti ,. d 7° di
natalícia p sr. José do Vale Pe- es. au I?; celos de Queiroz, inspetor fede- I b d . ,

a o os a aSS1S Irem a missa e . la, que em

reira, conceituado agente de se-I a senhorinha E�a Mancelos, ral de' Estrada de Ferro D Te� I i�' JasJou a

b
ser ce ef ra a em sufrágio a sua alma, mandam celebrar, segunda-feira, 4-de dezern-

_guros nesta praça e cavalheiro, professora normalista. reza Cristina.' :
_

e eze�. ro, con orme ex- bro, ás 7 hora.s, no altar do Sagrado Coração de Jesus, na Cate-

muito considerado na' sociedade I -Seguiu para Tubarão em 16P60Se °NConCllt°1 deX TOleddo, dte I
dral Metropohtana, confessando-se, desde já, agradecidos aos que

Fazem anos amanhãs . . .

. o secu o ,o a ven o eom'parecerem à este ato de piedade critã
florianopolitana: ' I companhia de sua exma. tarnilia

I
começou algumas seman,a santes �c

As gran�e� slmpat�as qu� des-I o sr. Aldo Zico Linhares, re-' o nos�o contercan�o = Celso do Natal; na liturgia romana I CARTAZES DO DIA Lindo filme; amoroso.

�rut�. o distinto aniversariante, presentante comercial; Almeida, .alto funcionário da Fa- havia' cinco e, posteriormente" I
. 'A-Marujo intrepido

Justificadas l?elo seu no�r� cara-; o jovem Alexandre, filho do zenda Estadual.
"

quatro domingos do advento, I CINES COROADOS Grande sucesso da Metro.
ter e seu brilhante espirrto, fa-: comerciante sr. Domingos Evan- -Regresson para o RlO do que se conservaram até hoje.A'. '5-E o seriado

rã? com que seja �le muito cum-' gelista; . Sul, onde ocupa as elevadas fun- idéa da purificação das almas Real (;Ircoito Clno-
I i b I

primentado, associando-se os de
a senhorinha Amalia filha do ções de Delegado Regional, ·de- de envolta' com a da vinda d� "'atografieo Ltda. mper O so mar DO

A GAZETA a tais cumprimen- sr. Eduardo Dias;' se�p;nha�do-�s com o mai�r Nosso Senhor (Ecce, Dominus ! Fone 1587 .

Preç(, 1 $109.
tos com todo o entusiasmo duo o sr. José Sartorato Filho. cnten? e. Justiça,. O sr. dr. Edi- veníet-eis que o Senhor virá), HOJE - DOMINGO - ,HOJE
ma amizade sincera. \ son Silveira Swam, que dura�te explica a cor roxa dos para- No REX, ás 2 HO'RAS�' .

No REX ás 6,3Ó - 8,30 horas:

Tinturaria? algum tempo e:,e�ceu as funções mentos, a supressão do hino Grandiosas matlnêes Auastaeio

Só a iiGUABANY" de promotor público de S. José. de doxologia «Gloria in excel- I t
Como filme nacional o fan pode-

Fone 1428
-.,..' sis Deo-, e a troca d.o -Ite Mis- �:I:;L!� rá ter a certeza, que este é o

Senhorita exija que seu noivo sa. est- por -Benedícamus Do- l-NACIONAL D. F. B.
c. � a vossa 'sen8ibilidade espera.

use chapéu ' mino», ta� com? no te�po da 2-E;:ANTANDO AS PENAS _

Dramático, amoroso, triste.alegre.>
RAMENZONI quaresma. Na idade- media era .

.
mwimentado. Brasileiro. Nosso.

prescrito o jejum, durante o ad- short}m?o. DEA SELVA é a garota da praia
vento, chamado «quaresma do 3-MaruJo IDtrepldo de Copacabana. Queimada.Lin t I. "

Natal». Obra prime, llelo. Flexivel. DARCY CAZARRE' é

JOSE' HONORIO DA CO�:rI'A Devemos preparar para o NO PALCO,
,

o trágico super-excelente. Tod a

.
. � Cristo, que vai nascer esuiri- Rocambole: estão bons. Vai agradai e muit l.

'-Com grande assistencia foi tualrnente em nossos corações, O homem demonio. Magia. Ilu- Si não veremos....

rezada, ôntern, na capela do Es- 'morada digna, aproxín-ando-nos sionismo. Muita diversão. Muita NACIONAL D. F. B.
treito missa em intenção a alina da Contissão e Comunhão. Na verve. Otirou.' NOTICIAS DO DIA
do nosso saudoso conterraneo sr. assistencia á Missa dominical Preço: 1$500.'

'. O vosso jornil
major José Honorio da. Costa. ouçamos devotamente os canti- Preço: 2$500 '

cos repassados de melancolia. No IMPERIAL, ás 2 horas: /

Um deles, antigo e mistico, me- l-NACIONAL D. F. B.·
. No IMPERIAL, ás 6,30 e 8,30 hs:

rece ser lembrado aqui: cQuan- 2-VOZ DO MUNDO S I
do virá Senhor o dia

' O mais'interessante jornal. egora esta IOG her
em que epareça,o Salvador 3 .......Vivendo elO sonho MELVYN DOUGLAS e VhtGl·
e em que se cumpra a profecia: NIA BRUCE são os protagouil'
cNascéu do mundo o Redentor?,. 'l'

_, tas. Alta comedia da Columb:a.
cRORATE COELI DESUPER E I L A O Ele no papel do ma_ior deteti.ve
ET NUBES PLUANTjUSTUM,. . do mundo. 'Ela no tIpo da malUr

(O' ceus do alto r0ciai e as "aluada'" de todos 0:5 tempo�. E'

nuvens chovam o Justo). Terça feira, dia 5 ás 19 horae, um caso de rOl.bo de amor. E

Os sacerdotes, bispos, car-
no Predio da RUd João Pinto n. de assalto e de violento' bonib Ir.

deais, diacorios e subdiaconos, 18, serão vendidos em leilão mo- deio' a sua capacidade de rir...
iniciaram ontem a recitação do veis para sala de jantar. sala de Preço:-I $500.
l' volume do breviario, no dia visita, quarto de c'isal e solteiro

assinalado, e o ;recitarão até a
camas de criança, cadeiras, 10u- Amanhã:

quaresma. ças! vidros, mbe�as, talheres e No REX-ás 5, 7 e 8,45. horas:
O ofertório da Miss'a de hoje �lUltos olltro!: o Jetos. > '

repete o Intr'oito: «Elevei até

p' d'
uma guia com

Clobe dos Soleld :IS

vós minha alma, Senhor� confi� I! er eu·se 50$000 de se- Otimo. filme de alta tensão eniO·

PREF. FLAVIO VIEIRA em Vós Deul meu -e não serei . los estaduais, tiva. ��Jtte� Movimentada. Ch ciu

A'S 4.30�6,30 e 8,30 HORAS:
E" FI' l' o sr objettodde zomb�rlia .

e riso_ por I �o traieto da R. João Pinto até' elEe laol.ces tre�edndos.
, ,sta em ,onanopo IS, . par e e meus ln mlgos, porque 8 n. Cons. Mafra, 72. Gratifica- ma s o sefia <;>. ,>. '.

PRlSCILLA LANE a figurinha Flavio Vieira, operoso prefeito Seguiu ,pai';!l Curitibanos, onde todos os que em vós esperam: I!l"l a quem encontrar e entregar Aranba 'negra
. querids de «Quatro Filhas»,sgora de Camboriú, oride v�m fazendo exerce as elevadas funções de não serão confundidos».,

,

!

aa Casa Silas, Cons. Mafra. 72. Prpço-l $1 00.
ao lado de WAYNE MORRIS uma administração sâdia e alta- juiz de Direito, o nosso i�v.stre l. �o advento �Iude-se, t�mbe�, 1 : 00

: na 'comedia alegre e cheia de vi· mente eficiente. �on�erraneo ,sr. dr. Ivo Gullhon, I a Vinda d? Cristo no JUI.ZO f!- RICO presente de Papa;da, que se desenrola ao. som de mtegro magistrado. nal. O ultimo evangelho doml-' C

marchas: guerreiras e de rufos de I PREF. JOÃO PEIXOTO S. s: fez·se acompanhar de nicai do ano Iiturgico findo e o

N I' N t I A 'Ntambore�l
..II b' Ih I Encontra·se na capital, o sr. s�a exma. espOSa. pr.imeiro do novo ano, agora oe para a a e no 'OVO

t:adetes ...o aro o João Peixoto, ilustre edil de Por. Ondulaç.a"'o 'per'manenle intciado, versam o mesmo as-' ,

.

com
sunto: o Juizo final: «Ver-se-á

JOHNNIE DAVIS-EDDIE AL.·
to Belo, .cujo progresso vem á rua Anita Garibaldi, 89 o Filho do homem vindo sobre Um dormitorio de imbuia por 1:000$000

BERT-JANE BRYAN-JANE
promovendo com grande patrio- . DIARIAMENTE

'

uma nuvem. com grande poder
.WYMAN

·tismo.
a cargo de çompetente e majestade».

Está em Florianopólis o aca- profissional· - Preç"s I

tado madeireiro Edmundo Me- ,modicos Cruzada pro-restaul:ação
nezes, residente em Rio Caçador; da Cruz

••••••••••••••••••••••••• 1
Hoje á noite, a Comissão en-

i DR. �LARIBALT� I carregada de angariar fundos
·

I
para a restauração da Cruz do

I GALVAO Morro do' Antão, fará' encenar

.1. ADVOGADO

I
interessante comedia, com atos

- 1 bufé - 1 Cristaleira - 1 mesa elastica, CO;1l 6 cad�ir?�
D ,estou fadas '

'

i}

Falencias, processos de Se-, de variedades, no Edificio om
I

' .

J
.

I d d C t disto a iscolhcr se:rundo os mais chies e .modernos catak::,JS• Escritorio: 'RUA DEODORO, • oaqulm, ao a o a a e ra, b ,

I : revertendo a receita para as

I
.

I gnros Terrestres e Marítimos I obras respetivas no morro, dan-

: •
do-se inicio aos trabalhos de

I:
N. 15 - 'D'ELEFONE: 1665

: 'I restauração
de um dos mais

• FLORIANOPOLIS • sugestivss monumentos de nos-
• • f' I 592.. , sa e e cu tura.

Aniversaria-se amanhã o nos·

so prezado colega de imprensa
sr. Augusto Montenegro de Oli-

Diretor-Proprietario JAIRO {;ALLADO

CELSO MOURA ,

ANO .VII Florianopolis, Domingo, 3 de Dezembro de 1939 INUMERO 1802

HENRIQUE FERR,ARI

(AR rAlES DO, DIA
0,0 EC N

o Ilder dos elnemas
Emp. Cinematografica

Odeon Ltda.
FONE: 1602

Estão se habilitando para ca

sar, o jovem Osmar Silva e a

senhorinha Dionisia Silva, fi·

lha de Dionisio Custodio,da Sil-

3 DE .va e de d� Serafina Silva; Joa
quim Rodrigues da Fonseca e

Mercedes Firmina da Cunha ..

HABI�ITAÇOES

MISSAS

HOJE -r DOMINGO,
DEZEMBRO

A'5 % HORAS --

DR. IVO GUILHON a

Em Vesperal Lider I
NASCIMENTOS

deâicada ás distintas senhorinhas Está de parabens o lar do sr.
,

'. '-programa- Antonio Prates, funcionario do

l-NACIONAL D. F. B. Imposto sobre a Renda, e de

sua esposa, sra. Isaura Prates,
2-CONCURSO CANINO.:.... de" com o nascimento, a 29 do mês

senho!! pô findá, de um robusto. menino

que ,recebeu o nome de Carlos
Alberto.

.

2 .Traillers

Preços-l $1 00
Galeria-$700.

VIAJANTES

DR. JOSE' BOTTINI

.

I
.

,

SendO - 1 roupeiro co.m 3 corpos, espelho de
interno; - 1 penteadeira, com espelho

- 1 cama artlstica - 2 bidês ;_ 1 banqueta

bisou t{,;
biso uI;;- No programa

NACIONAL D. F. B.
AZAS 'SELVAGENS-educativo
,FOX AIRPLAN

. NEWS N. 2212
2 traillers

.

Preços___':2$500 e 2$0,00.
Galeria: 1 $000
----

Amanhã
SOMENTE I IBA' R;EIS

Unidas pelo. destino Chegou a esta cidade o nosso

com estimado cont�rraneo e 'compe-
MA.RGARET LINDSl\.Y-ANN '; tente advogado sr. Ibá Reis, re

SHERIDAN-MARIE WILSON sidente em Hamonia.

SALA D� JANTAR
Vindo de Lages encontra-se

em Florianopolis o nosso distin
to conterraneo sr. dr. José Bot
tini.

SO' NA CASA SILAS
RUA CONSELHEIRO MAFRA -72

lOV

(om " �nauguração
.

. ,

das novas· instalações, á rua Trajano N� 8,
"

r
.

�
�.
: �

A OASA QU,E MAIS BAR,ATO VE,NDE fj':
á! 'sua distinta freguezia o seu MEZ DE PRO·PAGANDA· 11�-�-�c,�_�

�:J
,

!

. ,

MACEDONI.A.. CASA:I.
"

�

��,ofere.ce
Em todos os artigos descontos es�eciais-BRINQUEDOS-Já recebemos a nova linda eoleeão %
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Molotov
•

apoia fomentando

Formado um govêrno
.

..

imedialo das Iropas
revolucionario, esle pediu o. auxilio

russas
francamente o movlmento de'caráter comunista,

a deflagração 'da .guerra civil no país
RIO, 2 - Informa de Brene a Havas, agencia francêsa situação e diz que (P verdadeiro govêrno será organizado assim

[caras esperanças nacionais".
- A li�ta do novo govêrno re�o.lucionario finland�s é a se,guin- I que Helsinki caia ,.��s, mãos dos revolucionarios. Promete, por fim,

•

Assim proclama o. manifesto do Partido Comunista Fin-
te: presidente do conselho e ministro das Relações Exteriores, J;',oorganizar o Parla:mento. landes, publicado hoje.
Oto Hussinnen; ministro .das Finanças, adjunto á, presidencia do

.. conselho, Maurice Rosemberg; ministro da Guerra, Axel Antila:
ministro do Interior Ture Laechen; ministro da Agricultura, Ar
mas Eicke; ministro, da Instrução Publica, Inkre Leftinnen e mi
nistro de Carelie, Pawo Prokinnen,

RIO, 2 - De Moscou diz a Havas, agencia francesa -

O radio de Moscou anuncia que o fim do novo govêrno popular
finlandês· é destituir 'o' gabinete Tanner, afastar os representantes
do exercito reacionário e concluir com a Russia a paz e' um

pacto de assistencia mutua, -;

Oto Hussinen, presidente do Conselho do Govêrno Revo
lucionario Finlandês, formado' hoje em Terecki, assumiu igual
mente as funções c1e ..ministro das Relações Exteriores,

.

Uma declaração do govêrno que pede a assistencia das
tropas sovíct.cas, convida a população á revolta.

Em SUD. declaração, o govêrnó revolucionário critica vio
lentamente a politica do govêrno legal da Finlandia.

,

O govêrno Hussinen declara que não foi constituido per-
manentemente, mas o carater de urgencia, levando em conta a

'MOLOTOV CONTA NEGOCIAR COM O GOVERNO
REVOLUCIONARIO

,

RIO, 2 - De Moscou, a Havas, agencia francesa -" O \
Estado Lituano recebeu, das mãos da Russia sua capital, Vilna, e RIO, 2 - Telegrafa de ,Riga, a Havas, agencia francesa
a região 'de Vilna. O povo finlandês, que durante mais de du-l+« A Agencia Reuter informa que Motolov anunciou que se re

zentos anos viveu da reunião. das tribus carelianas, vê sua patria cusaria a negociar com o govêrno de Helsinki, mas que conta
transformada em nação fin!�ndesa. E o Estado Finlandês pode I concluir um acordo satisfatorio com o novo "govêrno do povo",
atualmento contar com confIança com a realização de sua mais I constituido em Terijoki.

, ApOIO DE MOSCOU
'{' I

'

ZETA
I Diretor-Pr�prietaf'b dAIRO �ALLADO
I----------'---,----------- __....---

luxo? I��O VII" Florlanopolis, Domt.�:�_os� de Dezembro de 1939

'.','

.ôf'om a Diretoria, de
Obras publieas�'

� f'
Ja ha varias semanas que um

f{C) da 'iluminação pública -10-.
ccl.sado na rua Felipe Schmidt, Ina altura da transversal Bento

Gonçalves, permanece apagado,
Por se tratar da nossa princi- F·

·

t dp31 altêria crêmos que tão .logo InanClamen O J
chegue essa anormalidade' do
conhecimento da Diretoria de "

Obras Publicas esta tornará ime- RIO, 2-0 ministro. do 1'ra-! V-·---___._::_S
--.----

-C- R:--E-"_"'--D"0- 0-5:" E---R'·diatàmente, as necessarias 'pro- �:!hp�Ch�a��o c��7:�:���-���� A I ER, A .

•
, videncias,

, :sobre a tomada de bonus pelo
-___:-�- Banco do Brasil para o Finan

ciamento da agricultura, criação
e outras industrias, determinou
que os bonus sejam subscritos
pelos Institutos e Caixas de

Rua Felipe Schmidt 21 Aposentadersas e Pensões. ',',
I

Noll:avel·S empreendi·mentes -�d
�� ,�t��!���;���l4;8- C�o�����ar�o;� qu:es:: ��!��:���� o:;���:a�� i :adtã���:��P:;t::::�o.pa� ..

'II t� .

• I;. '_,:..... � �-;tFi�?'i(:*I:6:iãl; Est!�â- -5:'861; m ,S.anta Catari;a" o Serv�ç,o �e rB21oeario da Ponta do Leal,

• .

-' -' , Bancarios 4.022; Marítimos . , . Sericicultura, cabendo a, d�reçaoJ �'<'

"�'�gove,rn'O Ner-êu R'amos 1.648-e Empregados em,"'Trans;, dêsse .importante ,qepart�mentol ,',
_ portes em Cargas '.122 contos. A ao nesse distinto conterraneo dr. Conforme vem sendo ampla-

parte que falta para completar Cesar Seára, engenheiro agrôno-I mente anu�ciado,. o proprietario
oitenta mil contos será subscrita mo de reconhecida competencia do Balneario da .Ponta do Leal

pelas caixas de aposentadoria e e capacidade de trabalho

invuI-l
promove hoje, naquele frequen-

Dentro de 'pftucos mês'es serão cons pensões. gar, tadissimo centro de diversões,
"u -

A Diretoria do Serviço de Se- t urna grande, churrascada que
" '

'·d de con- A h b ricicultura será instalada nesta! promete' a maior animação.
�. tru I as magestosas pontes erança so e a capital, numa estação perfeita-ll,ab t-d . i-I

mente adatada aos métodos mO-j.t'9
a I os seis �Ivoe.

ereto em C'amboriú e Gaspar ,-três mil contos dernos da cultura do "bicho da russos'

sê�a�', dela dependendo, ainda, I, , . '.,

,RIO 2 O
.

f
, dOIS postos que serão localiza-I RIO, 2-U1Z de Helslnki. -;i

_ ?
- s meIOS orenses es-

dos um no norte e outro no sul' Havas, agencia írancêsa=Duran-
tão agitados c.om �m rumoroso

do Estado, i te o bombardeio efetuado, hoje,
c�so, de investigações de pate�- O extraordinárí

.

1 á tarde uma bomba caiu no
nidade em que e autora Mana ario Impu so que . '.

G'
R vu

.
d- I

a creação dêsse serviço darà á' bairro operano de Vali aard,
osa 1 son, que preten e pro- '. ,'\: t' id int

filh d it I' F I' economia catarinense abrindo-lhe m,a an o vin e, pessoas. ,

var ser 1 a o, capi a ísta e 1- , .,

' ,

10M'
.

t
.

d D f. d R h ., talecid
. possibilidade p.ara uma nova e

j'
mis erro a e esa anun-

hCIO a oc a, Ja ha eb:11, o, ,aRcuJa valiosa produção mais se des- da que foram abatid'os, hoja,
erança agora se a 1 !ta. osa " " . .

' . . - .

t'
1

-

d tacara em vista da IdoneIdade seiS aVlOes SOV1e 1COS.
a ega que sua mae, ,e nome .

t r 'd j
'
..

, ,

'

Hilja, :p.-atural da Ftnlandia, era
e lU e Igencla o dr. Cesar Seá- O 'porto de Vlborg

companheira do capitalista, pre- , I '

em ehalDas
tendendo demons�rar que Feli- CREDITO MUTU,Q PREDIAL

pelo cio era seu pai. RIO, 2-Telegrafa dé Roma, aFelicio da Rocha deixou mais Segunda-feira baverá mais um, Havas; agencia francêsa,-A a-
de três mil CO!}tos. sorteio da Credito Mutuo Predial, gencia Reuter informa quej se4

•
"

•
a empreza que já se impôs em gundo uma mensagem de Hel-

�Ielto preSidente da �OBSO�.. meios pela Bua grande sinki, o porto filandês de Vi-
Alemanha, revelam sómente os ' ldoneliiade. borg (Viipuri) está em chamas

���e�e���oSe:�timaO:;e�::ode�e��· Republica do Perú D�-'JoaquinÍ' Dominguesde �: a����d;e ��je.b:a�:r�:a���
_ .interior. Eu não encontrei na " Oliveira mil pessoas deixaram já Hei-
Alemanha ninguem que não fos- ,LIMA, 2-0 sr. Manoel Pea- sinki. Todos OS estr-angeiros, aDeverá realizar-se hoje, no A d I

se entusiasmado por tudo o que, do foi eleito presidente da Re- ata de ámatlhã traz gran- exceção dos membros do corpoInstituto de Educa'ção " Santos: f h
'

.. ,o _

ue re.r tez. Porque tambe.m I publica para o periodo dé 1.839- de jubilo aos corações catolicos diplomatico, deixaram a cidadeAnjos", de Porto União, a so- I
-

I nao deVl9. estar a grande malO- 1945.
.

"

de. Santa Catat:ina. --------

Jenidade d� colação de gráu das ria do povo alemão com Hitler,' --". - E' que se vê transcorrer, sob Cento e dez vitimas
<liplomandas de 1939, que são'

que, tanto fez para ele". O ora-I Contra os inimigos da a benções do Altissimo e

ave-Ias seguintes senhorinhas: I d f d' 'I I RIO 2 H I
.

Dk' d' I.J,or alou no seu Iscurso tam- eCOnDmla popu ar neração dos fIeis, mais um ani- , -e e Sln I, 1Z a 1a-
Aurê'a Alage, Ceslava Kowa- b' I

.

f
•

Oem sobre os mverdadeiros boa- , ,versario de S. Excia. Revma. o I vas, agencI.a. rancesa,- nu.-lewski, Cirila Caust Menezes, ,

tos de que a distribuição de ali- S:' PAULO, 2- O Chefe de' sr. D. Joaquim Domingues de mero de vlÍlmas, mortos e fen-Diva Costa, Ester Pasqualin,' I

E mentos na Alemanha fosse insu- Policia determinou rigorosa re- Oliveira, vir,tuoso . Arcebispo de, dos, retirados, até o presente,dit Pereira, Ester Pasqualin,

IHelena Mussi :Parah, Iracema
ficiente, prevenindo de depreciar! pressão aos exploradores da eco- Florianopolis. dos escombros ocasionados pe-

Pereira; ltalia Busato, Ladislá-I
o poder militar e economico da I nomia poptllar, inclusive da ma- Figura veneranda e apostolar I�s .bombardeios da aviação so-

K di Alemanha, ,que produz 80% do! joração de alugueres de casas,. de verdadeiro pastor d'almas, v1ehca, eleva-se a cento e dez:
Va owalewski, Le a Bagus, I d ' I A

.

R
I •

fLerina Maciel, Lina Nissen,
seu consumo e VIveres, cuja éxpoencia brilhantissima da ora-

- agencia euter ln orma

N"abiha Curi, Olga Maria Sch- produção pode ainda ser aumen- --------�-
. toria sacra brasileira, o piedoso que foi· afundado um dois tres

Wartz e Ondina Silva.
tada". ESCOLA, AERONAUTICA PO Antistite ha mais de vinte e cin-

. contra-torpedeiros sovieticos que

A's 7 112 horas será celebra- ,_ �__

EXERCITO 'co anos, com zelo e abnegação' bombardearam o porto de Ruu-

da mi�sa de graças pela 'forma- .' inexcediveis, vem orientando a saa_r_o_. _

tura, estando a cerimonia da V 'I O d
Acaba de ser qistribuido um Igreja Catolica' em nosso Esta- ,

entrega d,os diplomas marcada RI�, 2_;_,,!- :: Canadian Press enerave ,f em; folheto com amplas informações, do, respeitado e considerado até Nova,
Para ás 19 112 horas, em sessão I Rupert DaVles -:- telegrafa de "sobre o concurso de admissão! mesmo pelos que não militam

solene para a qual foi organiza- I, Toronto: "O preSIdente do Ca- Terceira aQ Curso de Especialistas em nas fileiras do catolicismo.
do interessante programa. O ato nadian CluD em Toronto profe- Aeronautica, que funciona no Razão tem, pois, o povo cato-

será paraninfado pelo sr. An-I riu um discurso em que desta- Rio, com, séde no Campo dos lico de Florianopolis' em render

driano Mosimann, Inspetor Ge-' cou o respeito profundo e fan�- .A�sumiu ontem o cargo de Afon'sos.
.'

as �ais expr�ssivas home�agens, RIO, 2-0 Instituto da Or-
ral do Ensino. ,',:. , 1 tico das massas populares ale�as I' mInIS,�ro da Venerav,el Ordem Nesse �pusculo os mteressados ao virtuoso Prela�o, assoclando- dem dos Advogados, hoie reuni
A GAZETA muito agradece para com o Fu�hrer. ",Contmu- �t;!�c.elra _de S. Franc�sc� o ca-, encontrarao todos. '_os pormeno-: se A GAZETA sll:ceram_ente a do, nomeou uma comissão para

o atencioso convite que lhe foi I ando o orador dIsse: Pessoas, 'pItao Joao Pedroso Ohvelra Car- ,re� sobre as condlçoes dt! ma- ,todas essas mamfestaçocs .de I elaborar um ante-projeto da no-

enviado.' , que predizem uma revolução na valho. ,i. tncula e outr<.s. apreço e respeito. I va lei de inquilinato.

Feij-ão, prato de
A feijoada nunca mereceu a honra de ser elevada a

prato de luxo, pelo menos nas mesas onde a comida é apre
ciada mais pelo arrevezado dos estranjeirismos do cardapio
do que pela;;satisfação pura e simples do paladar.

Entretanto, pelo que sabemos, as coisas podem Ir

mudar muito brevemente. E prevemos isso em virtude da
.alta que se vem notando no preço do feijão. Está, ao que
dizem, por 1$500, o quilo, ou mais.

)

Ora, o encarecimento do feijão, por fôrça, ha de afas
ta-lo das rnêsas menos afortunadas, e, como alguem ,,o ha
de consumir; será certamente promovido para as mêsas
"finas", onde bastará crismá-lo com qualquer apelido fran
cês para se. anularem quaisquer escrupulos que possam su

bsistir ... · j
Tudo isso, porém, será finalmente evitado, porque já

existem leis no Brasil para defesa da economia popular, e

em Santa Catarina, por felicidade, a digna comissão de Ta
belamento tem sabido compreender a sua finalidade, acau-
telando os interesses do povo. M.

I NUMERO 1802

80 'mil conlos dos institulos se
ciais líara o Banto do Brasil

carteira de credito agricola e, industti�1. '

plÇO DE SE,ICICU�TURA
.

��

O dr, César Seãra será o: diretor
Linhos para ternos e casemiras

em córtes no

PARAIZO

Ha algum tempo que o trá- r parais, o caso agravou-se e para fecundo 'e dinâmico tanto têm

fego sôbre as pontes de Cam- o trânsito na ponte de Cambo- i enobrecido a terra catarinense,
boriú e Gaspar não ofereciam riú ficou estabelecido que os I resolveu ordenar. que se proje-

, a?801.uta confiança: �' .que pro- caminhões 'passem ali 'descarre-_1itasse as construções, em concre-

vrsoria uma de antrguíssima cons- gados. ,to, para magestosas pontes em

trução outra, com o formidavel Bem compreendendo> a neces- i Camboriú e Gaspar. .

e
. sempre crescente aumento do sidade de realizar 'dé uma vez I 'Serão sem dúvida mais duas

tráfego, essas obras se tornavam

I
obra duradoura e s Ó 1 i d 'a, i 'grandiosas realizações, que -fa

cada vez mais ameaçadoras. o
'

ilustre e honrado Inter't7en·1 rão o dr. Nerêu Ramos mere-

Agora, com os ,ultimos tem- tor �erêu Ramos, cujo i/;ovêrno. cedor da gratidão do seu povo.

Instituto de 'Hitle.·
,

-

'Educação
"Santos
Anjos"

respeitado
p�vo alemão

lei de
quilinato

•
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A Ga,zeta

Metrizl Rua Conselheiro M.,fea n,__ 8
! .

Flliall

_--_:_.'�:;;av_.,,�·.,_I�-f ���§_ �
'i

'Im'

FlofiartollO tis
• ee'tMtmM'7i'S?E'mA ±AI· ii"

Petizada peça ao seu ps-pai u,m bana presen
te para Natal, co,mpra-ndo uma roupi,nha na

,@ii.,,'; . .",i.
-" A C A'- "P I T- ,A L")'

.. ;S;;;='�-e§
_

DR. ARTUR PEREIRA E I

DezelD.'broOLIVEIRA
Res,: R. Vise. Ouro Preto SlJ -

4'Fone 1524,
Cons .e Vítor Meireles, 22-

Fone 1248. SegIlDda�fei..a I'Doenças internas de crianças, e
Realiza-se mais um SO,RT,EIO na Cr-- !adultos .- '0;;1

Doenças do sistema nervoso. dite M.ddft Predial com um p,re- ,\LABORATóRIO DE ANALISES
26-P CLINICAS mie em rnercaderlas no valor de Rs. !

DR. MIGUE-L-nO-A_-B-AID-- Aberto das 12;sdl:�t: dai! H heras .

__ 16:000$000 e, muitos prémios menores. I
Clinica Geral - Vias Urinári!l� Conãültas dtárlas da 3 ás 6. ' Sorteio. Na�al 2DQ�prer.ljos__eXll'aOr�inario�_ t
, ESPECIALISTA ) '�

Iem moléstias pleure-pulmonares .,- I ." -1" , M:mS, , , .. , . , . . . . i$OOO
�r:s�'F*�; J�s�ap':���r��l�e :��! i

.

Dr. Armando Va- " .....lIJi.- ....IlDIII1I1111Iil!1111 ·_·i1'nlilillll.i__ABJl 'IIMII!l••
'

RiIll'IIII.&iliiiDllil!lllíRlDtt!Emww&liilil��. I
_ _ .

,__
1595. -

-

lerio de AssI8 II-

II��ê::ai4�;:;:fn:.':·{�.:_p-, Clinica!::::ecrian, ompanl1fa H-aclonall de Navega-'!
. :�,,�: 'i.�:

i

�;::�:!!.�?:�P"p!.r: I con,:�r;o :��:�;encia çãi)" C;osteilifa· .

'

1

..

ILSE

KIL.IERN..
G, .1.1Cons .: R. Vitér Meireles, 26 - I' em João Pessôa-cEstra-

. , .

\ Rua Esteves Junior G
Fone 1405. : .

078) P-Res.: R. Vise. Oure Preto, 42 - da Geral 'n. 64A.
.

, ' ,

Fone'1355.
025-P Consultas: das 8 ás 10 Movimento Mariti,mo-Portop FI·orl.inepolisi..;_. , .' � ',"'\"'3 �

e 4 ás 7:,.e Se-rviOos de �assageiroá e de Carg'as. I 100$000Atende chamadosã noite -- ! VENDE-Sr o material atei-

Fre-t-e··� d·e· c·a'··'·r. g;'�';.·U e,l·re: .

xo,' para bicicleta,:,
, 'iiJ 1 roda' traseira completa, com:

11_
.' ',1 torpedo" C;lmara de ar 6' pneu;�A�_���������.:�,lI!$����!I!!!!!�������������������� 11 róda dianteira completa, com:

f Para' o Sul I camara de ar e pneu,
II garfo com o guidon e breque

__iiiiiiiiiii��;;;;iiiiãiii;;o;;;;;-=�i&i!iiiiiãii__ii.iiiil!i;;; _iiiiiiiiii"iiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiíiiii'_iii.iiiiiiiiiLiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiãii��iiiiUliiiiliiiiiiiíiiliiiiiiiiiiiiiiiiiii I de mão. '

11 corrente.

de ,1 mensageira completa.
11 silim, .

1 par de paralal1lll.. _

.

1 bolsa' de couro CCIQ chaves.
Ver e tratar nos oficinas deste

jornal.

=e

cr
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....O� 8�•••••o••••e o.�..oc.:i�DRA. JOSEFINA FLAKS SCHWEIDSON ::

MÉDICA I
Ex-assasitentE' do serviço de glnecología dos hospitais da Gam- I

.ba, Fu:aàação Gaffré - Guínle e S. Francisco de Assis do Ríe :
de ;ranf',eíre, E-interna do serviço de Pediatria da Policlínica de

.

i.'
E<!lta �go.
ESPECIALISTA EM DOENÇAS DE SENHORAS E CREANÇAS
Tratamento moderno das ãfEicções do aparelho genito-urinário da
mulher, - Disturbios «a esfera sexual feminina. - Tratamento
positivo na sínfecções gonococicas. - Parametrítes - Anexitcs

I- Clíníea Pedíatríca e Higiene Infantil. - Regimens alimentares.

ti

DIATERMIA - RAlOS ULTRA-VIOLETA E I'N��A·
< - VERM:ELHOS _

CONSULTóRIQ I

I
Rua Felipe Schmidt, 39 Sobrado •

Censultas das 10 ás 12 e das 14 ás 17 horas IFLORIANóPOLIS

.e".G••�••••Go e.o o"GOo e•••••••
'

DR. JOAQUIM MADEIRA
NEVES

CHn.ica I!l Cirurgia de todas as mo

réstias à8S olhos - Cfinica Geral
eeMPLET-A APARELHAGEM PARA

A SUA ESpgaM..IDADE
60l'1S. Rua Joáe· Pinto, 7�Sob.

Fone 104M
1!tes.: R. Tte. Silveira 57 - Fone

1621

EDIFíCIO PROPRJO

. Clarno G. GaUetti
ADVOGADO

Fo�� i4�e Schmídt 9 - Sob. - �;{�:�;�'�i�'������'�b���
D'R. REMIGIO
CLINICA M-:e.DICA

Moléstia" internas eD;' geral de Se·
. nhoras e crianças
Cons.: R. Trajano 1 - Sob. -

Fone 1592. ' .

Díaríamente, da$· 9. ás 12; e das
14 ás 17 horas

ReIS.! Av. Hereilio Luz 186-
Fone 1a92 � Atende chamados.

.. iíi:liÊitBÁt"íi:'":Ó.i"siLvÃ
ADVOGADO

.

.R. �e:tlpe gt:,funidt S4 - Fone I
�6S1. "

SO.CIJllDADE COOPERATI·
VA DE RESPONSABILIDA.

DE LIMITADA

BANCO DE C:ttÉDITa ro
PULAR E AGRICOLA DE

�ANTA CATARINA
-(0)-

Primeiro Banco fundado em

Santa Catarina

Fundado em 26 de maio
de 1!J27".. -",_'� ""_"!9_" .�"" �"""!"'_"

l'Hl'. HENRIQUE BUPP
JlJN'lOR

A»VOGADO
. It .. Felipe ScI:unidt�. Edifiçio
4mélia Neto - FLORIANóPOHS
�."""'fJMNH�'1IN
DR. PEDRO DE MOURA

FERRO
ADVOGADO

B .. Trajano, 1 � Sob, - Font
1548,

.

Empréstimo.s descontes ee

brancas

DEPóSITOS
á" vista, aviso prévio, limita-

-

da, prazo flxQ
Rua Trajano, 16

CIRURGIÃO DENTISTA MOENNICH
�. FLORIANóPOLIS - Rua Felipe SchmiGlt
Ediffeio Amelia Neto - SOBRADO, SALA N. 1-

CLíNICA.CIRURGICA E PROTHESE DA BOCCA

Aparelhamento recentemente adquirido, com todol 0.8

aperfeiço.amentos da technica· moderna

DIA!I'l!,E,U,l\HA - ALTA FREQU1!JN.CIA
.

.. _ ... .,.,..-.r,��
E S P E C I L'I A D A D E

PEHttes de Quro, ou de Platan, SEM COROAS, para imitar es

àElll.tes naturais, IDentaduras'AnatGlmicas, sistema alemão que :gell

:mite obter a i!mitac;ão absoluta da -dentadura natura�, ,- De�ta
iuras SEM Abobada Palatina, - Dentaduras parCiaiS, á tiase

Ii� Aç",.Krupl' in0xitlavel. - Emração INDOLOR, do nevo, f,;ern

déSCl!ll.raçã� da e6r do dente, - Eranqueamen:o dos dentes.
�

-

(YDesceleraçãt> secul\tlária), - Elect€l 8�agulaçao. - �esecçees'
tI'e raiz. _ Reimplantaçã0 e Implal'ltaçao ,- Therapla da. Pa
radea.tese (pyórr'héa). - Cirurgia radical segUndo $ Pr,,!.

Néumann, Berl.im, .

CONSULTAS DAIij � Á� 11 E DA� 3 Ái 6 HORA�

As terças e seX'ta!!-feiras, cOBsultas nectnl'nas dali 8 ás I,M
A(j5 SAEADÓS DE TARDE NÃO HÁ CONSULTAS

-:- HORAS MARCADAS -

nwr...,...,'577iã:-'73t ..

Rue Trajàno n. I
aS'i 'Pi *6M"S+- • ,.,., Lili.'

E T A INDICA_----. �_",,;_,_ _'___________ ..' _,�, -�,_;tJ.,f.'.,._,...

m.· M

-11�:::��NTE "

l\fartiBho Calado Junio.r
I
!
Redatores - J. Otavíano RaIB&� g

;ar? ••ft aw:J·;W

O conceito expresso em artigo !e
colaboração, mesmo solicitada, 1 .ào

.

implica em responsabilidade ou 'êtl

dôsso por parte da Redação.
�\��

.;;""

Novetnbro
23-'

Qui.ta-'?eira
F®i entregue em LAGUNA a felizar

da Leonor Queiroz Berger, possuidora
da caderneta n. 8.735, do sorteio de 18
de novembro me 1.939, pela CREDITO IMUTUO PREDIAL.-

--------�----------

I
: Redator-artístico - Clemenetne la

Brito

Joã. de Fabris

REDAÇÁO E OFICINAS

R. CONSELHEIRO MAFRA, ,'. t
, t

FLORIANóPOLIS-S. C4TARI,; "
i

j Agentes-eorrespondentes em to

das as localidades do Estado._

c O L A B O R A c Ã O'

ASSINATUPtAS

ANO ... , ..... ,.. SO$090
SEMESTR:m " ,. 30$000. (

TRIMESTRE '.'. 15$Oot, 1
'1Só para a capital;

Para o Norte
.

OI Paquete ITABERA' saírà a, I
dezerubrd '

para:
o Paquete IrAGIBA xaírã a 29 do

corrente para
Paranaguà, Antonina
Santos, Ria de janeiro,
Vitória,' Baia, Maceió,'

Recife e Cabedelo
Cargas e passageiros para - os demais por:
tos sujeitos a baldeação, no Rio de [aneire.

Imbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre

Predios á" veRcá
VÉNDEM-SE os predica á ÀUll

Conselheiro Mafra : n. 22, thw
Jeronimo Coelho n. 5 e AVI n'lb
Rio Branco n. 140.

,

Informações com ? �r. dr. A,'er
�al Ramos da Silva, .

'

Rua Felipe Sêhmidt D. 3t
. -e35 3eV -, 1{'

AvIso Recebe-se cargas' e encomen-das 'até a véspera das saídas das paquetes
" IH e emite-se passagens, nos dias das saíâas: dos mesmos, á vista. dJ a
testaão de vacina. seládo com Rs. IS20Ó: Federais. A bagagem de porão' dever,á' se
'entrf..'guc, nos Atmazens da -Campan hia, 'na vespera das saídas at� as 16 horas
para ,ser -conduzida. gratuitamente' para bordo em embarcações espeéiais •.
ESCRITORIO-PRAÇA H .- DE ·NOVEMBRO, 22 'SOB. (PON� 1250) .

.

. ARMAZENS-CAIS BADARÓ N. '3--(FONE'1666) -END. TELEO; COSTEIRA

Para mais informacões com o Agente
, ,

CELSO. RAMOS

Aceit.am-se alu.()s de amboi< í'I

sexos que se queiram habith. r
para o ex�me de admiisão i.·;

Escola de 'Comerei" no em qu:d
quer Ginasio.

Informações nesta

•• J.I. d. Si1vis S'ilvtlr.

FRACOS E ANEMICOSt
Restaurante Liberdade
Cais Li.ber-dade ..Esqui-na

Saldanha _Mari,nho_
A�ERT6 DIA E NOITE SERVE-SE M'(4."NU, PRATOS
VARIADOS BEBIDAS· N,AClf3NAIS E ESTf\ANJEfR1\,S

F(nfteee Marmitas á domieilio.
Dirigido por seu Proprietarie ARNO BRJNCAS

.008' 1.095, ,

T�MEM:
�uer receber uma bôa 3UíP;{

sa que (\ fará faHz e lhe Bt'! 6 dI'

grande utilidade P escreva a �,',
Branfllã8, rua das Marrecas, :'. >,
-Rio de Jaaeiro. (Selo para re·,·

pôstà),

UII.H8 elfosBtAD O

• MELH0!' TONICO I

éamhàte as: TOSS�Sf
-Bronç1úfes,'
C'afharros

Pulmonares,
Dôr nas costas
e no peil�

NIo confundir - Peçam so
VINHO· CREOSOTADO

DR.' LUIZ DE SOUZA
AD,VOGADê

Es�ritório -- A.VEJNIDA �ETúLIO VARGA� '- Resid�cj_a.
ResidêRcl.a: HO�EL :B:m�m

JARÀ6UÁ
.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Prosseguindo o campeonato da cidade, o Avai 'e o Irls ·peieJa
"rão hoje, no estadle Adol�o Konder, numa partida que desperta grande
teresse e promete .empolgar a asslstencla,

- -�----�----------�------�-------, ----------------------------------------------------------------

A G·A·ZET-A

A GAZETA

•••1'

Perfilados ao 501D doHino
Nacional,' ,

,Impont·at.e a cerimonia de hoje, antes do
mateh .t'Aamengo x Vas.�o - Fala á NOITE

o sr. Hilton Santos

RIO,- 2-0 estadio do Fl.UMINENSE viverá amanhã um

dia de festa. Os dirigentes do FLAMENGO e FLUMINENSE
coordenam uma série de medidas para encerrar o campeonato de I
39 com todo o brilho. :' "

" 'I'O antigo diretor de futebol do FLAMFNGO, sr. Hilton
Santos, se desdobra em atividade para organizar um belissirno

I'

programa de fest�jos., Sobre a formação olímpica dos quadros do :
VASCO e FLAMENGO, antes do match, disse-nos o paredro deli
campeão da cidade:

,

'

- -Estamos concluindo todas as providencias para reali
zarmos

.

uma festa inédita amanhã. Os' teams antes do jogo se,
,

alinharão no gramado em formação olimpica e serão casteados
nesse momento os pavilhqes do Brasil, C.B.D., Federação Brasi
'Ieira de Futebol, Liga de Futebol e do FLAMENGO e VASCO,
ao som do Hino r�acional. Creio que essa será uma das mais
lindas solenidades da tarde de amanhã.

o l1latch.' S. Paulo' x' Rio
G. do SUl será hoje
S. PAULO, 2-Na presença do tenente Magalhães Padi-

,'- .lhà, representante da Federação Brasileira, o sr. Artur Tarantino,
presidente da Liga Paulista, e o sr. Milton Soares, chefe da de

legação gaucha, combinaram a realização do jogo S. PAULO x

R. G. DO SUL; para a tarde de amanhã.

do
'i I
1 -

RIO, 2 - Serão realizados' amanhã os ultimos jogos do I
campeonato carioca: I

VASCO x FLAMENGO e BOTAFOGO x BANGU'. 0Iprimeiro será disputado em Alvaro Chaves, devendo reunir uma

gr ande a'ssístencla, notadamente _de adep.to.s .do rubro-ne�ro que I
irão homenagear os seus campeoes. Sera JUIZ dessa partida o sr.

Fioravante D'Angelo.
BOTAFOGO e BANGU' farão o cotejo em Figueira de

Melo, estando escalado como arbitro o sr. Mario Viana.

Os 1,Iltí�os . jogos
campeenare

Pernaanbuco x/Pará
Defrontar-se-ão hoje, em Recife, os selecionados de PER

.

NAMBUCO e PARA'.

·
' Mai·s ,um que tugiu'

RIO 2 - A Federação Brasileira de futebol comunicou

ás entidade� filiadas a fuga do jogador Nicolau Achê, do E�PA-
HA F.C., de Santos. "

o Madureira puniu

CAFE' ECONOMICO
-o melhor até hoje conhecido.
- delicioso até a ultima aota.

I Fabrieante: Francisco Pé.·es e Filhos

Bignas�ú
074-26v-17

'"e.

Florianopolis, 1939

u·· IRI5

RUA CONSELHEIRO M&FRA, 84

Direção de Escotto Melo
��liI�r�1fiJl'l''''Tl/''i...,!f I' F.'!' ..

' 1. ",O -- ' , '.
•

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

I L O T·E R I A F E D E R A L I
� QUARTAS E SABADOS i
� .

� ADQUIRA o SEU BILHETE NO I

li SALÃO PROGRESSO III!
o úNICO

• -RUA FELIPE SCHMIDT, N. 5 FLORIANÓPOLIS:o "' •
.. . ..
�....��o....o.............�•••••••••••••�

Adianta-se em Belo Horizonte que a entidade mineira,
�m hipotese alguma, aceitará um juiz carioca para arbitrar o seu

Jogo com o selecionado da Liga de Futebol do Rio de janeiro.

São José�Sta. Catarina, Tijolo UIt ,dire�ão do match P�nli8tas x

------------------------�--------r Ganchos

a RIO', 2�Carlos de Oliveira Monteko, que 'havia sid� �s-
'Cnnrenta mortos � colhido para o encontro FLAMENGO -x VASCO amanhã foi

.

I
cento fi! vinte feridos indicado para dirigir o rnatch S. PAULO x RIO 'O. DO SUL, a

ATOS OFI... no� bombardeios de ser efetuado em São Paulo, 110 estadio do PALESTRA ..

,

I I .Delsingfors
. CIAIS RIO, l�(Telegrama de

CORTADO JAIR!
HELSINGFORS, da H. Agen- 'Im dos ma'is eficientes atacantes de 1930--- cia francêsa)-A estação de ra-

dio local informa que durante os

RIO, 2 _ A Liga de Futebol recebeu comunicação do Lie�n�a
�

bombardeios �os aviões russos RIO, 2-Não se explica o corte de que foi vitima o ata�

MADUREIRA informando ter aplicado ao seu amador Moactr
..

.

sobre esta caplta_l, foram mortas
cante jair, do MADUREIRA. O seu nome devia ser lembrado ns

Francisco da Silva a pena de suspensão por 90 dias por ter .
Foram concedidos a Edite Te- 40 pessoas "e fendas 120. aproveitamento da sel�ção carioca. Dentre os valores do Cam-

agr�dido ao jogador José Dacunto, do VASCO.' E ao p'rofissional lentino de Sousa, Vi�iLadora.A·1 . pe?nato de 1939 [air aparece. como U�T! dos mais destacado.s.
. MADUREIRA r It d tendente do Departamento de I, '

I
Alem da regularidade de produçao, o mela suburbano conseguiu

Ag�$��� Npuo�e�ã�r���e, c�mparecido ao al·�gl�O�v�s'ê� ax �jÚ)'ü� Saude Publica, 15 dias de licen� I
s.

Sedas emtcórtes e modernis· f�gtUrar entre os principais artilhei�os da .cidade: E' o segundo da

EIRA
. ça.

imas grava as no lis a encabeçada por Carvalho Leite e Pascoal. .

. p�RArzO .
.

Geraldo da Costa. Velho devia ter, convocado o jogador
B. querimentos des-

Rua Fehpe Schmidt 21 quasi -crack-. que durante o ano inteiro foi alvo dos mais elo-
I �Jaehado� g�osos comentarios da imprensa. Assiín como Norival, jair mere-

Uma urna soh os alíce- era o premio de sua eficiencia, pelo menos corno um reserva à

Maria Leal Sauer- Indeferido, res da igre�a altura de substituir Tim 011 Peracio, indiscutivelmente jogadores
t d d d

de maior experiencia, mas cuja produção em 1939 não se nive-

'�'��cuer:��: �is���ecer o r.

PORTO ALEGRE, 1 _ Sob! lou à do excelente meia esquerda do MADUREIRA.
Casa Lohner S. A. pp. Carlos los aliceres da igreja de São Vi- L· F.' , ..

'

,

Hoepcke S. A: Sa.tisfaça ore-I
cente foi encontrada uma urna Imoense X -Iguelraquerente as exrgencras da Supe- com documentos e moedas ano

rinten�en.cia de Saude Publ.ica. tigas de ouro, prata.. e
.

niqueI, No dist�ito de Sacó dos Limões, defrontar-se-ão hoje, à

.

Jose Pinto Varela Junior -I cunhadas com a efígie de Pe- tarde, as aguerridas equipes do LIMOENSE, daquele' local, e
Sim. . dro II. , FIGUEIRA, desta capital.

I

'Será no estádio do Flu-
.I. .

.'. _�
..('", 'Ó,

.mmense o ana,ch !\tinas

C---'-,A�F-E�'-""""'------- Gerais x Distrítu Federal
INDIANO. RIO, 2 - O sr. Castelo Branco, presidente da Federação

Brasileira de Futebol, determinou que o match CARIOCAS x MI-
NEIROS seja efetuado no estadio do FLUMINENSE, em Alvaro
Chaves. '

Como se sabe, a peleja -será realizada quarta-feira pro-
xima, sob a luz dos refletores.

'

A COMPAf\JHiA. QUE. -PROPORCIONALMENTE,
MÂIORES QUANTIAS PAGA

'

•

Combill8cõe§ Sorteadas·
Em 30 IIp. Novembro de 1939

u-._'; &�.. �Jllt:\ ,�é<�
. ,

�

Plano' "A"

I
Plano "B"
Do 1 •.ao 6.'

'---

K A '1' K G T X O 36 S Y 3 T·-N 6' �iga Atlética Ca·tarinense
Convoca�.r.,oN S Cj o R N A_F !_4_o_ R_33__R _L ,34 ,...

----I
Do V ao 12.' ..

'

N p �,M N U
·K Y 3 -.-M34TT Z 17/"

H K Lj I p X X B K -14 F U 35 i \1(:·35
In'or�açÕêS e Prospectos
MACHADO & Cia.�

,Rua João Finto n· 5- Florlanopolls

Convocamos os clubes filiados a esta Liga, para uma ses
são de Assembléia Geral, no dia 7 de dezembro p. vindouro, ás
20 horas, na sêde desta Liga, a-fim-de proceder- se á eleição da

I nova Diretoria e Conselho Técnico dessa entidade.

I SECRETARIA DA LIGA A.TLE'TfCA CATARINENSE
'em Flori .nôpolis, 30 de novembro de 1939.,

'

I (Waltp.r Lange) (Euclides Fernandes)
PRESIDENTE, em exercício l: SECHETA'RlO, em exercido

I

I

flLOMfiNO E CIA

Não qner Jniz carioea

FABRICA MOVIDA A' ELETRICIDADE, POR

PROCESSOS MODERNOS, ESPECIAIS E DE EX·

CLUSIVA PROPRIEDADE DA FIRMA,

- -

iww-

-

AGUAS MEDIClNAIS de São·Lourenço
A L C A L I N A' _. eombate 8S males do ESTOM.t\ ..

'

JI.I M A G N' E Z I ANA. Regul..riza as f�n�õe8
,GO e INTESTINO • ' do FIGADO e RINS.

Informaeões e pedidos: Fone 1.350,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


