
RIO, 2-PeHE�SI&GFORS, I"
.'

Aifisocia'ted �,ress-Agericla;nor-, ')
.

�ti.-àmericana+-Dizem fontes

beml'Gina5ÁO ".'CO-1qformadas que as mulheres e "

Ó;����ra�aa:�:��s kd�e�i:�af�� ração de;;'?! ,.Je-- LiqnldóralD'· trinta e

ees, machados e ancinhos; ma- ',}' seis tanks· RUSSQs'
taram três aviadores russos que

.

',$..US"
. ,

Saltaram de um aparelho dani-
',' RIO, 4-"lniorma' de Stockol-

ficado. Acrescenta-se que varios
, .

' : .mQ, a .Transocean-Agencia ale-
garotos viram os paraquedas 40s .

Dia 7 se re�lizará a ,cenmo- mã�Comunica-se de Helsingfors
russos e em seguida deram o ma da colocação d� �rau das que as tropas finlandêsas anu
I�larme á população da aldeia b�charelal;ldas do GlOas�o Cora- laram e iíquidaram trinta e seis.
'lIem homees, pois estes forarn çao de ,Jesus, dest� capital. tanks russos soviéticos no-avan
jtodQs para o Exército. Os rus-

.

° programa esta aSSIm orga- ço e conquista de Terijoki.'RIO', 2-De HELSINGFOR�, sos, cercados, disparam as alias nisado: .

infor�a a Trans05ean, age�c1a pistolas contra' as aldeãs e cre- ás 8 hor.as;-Missa solene em
alema-A evacuaçao

.

da ca�It�l.? .anças, que carregaram, dorninan- ação de graças, celebrada na

finl��dêsa atingiu .

o se.u cli- do-os e abatendo-os por fim. Ne- Capela do Colegio. ,

max esta noite. Debaixo de nhuma das atacantes ficou feri- ás 19' horas: - Cerimonia da
escuridão integral, devido ao da. Colação de gráu, no s'alão nobre
"black-out" , grandes filas de Uma metralhadora intacta foi do Colégio, paraninfada pelo
can:inhões deixam a cidade con- salva do aparelho que caíu nas ilustre Interventor Federal no

duzindo mulheres e creanças pa- proximidades da referida aldeia Estado dr. Nerêu Ram�s. ,I RIO., 4-De Tirania Associa-
ra as províncias do interior. Se-

-.
.

S a-
.

t b há t d P A
'

o ES H P; J;C, e s fi s ac re- e ress- gencia norte ame-

I gundo informam de, Vibourg, landas: ricana-c-O general Alfredo .Guz-
I também esta cidade foi .evacua- Adir Gallotti, Alice Gomes, zoni,' comandante das tropas ita-
da hoje'.

.• , Linhos pata ternos e casemiras Aurora Rótolo, Carmem Ramos lianas aquarteladas' na Albana
° encarregado dos negocios em côrtes no

'

Wendhausen, Catarina N. Ha- 'renunciou ao seu cargo, partindc
finlandêsas em' Helsingfors dei-' PARAIZO berbeck, Dalva Conti, Hedí para a Itália de avião,
xou hoje a'capital-. Rua Felipe Schmidt 21 Blum, Hela Kather, Helvita U.

,o,

Washington não ame"
_..:.._ ---'L;;.... .....:..---...-------- Wildi, Hilda, D' Alascio, Ieda

I - Ororino, lIma' V. Pereira, Inie� 'L· . d 't'eo� rM0'::::u' eom b�r? Sipei, .Irma . Rig�einbác� "Impo.' as
. ropas

Llg11;i NogueIra Ramos, Mana, '

PARA �StRITplllOS
' .

� .'." ��lice ,S?ares, .�aria Helena Gi-i-··
/ :.. • ."russas

""�lié�beil'''''� ;5_'+;'u" '. �!"�••","l';;.--"��}.s,��;..>.\i,,- : 16, Mana Lemta Ramos, Már-ia .

_.
\.' de"Loúrdes'�;N7 Haber'beck; -Ma- :o�: -.'••0� __ .•. ::',,;:'4-.__:�_ é

.

'

"
"
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"
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'

> -' Úí'l, de Lour.des .'1\, de Souza, 'RIO, 4-:-Diz de Klrkines,,(No-

.. ," A"
.

".
,,'

'MoO" ..... ,�""I.. jtA' '�,':i,'_ f ..
"

;Maria Tereza Ramos' da Silva, roega} a' Associat;ed' :Press-
. ..." Iiiiii.a_ � Matilde Vailz Koerich, Miriam Agencia '11.orte-am�ricana-Todo

Cecilia Pereira, Nadir Ferrari" o distrito de Petsamo se encon

Neusa Coelho de Souza Timm, tra limp,o de tropas' rus�as em

Nilza Cunha, Renate Müller,' consequencia dos violentos con

Solitd M. de Souza, Vera Wen- tra-ataques dos finlandêses.'
dhausen de Brito, Wanda Vaz,
Zoraida Sabino.

Com as nossas felicitações pe
la feliz conclusão do curso, agra
decemos o atencioso coÍlvite' que
recebemos. ".-

De Fabris

r

Ha poucos dias, reverentes e 'emocionados os cora

ções brasileiros se debruçB;ralp sobre o túmulo 'dos defen
sor�s' da ordem e das instituições, dos'sentimentos e da

sociedade, que tombaram gloriosamente numa luta de -he
roismo contra os traídores da patria, mancomunados com
'o soldo IjI-viltante de Moscou.

Recordamos, nessa, homenagem sincera e reconhecida,
aquela. hora tragica e revoltante, em que máus brasileiros,

tnp.ud.'ían�o sobre as nossas tradições .impolu
.:

tas, salpicando

1
de intamia o lábaro sáerosanto ,d� nacionalidade, espesi
nhando com requintes de selvageria, o que ha de mais ca-
ro, de mais sublime no catecismo da nossa 'dignidade ra

cial" quizeram jogar o país no cáos da destruição e d,a�,
"

anarquia, na tentativa ingloria e, ,jgnominiosd de impôr-lhe
UQl regime feito de 'brutalidade :�i'bes'tialidade. '

.

,E enqua�to' o�' rlossos olhJs:s� éoncentravam no san

'gue generoso que havia jorrado para salvar a honra do
lar e a pureza da nossa organização social, enquanto a

,

nossa, alma rendia culto ás vitim�s do t5comunismo, ,o nos-.:
-

,

so _pensamento se erguia nllll}. �'protestó: ,solene contra a

I, doutrina bolchevista-e-a ameaça terrificadora que pes� ào-

I bre a civilização.,

'_ .Hoje, mais do que nunca, podemos compreender a

preciosidade Jesse sangue derramado em solo pa�rio, para
deter a furia vermelha. '. ,,' I'!

.

,
A Russia, a infeliz Russia que ve?ga cativa sob o

peso :de ferro e sangue das garras marxistas, ei-la arrasta-

da a uma guerra de rapina e de" aniquilamento, porque Os

seus governantes, porque o 'comunismo que a escraviza,
lhe impôs a' triste sina de ser a avalanche do mal�e ser

a gargalhada sinistra e sarcasfíca contra as ,conquistas -da
,

-inteligencia e do coração, de ser' o ãrauto horrendo do vi

cio;' de ser, enfim, á 'onda rubra que avassala vilas e cida

des, para tudo destruir e aniquilar num diluvio de sangue
e Iâgrimas. ,

-

Com a invasão covarde da Polónia- e,
'

agora, com a

invasão brutal e injustifi�ada' da F'inlandia, o comunismo
arreou a mascara e se pôs diante do mundo com toda a

hediondês de, suas feições espetrais.
'

E foi .esse codigo de baixezas e injustiças, essa pre

gação de insanias e bestialidades, 'que se tentou implantar
no Brasil,

.

Hosanas, pois ao Estado Novo, que' nos libertou de

tentáculos tão ameaçadores. E que os nossos sentimentos

cívicoi se retemperem no sangue daqueles que, para salvar

a 'grandez� moral e material da Nação" se imolaram es

toicamente no Altar do Dever, e continuemos assim, a
construir o Brasil eobre os alicerces indestrutíveis do cris-

tianismo.
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Diretor,,:Proprietêlrio 'JAlaO t::ALLADO
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Tomam vulto'Mulheresos rumOEes, ',\�,�

"\

Os flnlandêses Inta ....
eom ardo'_' e pre

elsãoe
. .

creaneas
RI?, 4 - De Copenhague,

Assocíated Press-Agencia. norte
amAerica?a-Os [ornais dinaínà+t
queses .informam que tem havi
do grandes perda� entre solda
dos russos nas lut'fs travadas no

ísthmo de Karel, Um general
fi.nl�ndês que volta desse porito
dIZ' 5lUe )ámais viu

.

um exercito
lutar com tal ardor,
mesmo tempo com tal precisão
e sem. um traço de medo.

RIÓ,.' 2 Diz .de S"fOKOLMO,
a Transocean,: agencia alemã -"

I Tomam vulto os rumores que
circulam desde hoje em Stokol
mo, segundo os quais a Suecia t'
estada disposta a declarar guer
ra

-

'á Uhião Sovietica. Seria,
nesse caso, enviado, inicialmen
te, um corpo expedicionário sue
co á Finlandia afim de ajudal-a
na guerra contra os Soviets.

x •
:\

.

.·{"lDataram
t'�"1 .A.

tres russos

Ás evacua

lçóes,das po ..

Ipulações da
.

Finlandia

Guzzo�i re

nunciou

" ,�" l\IOVEIS
...ow.o'(�:''i�--�;�� �;',�J.!'.��.� "':'��;�:f�7 _ �-

'Escrivaninhas Estantes (;ádeiras gi ..ator.a�',-·.

(;lassifiea'dores -Arqltlvos .

etc. etc.'
.

,

Mais um na- O corpo de �le�::;�eD!!:D:t7::ihI1Posto
.'

tetrjt�rj�1
t

", · -

d
' glr o De.eh . I ,o sr: Interventor lOterl·

'. ecnlcos ,O '

'1:00 aSSInOU decreto prorro· Já chegaram ás

'E' ", ',.t' RIO, 2�Zarpou hoje o -cár· : gando até quinze do cor- I
MEIAS PERFUMADAS

Xerc I o gueiró alen;ão "Baía Blanc�",; rente. a. cobrança. sem i Exclusividade dá Casa Paraizo

�IO, 4�rie Londros, (Havas, que tent�ra romper o· bloquelo."multa, do Imposto Tellrito.
agencia francêsa)�O "Dalvran" O carguelro conduz grande car-, •

I" I r 'd'
de 4 ..558 tqneladas, de New RIO, 2�0 govêrno Federal regamentQ de viveres, inclusive "ria re a IVO ao segun O 'Reunloal't.o d·e
Castle, chocol.1-�e numa mina, baix?u .decreto estab,ele.cendo q�e dez mil caix�s de banha; 60 mil, semestre do correnl$, ano.
na costa' oriental inglêsa, ,afun" os tecmcos do ExerCIto serao sacos de café; duas mil tonela-

-

tda�doo. f .' compostos de 60 �eograf?s, 651 das de, minerio d� ferro; cinco' Teátro ginastl·co ven ores
'�,� .é ..•• ·: ',.'.

� .. --�-
..construtores, 65 ,en.genhe1ros de mil fardos de fumo e seis mil

.

Moscou se utlhsa das arml;lmento, 21 tecmcos (\le trans- sacos de arroz.
" lem do

'bases Estonianas m1ssoes,: �6 eletrici�tas, 36 qui-, A partida do navio despertou' RIO. 4�Sob a direção do Sr,
.

, micos, 24 metalurg�stas e 15: intensa curiosidade, comparecen- Artur de Azevedo, meios artisti-
'c.

D O' I
-

(H
. técnicp� ,d,.e aeronaútlca. do ao ca.is grande multidão., cos ((teatrais, iniciou-se hoje no BELEM, 2-Anurici:�se queR'10,' 4 _' e s 0;- avas, I

.

A) A'
. Teatro Ginastico a temporada se reunirão auqi os in,�ervento- '

'

agenciá francesa - agencIa ',' d d
'

M � O a�biente comercial
Reut�t ,iríform� que, segu,ndo '·Re�•.r'ço de

�

os ama ores, que enscenar�m a res do Piauí, ara,.nsa ", Ama- dade va' s 'n I d'
'

. uma:' mensagem 'recebida;
_

no' IU,,·... ' WS d
"

d' _
peça "Compra-se um mandQ", zonas e Pará, Para estudar con- h

.

1 a SI a �r, no dla
..avI'a-o sovI·e'tI·c·O'. abatido duran.te" "."" ':.

'b
o'

("I
': e as, em, c,ortes e mo �rms I

da autoria do ·sr. José Wander- juntamente oS problemas de seus ,- lore, um ac�nteclmen!o d' eJre
ara O

,simas gravatas no ,ley. '

..

'

\ Estadqs.' " :, ace! com a mauguraçao &; oa

u.m :aide :esta farde sobr�e H.eI-; ver a p PARAIZO ,

I t••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••• :114er.la Esmeralda, ,estabeleclmen
,slnkl, "fOI encontrad0 ,�mhe1ro, '.. ' • Rua Felipe Schmdt 21 '

O ç dI .•
'

• ,;' d
I to ,que, pela sua organisaçeo in'1

esíonianÓ,n?bolso d�_ P!loto,:� M InlsterlO' "r pre. o os '.Jorna,ls, e' t�ma e pela ,riqueza d,e s�u 80rJ
que prova que os' aVlOes· SOVI� , ,

. Pr"'eso .um" bando' "

'

P'
.

.

.
" -'o

/ hmento, dota a ,nossa capltal d�
ticos estão op:rando nas novas da Guerra' -

,.

orto Alegr� '.'

?�, uma casa de .primeirao.rdemne�
base da 'Estoma.

. "

"

d'"
.

(
I

....
,

se' genero, d�lxando-a em condi
,

,

,

e' clganos' , çéiíés de '. igualdade com os ma

_.�.�"'--'--_ _------��. , RIO, 2 - Foi fixado decreto c RIO, 4 Esçreve a "Gazeta de Noticias":
' importantes centros do país,

.' , ." ,abrindo Um credito de S. PAULO -4- Foi preso o
"Por moei \TO do encarecimento do papel, os 'jornais' 'db· "Desde, que '"se. anunciou a ins

Pesto .. pique n... · v-� - , 8�"7.5 1':000$000 para reforço d�s I bando de ci�an'os, que raptava Rio Gran�e do Sul, segundo nos infó�mam telegramas de, Port� I tafa'ção' � J�alheria Esmeralda
,". !" '80 finlandês ." çÍo�ações do orçamento do M,l; creanças em S. Palo e no muni- Alegre, v�o aume�far o preço das a.ssInat.ur�s e da sua v�nda i se fe� em torno �ma grande es

•
" 0 •• ::. nisterio da Guerra. cipio de Sonto André (São" Bet.: aV1.).lsa. AInda aSSIm;, as empresas 10rnahstlcas daquele Estado' petattva, espetatlva que ser

RIO; 2-De Londres, (Havas, . nardo). A policia apreendeu em julgam que ser:nylhante providencia está longe de .,cobrir os pre-I plenamente justificada na dat�
ageiíêia' francêsa) _ .A 'Agencia."

.

pleno sertão no litoral paulista, juizos sobrevindos, em virtude do encarecimento 'da materia pri-, de hoje, pois todos irão enconJ

Reuter informa' que um navio MODIFI(;ÀDA A LEI uma das menores sequestradas. �a, '�jos pre�o� vão au_me�tando cada �ia I?ais. Realmente a; trar.no importante, estabe�ecr
d� guerra finlandês foi posto a Os ciganos foram recolhidos á lI?preP1Sa. bras:leI�a tem �ofndo d: m�nelra d;reta as c�nsequen- I mento, um pedaço dessas Clda

•

Qiqpe, na, manhã �de ôntem, du- de prom,eõe.s" cadl':ia de Iguape. Clas da sItuaçao InternaCIonal. NflO so o papel" tudo maIS de que. des encantada, onde tuá'o era

rante o bombardeio de Hangoe
nessita uma empresa jornalística para mant�r-se, tem tido o seu! pedras reluzentes e ouro e cris

pela' trota sovietica. Aviões soo RIO, 2-Foi baixado, decreto UMA ASSINATURA MEN&AL custo, acrescido consideravelmente nestes ultimos meses. E o "peorl tais. ,

vieticos metralharam os mari- modificando a'lei de promoções.' DE A "GAZETA" CU::;TA é que não ha esperanças de melhora,. sen'ão para um futuro lori- Felicitamos os proprietarios
nheiros finlandêses no, mar. nó' Exército. APENA,S �$OOO . ginquo". I almejamo-lhes prosperidades.
------ ...,."'-"'--......-_._'�_.�--

._..���.�_..•-�
---"-- �� ----

A ·Moda na CAS A O PARAIZ
.

' .

Luxó, Elegancia e distinção

::�ro, �'<-,�i.��ári�êsil '�àYas,�itá-' .�..;_:ç:�'
forma de W�shi:pgton ",--,--O De" .:.

,

.

partamento de, Estado �esmen� ",

, 'tia ,a noticia 'de 'fonte russa, in
dicando quê o /êmbaixado-t, dos

.;
Estados Unidos,' Steinhart, in

,formou ao governo' sovietico CJ.ue
o governo norte-americano rom

peria as relações com o gover-

no russo, se este não consentis-
se em negociar com a Finlandia.

vio inglês

/

.; i,

Sofreram ·peSildas
perdas "�

inter
em 'Be�
Pará

RIO, 4 - Anuncia de Helsin·
gfors, a Asspci�ted Press-Agen
cia norte-americana"':"'Os circulo
militares informam que a lut
s.e desenvolve .ao' longo 'da frona
teira -e que 'os . agressores tem·
sofrido pesadas perdas. '

,

Uma asslnàtura. mensal
de A GAZETA, custa

apenas 5$000
.

J,oalheria

-

,.

As Olais recentes novidades em
cios de. Rio e S.;'i () Paulo, esta
rua Fe,lipe Sehmidt D. 21.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Transcorre na, data de ama

nhã o aniversario natalicio do
ilustre e brioso oficial da nossa

Força Pública sr. moior Antonio
, Martins dos Santos, Comandan
te interino daquela valorosa cor-

poração. ,- ANO
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 sin- nosso estimado conterraneo sr.

cera de seus colegas de armas
Celso Moura, diligente escrivão

e de quantos conhecem a sua
em Hamonia.

'

Chegou a esta cidade o aca-

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

major Santos será, por certo, Senhorita faça com que, seu Argemiro Gomes, residente em
r Primeiro d..mingo

t
T d F

.

f '1' R d' 11: F
.

f
.

namorado use chapéu Lages. do Advento - Ano eo oro errari e amura, o 010 errari e amilia,
muito felicitado pela passagem d C

.

t C d Sil f '1' ( )' H
.

. RAMENZONI -Está entre nós o sr. dr. I,·turd••••0 de 1940
r. orm o ,esar alva e amura ausente, ennqus

de seu natalicio. F
.

R 1 1 d
'" .., Ferrari Junior e família, Tereza e Mario Ferrari, Basilio

" E os que trabalham em A ranC1SCO ange, cu to a voga- Com este dominzose inicia novo
Fazem anos h9Je: do em Itajaí. liturzl

b.
I d f t

Ferrari e faniilia, Albino Ferrari e família, - penhorados
GAZETA, honrados que se sen-

-Veiu de Tijucas, onde é
ano I �rglco, novo �IC 0_ e es as '

agradecem ás pessôas que os acompanharam na sua gran-
tem pelas ligações de afeto que o sr. Armando Viana, co-pro- forte' comerciante, o

da Igreja que terrnínarão, c�mo, de .dôr pelo falecimenro de seu inesquecivel pai, sogro, avô, bisavô,
mantem com s. s., associam-se a prietario da Empr.eza Limoense; Laus.

sr. José agora, com a, semana ,da ultimo irmão, cunhado e tio - HENRIQUE FERRARI - aproveitando
essas Ifelicitações com o maior o sr. Edgard Slmone.; .

I
-Tm transito para Laguna, dO,�t��O de Pente�o�te�. A da- ainda a oportunidade para tornar público o eterno reconhecimen-

r�,��...:�i��1: � exma
..
sra. d. �ana LUlza

passou nesta capital o academi-
ta inicial do. ano litúrgico era, to ao abalísado facultativo - Dr. Augusto de Paula - -pelo

Boiteux Piazza: I
n.o :eculo V , a festa da Aun- modo carirthoso e dedicação com que sempre tratou o saudoso ex-

JOSE' DO VALE PEREIRA
'

A ,'C d .

' , co de engenharia da Universida- ciaçao s d c t d
,

, I o sr. gen.or a� ?so, ,

de do Paraná, sr. José Queiroz G
.' egun O

-

ar a o papa tinto. Outrossim agradecem ao dignissimo ministro de Cristo re-

Vê Rass(lr amanhã sua, data, a exma�/�a.
d. Líd1a de Lour. filho do sr. dr.

\
Enéas Va!\con� eJ���'festa celebrad� em mar-

verendo Padre Werner, pelo conforto' espiritual prodigalízado�'
natalícia o sr. José do Vale Pe-. des Clahu l�'h E M 1

celos de Queiroz, inspetor fede- ço passou. � ser celebrada, em
Convidam a todos a assistirem á missa de 7°. dia, que em

. .

d t d I' a sen orm a ma ance os 1 d E d d F' I'
sufragio á sua alma, mandam celebrar, segunda-feira, 4 de dezem-

reira, conceítua o agen e e se- .,' ra e stra a

e,
erro D. Te- 18 de dezembro conforme' ex-

-

guros nesta praça e cavalheiro professora normalista, reza Cristina õ C T d T I d d
bro, ás 7 horas, no altar do Sagrado Coração de JesuS, na. Cate-

muito considerado na sociedade I -Seguiu ��ra 'Tubarão em 6P6Se °NoonsCelcloulo ex 0° eado",'entoe dral Metropoli�ana, confessan�o-se, des�: já, agradecidos aos que
flori l't.

Fazem anos amanhã:
h' d t "1"

, eornparecerem a este ato de piedade crrtã
orianopo 1 ana:, I compan la e sua exma. amura começou algumas semana santes oc
As gran�e� slmpat�as qu� des- f o sr. Aldo Zico Linhares, re- o nos�o conterran�o s.r. Celso do Natpl; na liturgia romana I CARTAZ -=S DO DIA Lindo filme, ameroso..

�rut� .

o distinto amversanante,· presentante comercial; Almeida, alto funclOnano da Fa- havia cinco e, posteriormente,
'

L It-Maruio intrepido,
justificadas 1?elo s�u no�r� cara.: o jovem Alexandre, filho do zenda Estadual.

.
quatro domingos do advento, I CINES COROADOS Grande sucesso da Melro.

t:r e seu bnlh�nt� esp�nto, fa- Icomerciante sr. Domingos Evan- -Regressou para o RlO do que se conservaram até hoje. A • .., 5-E o seriado
, ra? com que sela �le mUlto cum-, gelista; '>' S�l, onde ocupa as ele�adas fun- idéa da purificação das almas, 8-:al C,rc!lito Ciu@·

I
•

b
primentado, associando-se os de

a senhorinha Amalia, filha do çoes de Delegado Regional, de- de envolta com a da vinda de matograf.eo I.tda. mperlo su marlno j

,A GAZETA a tais ,c�mprimen- sr. Eduardo Dias; se�p:nha�do-�s com o mai�r Nosso Senhor (Ecce, Dominus Fone 1587 Preçe, 1 $100.
tos co� todo.o éntusiasmo du- o sr. José Sartorato Filho. cnten? e.JustIça,. o sr. dr. Ed1- veniet-eis que o Senhor virá), HOJE - DOMINGO - HOJE '

ma amizade smcera. son Silveira Swam, que dura�te explica a cor roxa dos para- No REX, ás 2 HORAS: " N� REX as 6,30 - 8,30 horas:

, Tinturaria? algum tempo exerceu as funções mentos, a supressão do hino Grandiosas matinées ' Auastacio, i)"
,

Só a "GUARANY" de promotor público de S. José. de doxologia «Gloria in. excel-' I t'
Como filme nacional o Ian podo-

sis Deos , e a troca do =lte Mis-
e e�an es

_

râ ter a 'certeza, que este é o

Fone 1428
, Senhorita exija que seu noivo sa est» por -Benedícamus Do-

1-
NA TELA: c. � a �ossa sen8ibi1ida�e espera.

ç- S use chapéu mino», tal como no tempo da
2

NACIONAL D. F. B. Dramático, amoroso, triste.alegre,
HABI�ITA oE

RA:MENZONI quaresma. Na idade media era -6:ANTA�DO AS PENAS movimentado. Brasileiro. Nosso.

Estão se habilitando para ca- prescrito ° jejum, durante ° ad- ,short.IlD�o .'
DEA SELVA é a+garota dapraia

sar, o jovem Osmar Silva e a MISSAS vento, chamado «quaresma do 3 -MarUJO .lDtrePldo de C:0pacabana. Queimada.Lin-l •.

senhorinha Dionisia Silva, fi- Natal». Obra prima, �Io. Flexível. DARCY CAZARRE' é

lha de Dionisio Custodio da SiI- JOSE' HONORIO DA CO�TA Devemos preparar para ° NO PALCO o tragico super-excelente. TotÍH
,

,

e de d. Serafina Silva; Joa- Cristo, "que vai nascer esoíri- Rocambole: estão bons. Vai agradar e muito,
H()JE ,DE�����go, 3 D

quim Rodrigues da Fonseca e Com grande assistencia foi tualmente em nossos "corações, O homem demonio. Magia. Ilu- Si não veremos...
�'

-

Mercedes Firmina da Cunha. rezada, ôntem, na capela do Es- morada digna, aproxin-ando-nos sionismo. Muita diversão. Muita NACIONAL D.·F. B.

_- '

treito missa em intenção a alma da Contissão e Comunhão. Na verve. Ótimo, NOTICIAS DO DIA
do nosso saudoso conterraneo sr. assistencia á Missa dominical Preço: 1$500; ,O vosso jornal
major José Honorio da Costa. ouçamos devotamente os canti- , Preço: 2$500

. ,

cos repassados me melancolia. No IMPERIAL, ás 2 horas: ,I
Um deles, antigo e mistico, me- l......;.NACIONAL D. F. B. No IMPERIAL, ás 6,36 � 8,30 hs:'l> I,

rece ser lembrado aqui: «Quan- 2--:-VOZ DO MUNDO ",' .'

do virá Senhor o dia � O mais i.llteressante jornal. Segura esta molher '

em que epareça o 'Salvador 3l-Vivenilo, em �onho MELVYN DOUGLAS fi VlaCl-
e em que se cumpra a profecia: NIA BRUCE são os protagoIli,·
«Nasceu do mundo o Redentor?,. "", tas. Alta comedia da ColuInbia.
«RORATE' COELI DESUPER 'L E I L A O Ele no papel do maior detetive '

ET NUBES PLUAN1:JUSTUM»' do mundo. Ela no tipo da maiu!'

Está de parabens o lar do sr. (O' ceus do alto róciai e as "aluada" de todos o� tempo!'1. E'

dr. José Paulo Vaz e de sua nuvens chovam o Justo). Terça feira, dia 5 ás 19 horas, um �no de ro'lb� de amdr. E

exma. esposa'd. Julia Alves Vaz, O{'sacerdotes, bispos, car-
no Predio da RUd João Pinto n. de assalto e de VIOlento I bo�b H'. "

residente em Cruzeiro, pelo nas- deais, diaconos e subdiaconos, 18, serão vendidos em leilão mo- deio a sua capacidade de rir...

cimento, ocorrido :'em 27 de no- iniciaram ontem a recitação do veis para sala do jantar. sala de Preço:,-I $500.
vembro findo, de um interessan- l' volume do breviario, no dia visita, qUarto de c'isal e solteiro

..

----

te menino que tomou o nome assinalado, e o 'recitarão até a
camas de criança, cadeiras, lou- Amanha:

de João Paulo. quaresma.
. , _

ças�' vidros, me�as, ,talheres e No REX-ás 5, 7 e 8,45 ho!'a!!:
,

I,
_ o ofertório da Missa de hoje �Ultos Ol1trOE: objetos.

"

VIAJANTES " repete o Intr'oito: "Elevei a�é P d
uma guia com C�ub� dos Sul�ld ,lS

,

'I
" vós minha alma, �J:!pho!: conft� i er eu-se 50$000 de !'!e- qt�mo fIlme de �lta' tenaaol emr.),

,

' PREF. 'JI'LA\'.10 VIEIRA em. Vós Deus me� e_ n�o serei I los estaduais, tlva. F(�rte. MOVImentado. Cll H) ,

AIS 43" L: 30' 8 30 HORAS objet,o de zomba.na .

e' 'n�,° por I no traieto da R. João Pinto até I de l,an.ces trem.endos.
,O�u-, e , :

Está em Florianopolis, o sr. parte de meus tni'mlgos, porque a H. Cons. Mafra, 72. Gratifica- E maIS o serIado

PRISCILLA LANE a figurinha �laviQ Vieira, operoso prefeito Seguiu I'ãra Curitibano!, onde todos o� que em yós esperam: IJ� a quem encontrar e entregar 'Aranha negra' ;
_queride de «Quatro Filhas :o,agora de Camboriú, onde vem fazendo exerce as elevadas funçoes de não_ serao confundIdos». aa Casa SHas, Caos. Mafra, 72. Preço - t $1 00. ,

aó lado de WAYNE MORRIS uma administração sadia e alta-

jUi,Z de Direito, o nosso i!ustre I ' �o advento �Iude-se, t�mbe�, \ •••••-: ê. "'I,
na .comedia alegre \l cheia de vi- mente eficiente. �onterraneo ,sr. dr. Ivo OullhQn, I á vmda d? Cristo no JUIZO f�-, RICO presente de' Pa'pa: I"

, ,i

da que Se desenrola ao som de mtedro magistrado. naI. O ulhmo evangelho domt- I

, í"

I PREF. JOÃO PEIXOTO
I>

Imarchas guerreiras e, de rufos de S. s. fez-se acompanhar de nicai do ano jiturgico findo e o

N I 'N I A
'

- '/
,

tambores!
'h ,Encontra-se na capital, o sr.

sua exma. esposa. 'pr.i�eiro do novo ano, agora oe para ata e noNovo ;,
lFadete'" do barul o 'tnlclado, versam ° mesmo as- '

,

'j'"
,

' ., João Peixoto, ilustre edil de Por- Ondulaça"O Permanente sunto: o Juizo final: «Ver-se-á

JOHNNIE DAcVoImS EDDIE AL
to Belo, cujo progresso vem á rua Anita Garibaldi, 89 o Filho do homem vindo sobre Um dormitaria de imbuia por' t :000$000

-
"

promovendo com grande patrio- I

BERT�JANE BRYAN-JANE tismo.
DIARIAMENTE uma nuvem. com grande poder I

,WYMAN a cargo de competente e majestade».

'-No programa- Está"em Florianopolis o Qca- • profissional - Preços
tado madeireiro Edmundo Me- mod, icos Cruzada pro-reStauraçãoNACIONAL D. F. B. '

AZAS , SELVAGENS-educativo nezes, residente em,Rio Caçador.
••••••••••••••••••••••••••

da Cruz

FOX AIRPLAN DR.' JOSE' BOTTINI ii
DR CLARIBALTE

Hoje dá nâite, a' Co.miss;o �n-
NEWS N. 2212 : • carrega a e anganar', un os

�

d dL. para a restauração da Cruz do
2 traillers 'Vm o e ages encontra-se. GALVAOd

. • Morro do Antão, fará encenar

Pre,ros-2$500 e 2$000 em Florianopolís o nosso istm-·.
O l:s 1$000

.

to conterraneo sr. dr. José Bot- .:
ADVOGADO interessante comedia, com atos

Amanhí;laeria: "

I
tini.

:.
Falencias, processos de Se- de variedades, no Edificio Dom

--'--

Escritorio: RUA' DEODORO, Joaquim, ao lado da Catedral,
IBA' REIS. "

18 revertendo a
.

receita para as

SOMENTE I I guros Terrestres e Marítimos obras respetivas no mOrrO, dan-
Unidas pelo de8tlno i Chegou a esta cidade o nosso : . 'r.: •

do-se inicio aos trabalhos de

com I estimado conterraneo e compe- :' N. 15 -

TE_l:'EFONE; H!60
: II restauração

de um dos mais

MARGARET LINDS.I\Y-ANN I tente advogado sr. Ibá Reis, re- • FLORI NOPOL1S
• sugestivss monumentos de nos-

. .'.
SHERIDAN-MARIE WILSON sidente em Hamonia. sa fé e cultura. 592

Aniversaria-se amanhã o' nos
so prezado colega de imprensa
sr. Augusto Montenegro de Oli
veira, a quem enviamos um cor

dial abraço de felicitações.

GAZET
VII Florianopolis, Domingo, 3' de Dezembro de 1939 IN()MERO -: ,1802

Diretor-Proprietario JAIRO CALLADO

CELSO MOURA

ARGEMIRO GOMES Notas C�tolicas HENRIQUE FERRARI
, ,

A'S 2 HORAS

CARlAZ�S DO DIA
ODEON

o Ilder dos cinemas
Emp� Cinematografica

Odeon Ltda.
FONE:

.

1602

Em Vesperal Lider
dedicada ás distintas senhorinhas

NASCIMENTOS

,DR., IVO, GUILHON

2 Traillera
....

�.

Preçol-l $100
Galeria":":$700.

Está de parabens o lar do sr.

Antonio Prates, funcionario' do,
Imposto sobre a Renda, e de
sua esposa, sra: Isaura Prates,
com o nascimento, a 29 do m�s
p. findo, de um robusto menino

que recebeu o nome de Carlos

Alb<::rto.

,

"

' :::;"":prog�ama-,
l�NACIONAL D. F. B.

2-'-CONCURSO CANINO - de-
senha!!,

G'alopandopor justiea
um western de grandes' e

,

moções com os TRES VA-
LENTES

.

Folias d@ Radi., .�ity
uma linda feerie com BOB
BAKER - ANN MILLER
e JACK OAKEY.

Sendo :- t roupeiró com 3 c.orpos, espelho de �lsOL1té;
Interno; - t penteadeIra, com espelho biso lllé

- t cama artistica - 2 bidês - 1 banqueta '

,

SALA· DE JANTAR
- 1 bufé - 1 Cristaleira - 1 mesa elastica, COill '6 ,cadei�a3'

,

estou fadas
Isto a escolher segundo os mais chies e modernos catalog-'Js

!

SO' NA CASA SILAS
RUA CONSELHEIRO, MAFRA-72

10 V -_

,f
I

Com a inauguração das novas instalações" á '

rua Trajano N. 8,

a CAS'A MACEDONIA
oferecê

QUE MAIS BA.RATO VENDE

freguezia o seu MEZ DE PROPAGANDA
!

Em todos os artigos descontos especiais-BRINqUEDOS-Já reeebemos a nova linda eoleeão!

A CASA

á- sua distinta

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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- 6- '"er us -I· ,R·�I··�S·J�-_',;· '3·

.
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.

.

:Em prosseguimento: do campeonato
�derrotar, o Irls p'ela elevada contagem de 6,�3·.

IA .(3 A- Z'E T---
.

" "\ � :', '.: tt :.:.r �

'·Confff·mou
� t:

da L�F.F�, o
---------------�--------------------�--,

,

DESPORTIVA
sua superioridade

r
-

� . , .' _.
" j, . . � -

.- .

Enverg,a'nd�9 " a amblclonada 'faixarl, de campeão do Futebol Carioca
,em 1939, a

.

intrêp�da,J rapaziada .do Flamengo, na peleja' de dcmlngo "últi'mo,'
superou. o f'orte esqLÇ;�drão do 'Vas��lpelo e.,x'p,ressivo escor� de' 4xO.:

'

..................................................... � 'L
_.

A I'
iii

,t '�'.' -,
" �. -

"

.

I L O TER' I A ·F E D"�EtFRn,l1 ������������._. rga ,t enca Catarinens�
I· '.

'

B I
.

·d
'

, Couvoea�ão
·i QU'ARTAS E SABAD,OS II 'i a anga.na,! s •

. ee."..
-

ADQUIRA o (SEU BILHETE NO 'r,.I. Convoco os clubes filiados a esta 'Liga, para uma sessão
,

de assembléia geral extraordinária, no dia 5 do corrente às
.

\ -

�. !!I. ,19,30 horas, na séde desta Liga, a-firn-de'[tratar-se do as;untQ
I, SAL·ÃO PROG'RESSO ti Com�rar BRINQUEDOS e ..�BTI'-.OS concernente ao pedido feito por diversos clubes, que é o' se-

I ' !!l.. para presentes - só na guínte:
.

'.

I·
" o úNICO�· O'

-

d N Of� ce .ecuesao a' ota
..
icial desta 'Liga, de 26, de

.

RUA Fiil�IP.E �CHMID�.,aN. 5 - �LORIAN,'ÓPOLI�::.: I C
'.

M'
'.

)'
Novembro p, 'findo.

.

I ·as·s·· "Isc'e 'a'nea Liga Atlética Catarinense. em Florlanõpolis, 4 d· e
I �..............'

. I dezembro de 1939 .

.
Os resultados dos ultitnos'
'jolos �do catnpeonato ,

Rua' Tr�jeno �\t-. 12 (Walter Lange)
. PRESIDENTE, 'em exercício

. Sempre N.oviliades Grande
�.

·26-14 !scr3;tcb
�

.

.�"',' ,
.

_

'I:
1#: I· Beu;E:���:��:,;N;:�:_ dc:�:Suã: ::h:��:pi:�SãOE:"" ,�o''D',o'Dl,·,,··1e,. a I possivel a noticia, da decisão tomada pele tecnico Julio 'MeIQ,

., I
com referencía à nova constituição da linha média da seleção

I ,� #,- '\��"
.. ��- '- �-,-��--�,,,,

'�"" -:--:'�_:
.

'-��"�", '.""1 i l11In�j,ra·A��pri��ipio·�h;�f;'t�;.�8'�:�t�ç���de q'iie'·�enhu-;"ã-;)t;raçã�·<'''''ê"·''·-
, ! "

, f teria fe�ta n_o qU_éldro que derrotoú os fluminenses é isso aumen-

Tinta para tingir moveis, tetos e ma« tava a- inquietação, .

"

d i a
.

f ' Mas o tecnico agiu de acorco com os desejos gerais, fà-'
. '-

e r· . em gera
.

zendo entrar Lola e Bala na linha média, em substituição à 'Juca
e Geraldo, os dois médios qUI: fizeram uma estréa infeliz no
scratch

.

de Minas. , � .

.

. Comentando a decisão do tecnico os meios esportlvos
locais revelam amplo otimismo e já agora ha a conviçção.. geral
de que os mineiros poderão fazer uma figura brilhante ns match
de 6 de dezembro contra os cariocas. •

,

,I
I 'Lola e Bala são elementos -traquejados e' já não sentirão

F A EJ.Fi I O A: t;o�teira d9

[
! �itr��te�. embaraço que por certo prejudicada o' rendimen,to dos

,

'" , Pi,raJ·ubaé . J1"
' untamente com Dedão, que ostenta forma,' Lola e Bala

,'J ! formarão uma linha média capaz de sustentar a defesa e, ao
�LOR'AN''O�O L' ISI· mesmo tempo, dar, ao ataque o apeio indispensavel para que os
r ;

"

r-
'

" 'grandes elementos. que o compõem possam produzir o rendimen ..
,II to permitido por 'suas possibilidades. '

,

.

--..���--�----�--��--��--�
.

Figueira 'X Llmoense r':�R;s.J;��:;C:����t;a;:����-'�"leg�3�oJ�e��Ii�:s�;Aluizs���:�: A Liga aaiana pede; .au-,. � epar lçoes H para dizerqu.em autorizou a efe-
Conforme noticiámos, realizou-se domingo. no distrito de !'t PU' b J c, c'as

' � tuar a diligencia cujh ,pagamento xilio 'ao interventorSaco dos Liniões,. o encontro entre os 1 ° e 2° quadros do Fl- I � ; sr se pede•._. ,
".' .'..

,'. .

GUElRA, dest.a �ãpital, e LIMOENSE, daquele local, vencendo I s . "

'

' V S�bnst18_o \erelfa CarpeS'-'A Para. poder gozar as se�lI:flnals do, campeonato
o quadro principal do ,FIGUEIRA pelo, escore de. 3xO e empa-.�:iC� t.� ..c OOr�:litlr�� consideração de sr. I�te�ven.t�r brasllelr�,. .

tando o 2° per 2x2.' '.
' •

,[,
. ,com parecer favoravel_a inatívi-

, ,_ .
'

'.;
,

'.

•
.

. SECRETARIA DA' dade temperaria. .

, '

�IO, 4 -= A sltu�.çao do futebol baiano c�nhnua, nreocu-

C I
-

di' b"
.

I Empreza Auto-Viação Catari- pando a Federação Brasiielra de Entebol, em vIrtude', de 'seu
. O ·oc,a,ça,o· 05- C'iU eSj'FtlZtiNO.4 E AGRI- nense S.A.-'::..A' Delegacia Re.gio_lscratch

ter de enf�entar S. PaUlo;.!no,. dia 10 do corrente.i.ern S.'
... ,CULTURA . l nal de Blumedau. Paulo. .

.

.

.

.

-Ó .!
'"... ��� ,

i.;:.. __ ,
.

t

,Q.arlll'OCaS, nequerimentos .-IVENOE ..SE na Pontal Os clubes assumiram a "ij.�ã�Lda
, despachados. _

'

�
, entidade

"

. '�" .

. "
, .,,' ! d'O 'Leal ,J ,casa de mfl-. Os presidentes dos cinco clubes de profissionais; deanteC .....UElE '. : Pedro. XWH>f,e Cla-Pague-se, . ,:....delra com lQ X 9a-renuncla coletiva ,da diretoria, . assumiram ,a -dir�ção da, Liga

12 Pontos Perdidos
a quant19 de 15U$�?O._ '. I " , ' 60 m.' de

•.
terr�-: Baiana e· já pediram ao interventor da Baía,' dr. Lá'ndulfo AlvesFlamengo'

1:5', . "»
Empl'eza Aute-\Iaçao Catal"l- no, bem.� de,fronte ao--·r.nar, u'!l o auxi1io financeiro prometido afim da delegação poder segui;13ofajogo » nense S, A..-Idem, 312$000. dos melho,res pontps da 10ca!l- rumo a Paulkéa. ' '

S. Cristovão 19 _" » Julio P. Vieira - Proceda-so dade.
... .,...,

. . ,

Flum.inense
' 2(' �, »nos termos do parecer do d�. Pro- lriformiilçõe$ pa:;.,F,é)lmaêla,'S� I

..

.
.

d F' I A r h C Ih' M A. B.IF. responde
A,merica 24-»» cura 01' IBca. .

f'
gos In o,, rua , onse tIro a-'

:'_')5 Saule Pagnoncelli t' Filhos- ira.
'

'.",
. (

-

.. ' ,.

Vasco .»» Satisfaçam) os requerentes as exi-
' Cientificada a F.B.F. do acontecido; o sr. Casteio Branco

l'y'j'adureira j I» »gencias dos arts. 4 e 5 do de0re- � §\r::Ir;;1,ê1
.� telegra,fou "à, Liga Baiana, esclarecendo que foram tomadas as

�\9JU-uul9J Cf 'd'
.,

bBonsucesso 33»» to-lei n. 110, de 16-5-938. provI enclas neCessanas para os aianos. viajarem no «ltaimbé ..

Bangu' 34»»" � � chamando a <atenção de sua filiada sobre ,o artigo do regulamen�
Secretaria da Sego- � [!]U1lãfNi)@ r�(�r�© to do fertamen, .que obrjga a entidade desistente a pagar uma

Ohservadôr .

ra ..ça Publica
-<",

. indenização de 50:000$000. .

,Colacação dos cluiles d·a
L� F. F'.

. I)' .'

foi o seguinte os resultados dos jogos do campeonato
�rio�: I

. SAO CRISTOvAO 4-FLUMINENSE 3 1-'.

FLAMENGO 4-VASCO O I
4-;� BOTAFOOO 5�-BANGU" 1 �

Os �paulistas . venêera1l11
� ,brill:laDtelD'eD,t�"r ...os r:'''.

. '
.

;

�, " .·gauchos "

�umâ peleja empolgante e de lances espetaculares, rea

lizada eril S. Paulo, os paulistas derrotaram os gauchos pela
elevada contagem de 6x1. Foram autores dos tentos do vencedor:
Teleco (3), Canhoto (2) e Carlinho. Do vencido: Brandão.

-,

I

ret4)rço,., pa.r;a .,'0
.

de M'inas Gerais,
-

.' ,

_j
.

Com aplicação 'para letreiros elt\ sacos e caixas

�ernambuco· 5 _
X Pará 2, I

Deírontaram-se ante-ôntern, em Recife, as aguerrida�1equipes .do 'PERr�AMBUCO e PARA', saindo vencedora a dos

rrc:;i�;i�;�e 5X� 'S. Paulo [

VENDA EM TODAS AS' BOAS GASAS OE FERRAGENS
- PREFERIDA PELAS' FABRICAS .DE .MOVEIS E

MARCINARIAS - Escritorio: R'ua Tiradentes - 54

Como tínhamos publicado, travaram luta sabado. CO-,
RINTIANS e S. PAULO, ,da qual 'foi vitorioso OI primeiro por;.
J a O. '

'

�, LOGAR:'
2' '»
3' »

. 4' '»

',5' "

'6' »'
7'
8�
9'

',I;' ,',

Liga Atlética C,atari,nense'
Con�oca�ho\

Carlos Reinisch-Ao' Inst.ituto L E I' L AAII' O.__ de Identificação para 'informar. '\ r","

.

Çonvoc3moS os clubes filiados a' ��ta Liga,. para 1,lPla ses-

Jogos I-:Gan� I Emp .. .1 Perd·1 �.P·I Coi. O mesmo-Idem. Terça feira, dia 5 ás 19 hQral'!, são de Asoembl�ia Geral, no dia 7 de dezembro, p. vindóuro, ás

Ailetiro 6 4 O 2 4 l' Emilo Loss-A Força Publica, no Predio da R Ud João Pinto n, 20 horas, na séde desta Liga, a-fim·de proceder-se á eleição da
para informar. 18, serão vendidos em leilão mo- nova Direto�i� e Conselho Técnico dessa eFltidade.

.

.!lva; ()
I·· 87 . 43 22 '\,22 66 22: Carlos Hoepcke S.A,-Ao Ins- v?i� par� sala de j1intar. sala .de SECRETARIA DA LlGA ATLE'TICA, CATARINENSEP{gueirense

I' � 0I'" '� . �
I

�3 '24'
"

"

titlltO de Identificação., para in· vlsita; quart? de c'lsal e. solteirO
em FlorilDópolis, 30 de novembro dá 1939.' .

'

,Tamart€lreTe' -.z ,.} formar. '. ' , camas de cnança, cadeIra!!, lou- '

,

) Jris. Godofredo Wust-Ao 2' Es' ça�. vidros, mesas" talheres e (\Valter Lange) (Euclides Fernàrtdes) ,

��_
.. -"':\"';",<._.._,_..�";"",:,_"",,,,--_---,-,"";_'__

' criturari�. para informar, muitos olltroE objetos. PRESIDENT\E', em exercicio l' SECRETA'RIO, em exercicio.

Requerimentos despa.
.

chados

-========
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\
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,

Faculdade de Direl- cação de $200, ambos federais) e O 'discurso ,pronunciado pelo dr. Belisarió. iRamos
to de S t l:atarioa acompanhado dos seguintes doeu-

d Ctt
�

bl·
-

da� a, .

, 'metto��ova de conclusão do cur- � OS a, promo or pu ICO, nas
�

comemoraçoes ,0,
Reconhecida pelo Gover� so secunr'ârío, na forma' especifí- 'SOa anlversarle da Republ.·ca ',' '�
no Federal, nos termos cada;

.

.

• . •

. do
.

decreto n. '509, de 22 ,II-:-<?erti(lão que prove a :da-
.

Sr. Prefeit� Municipal' T As for�!i� armad�8, _s�. renovam materiale moralmente, f�r-''''
de junho ,de 1938 de mimma de 17. anos; Sr. Dr. JUIz de D. da Comarca. 'talecendo o espínto de disciplina e devotando-se com ardor e pátrio-

1I1;-Carteira de ide!1tida�e; Sr: Diretor, Pro!esseíres e alunos do G. Escolar. ,\ tismo, a�!,eu verd�dei��. pllpe� de ,man,tê,nedores da crdem interna é,
1V- Atestado de idoneidade Minhas senhoras e meus senhores 'de guardiães da soberama nacional, '

'

moral;
. • .., _

'

'.

'

_
I, _ <Is .novol e.statu t�s jú�idicos que vem sendo _ promulgados,

Abre inscrição para o con- V-Atestado de sanidade fisi- Cíncoenta anos que sao decorridos da proclamação .da He- dao ao direito patrío, um 'sentido novo, de acordo com o meio e

curso de habilita ão ue oca e menta.l; . ' publica Brasi1eir�, no dia de hoje, em todos os re�an�os dessa patria com a. época eI? que aparecem: constituindo a!n,da poderosos fa�o!es
substitue '

O antig� �xa�e VI-Rec�bo das t�xas devidas; Imensa, <:s cora9oes se engalanam e as almas rejubilam-se na co' da unidade nuclO�a�, porque feItO! para to�o.soshstado� daFed?rs:çao.·
vestibular. '

' O requerimento supra devera memoraçao festiva de urna grande data. I Nos dominios da Instrução supenor, secundaria, e prrmana,
ser entregue pelo proprio interes- . Fixai, senhores, por um instante, o pensamento ao longe" que mais de perto condizem cóm o meio em que se procesaa essa

:

De ordem do excelcntísstmo se ou por procurador, nesta Se- acompanhando a vastidão do territorio nacional.
,

; solenidade, a orientação tambem é nova, tornando mais rigidos os

senhor desemQargador, diretor, cretaria, dentro do prazo estabe- Ouvi a voz juvenil de milhares de crianças, entoando em: seus moldes de disciplina, mais sábia e mais pratica a sua orienta

faço publico que, -no periodo de lecido neste edital, (20 a 30 de todas as cidades e vilas, na alegria da sua mocidade, e no encanto; ção, no sentido de preparar com segurança a juventude de hoje. para
20 a 30:-O-de dezembro' próximo, dezembro, próximo). de sua juventude. as mais belas canções pátriotícas. , ' I' continuar amanhã a obra iniciada e que ha de tornar o Brasil.
estará aberta, nesta ", Secretaria, ,Admitlr:se-á, �m c�s�s espe�i. Ouvi o .ruido, dos .tambores e das vozes de com�ndo, mar- num. futuro, que nã� vem longe, a nação mais poderosa e "ifeli�: do

diariamente, das 9 ás"" 12 e das 8'lS, o pedido de mscnçao por via cando a cadencia das forças- de terra e mar. em desfile garboso continente sulemericano, -.
,

:

14 ás 17 'horas, a inscrição pa- postal em carta registrada, 6 com pelas ruas largas e avenidas imensas, em contineaoia á bandeira. O Estatuto da Família, e a Lei Organica da Juverttude
ra Concurso de Habihtação, me- recibo de volta, de'!d� que ore- 'Vêde, no ar, o zumbido /das azas nacionais, protegeado o Brasileira, são tp;grlUmentos que só por si éxaltam, engrandecem .e

diante o qual será permitida querimento venha .acompanhade territorio pátrio, e, no oceano o desfile magestoso das esquadras, definem as sabia:"diretrizes do Estado Novo. '

matricula no primeiro ano des- de, todos 09 documentos acima ao longo de 8.000 quilometros de costa. • Mas, o traço inconfundivel e earateristieo do nosso 'regímen,
ta Faculdade, nos termos e de exi�dos. ' Contemplai, Iinalmente, a multidão imensa de brasileiros, é. sobretudo o espisito de nacionalismo' que o orienta.
acordo com o decreto n. 21.241, Os certificados do exame ou que 'Vê, com patriotismo e com orgulho, dominando este espetâculo Uma nação só é grande, quando tem confiança nas suas.

de 1932, e as circulares n. 1.200, de conclusão do! curso secunda- mara vílhoso, tremulando no alto de milhares de mastros, a mais propnas forças e no patriotismo de seus filhos.' ,

de r de julho de 1937, n... 1 ri�, deverão revestir-se das se- formoza bandeira do- mundo -:-: o pavilhão nacionaIl ,O Brasil, antes, de tudo, para os Brasileiros, embora sem

3.344, de l ' de novembro do guintes garantias de autenticidade. / espirito de exclusivismo, com relação aos' filhos de outras terras
mesmo ano, e 1.100, de 22 de a) serem de modelo oficial; Meio século se ha andado, depois do gesto vitorioso de que 'aqui estão no proposito de cooperar com os Brasileiros ,ara a

agosto de 1938 expedidas pelo b) terem as firmas das auto- Deodoro. »: grandeza da suá segunda patria, e para a sua propria felicidade.
Departamento Nacional' de Edu- ridades responsaveis pela sua ex- Meio século de lutas e de agitações. A data de hoje, tem, portanto, senhores, uma dupla slgnífi-
cação. pedição lançadas de modo legi- Meio século de trabalho incessante e de ansêioa patriôti- cação.

'

Poderão requerer inscnçao, vel; coso De um lado, vem-8� prestar homenagem aos fundadores' da
condidatos que, tenham conclui- c) terem as firmas autentica- Mas, meio século, tambem, de ipr(.l,gr�sso e de civilização. Republica de 89, a08 brasileiros ilustres que, nesses cincoenta anos que
do o curso secundário nas se- das por tabelião da sede do Ins- Justo é, pois, que se dê, no dia de hoje, um balanço nos passaram, foram simbolos de patriotismo, de honradez e de trabalho,
guintes condições:

'

tituto que receber o candidato á I homens e DOS fatos do passado, apontando os nomes daqueles que, na vida da nação.
a) os que tenham feito a II inscrição. I pelos seus gestos e pelos seus feitos, hão de ser sempre OI

BiinbO_r,
De outro lado, queremos manífestsr ali nossos aplausos e o

série do curso complementar e Os certificados de exames de los do ,valor e da grandeza da' raça. nosso entusiasmo, pela obra e pelos dirigentes do Estado Novo, que

que apres.entem certificados de conclusão de curso e �e exa-I .

'

. D,e .peodoro, ao. atual Presidente da Republica, os nomes tem a sua.maxima expressão, na f!gur�, que um dia, de gigante, ha \le
7

terem obtido a 11"0ta 30, em ca- mes por decreto, expedidos pe-. e os feitos la foram aqui aJ!_ontados pelo orador que nos precedeu. ser lendária-e-do Presidente Getuho Vargas .

.da disciplina, e 40. nó conjunto, lo extinto Departamento Nacio- E' tarefa .noeaa falar do Estado Novo. '

' � DISSE
nos termos do § I: do art. 47 nal de Ensino, e pelas antigas •••••••H ...

do decreto n. 21.241 de 4 de Diretoria Geral de Educação e Nesse decênio que já-�se vai, findando, como fato inédito :
abril de 1932; combinado com Diretoria Nacional de Educação, I ;,ara nós, um nome apena�, encheu, cada vez maior, mais ptesti- L I V R A R I A S C H U L D T I
o art. 2' da lei n. 9-A, de oem como as segundas vias de

.
giado e mais gloriQ!lo, toda á vida social' e politica do país.

'

•

dezembro de 19�4; _
certificados, expedidos por 'es-.1 As �on.�Aquencias da _guerra �ur�péa de H, v�nham, �e de :-b) aqueles cUJO curso secun- sas repartições ou pelo atual bastante, atmgmqo a economia e a vIda de tod,os os palses, obrl-I ..

dario tenha transcorrido de acor-I Departamanto Nacional de Edu- gaudo-os, finalmente, nQ curto lapso de pouco mais .'de 20 anos, a I H. O� LIGOCKI
, :

do com o art. 100 do deúeto cação, deverão ter 'as firmas traçarem a' sua orientação politica e a sua estrutura econômica, lob (!)

'ri. 21.241, de 4' de abril de 1932' tàmbem autenticadas por tabe- ,nOVOi moldes. Allsim fizeram, umas após outras, ceQtenas de naçõés, I > Livraria, Papelaria, Tipografia, Encadernação e Fábrica ,de ta- fC
e cuja q,uinta série 'se. tenhá lião da sede do Instituto que' em todos os continentes. t, '. ',' :'

/'
'

l'imbos de borracha

Icompletado at� ,a época legal receber. I .

' E, por volta de 1930; e�!t 8h�gada; tambmu,!, a;,v��z do 'Brl!l-
de 1936, ou seja, até .fevereiro ,O certificado de c0nclusão do' sd. a_ ','

, ,. '} 'ii , j'.:ci_, .,;1 �
. 'ç _. - __,:{ i., {1 ,,;.,

de, 1937;' , I curs� complementar será firma-I Ne�ia ép�ca, tJldo entfle nós c�Dstituia um �stranho pará- Artigos para eS�rit6rio - Lí*os -e�'-bran�o � Artigos esco-
•

c) os que ·tenham concluido do pelo Inspetor' Federal; quan- doxo:-
,

,..,', , lares - Artigos para :presente.s - ,Brinquedos
.

I
O curso pelo r�gime qe prepa- do o 'estabelecimento que o ex- O país era imenso, pe â distancia de suas fronteiras, de I '

'.
ratórios parcelados segundo os I pedir fôr fiscalizajo; no caso norte á, sul e de um oceano �o outro; e ao mesmo tempo' era 'P�-l

Aceitam-se encomentlas de "cliché", chancelas, sinetes e C9

decretos ns. 19.890, de abril de d� ser expedido por instituto queno e quasi Minusculo, porque, sem eátradas de penetração, o- carimbos de datas, de metal, para inutilizar estampilhas i1931, 22.106 e 22.167, de no- de ensino superíor federal LU brigava a 8ua ger.te a viver cómprimida numa estreita faixa de, RUA FELIPE SCHMIDT,27, ;
yem?ro dde 11993352,! e lei n. 21, de

I equiPlarado't
que m,anf!enhad curso terra, aoAlontgo do litfcrbal.l I

t' t d
'.

d ddI:lanelro e ;" comp eman ar, sera Irma o pe- erra era a u osam�p e rica em o as as varie a es o
I

, d) os que tenham� concluido lo respectivo inspetor. Num ou reino vegetal, animal e mineral. mas, ao mesmo tempo, pobre e
CAIXA POSTAL, 169 I'ELEFONE 1.25, I

o curso secündario pelo regi- 'noutro caso, a fi�ma deve tam- v!v�ndo de empr�sti";loB, porq�e, e.m vez de explora:-la, OI home�SII Florianópolis?' Santa Catarina •

men do decreto n. 16.782-A, de bem ser reconhecida por tabe- vIviam contando a histOrIa mfl.ravIlhosa das eemeralda& de Fernao I
'

,"iii ��T�l , ,� ;'-
'-

I13 de janeiro de 1935, ou de lião' da sede' do Insiituto que Dias, e as lendas cheias de mi'stério da floresta amazonica. ! 41 P.

acordo com a seriação 'do mes'- receber o certificado;, '-- Na vida social, politicà e administrativa, sabia-se de cór N
mo decreto, até o ano letivo de. Não serão aceitas : inscrições ns lições dos historiadores, contando os feitos guerreiros e os troféus ,�. •

h
.'

de 1934, inclusive segunda épo- de candidatos que apresentem do passado, ma!!; esquecia-lie qne as forças de íerra, mar e ar cada ..oveis a lIIUltOS
ca realizada em março de 1935. documentação incompleta. Não vez, perdiam em eficiencia material e moral, pela carência de recur-

e) 08 que tenham concIuido o I serão igualt�ente aceitos certifi- sos que se lhes nãQ dava e pelo espirito de indisciplina -, que cada
ourso secundado, seriadú ou lião, cados com assinaturas ilegiveis, vez mais se infiltrava nas sua� fileiras.

,

'

pelo regime do d,ecretQ n, 11.530, nem certidões da existencia de A opinião publica envenenada pela imprensa mercenária e

de 18 d'e março de 1915. e ha- Certificados de exames em ou.,. viciosa, e pelos demagogos oportunistas, envolvia' hoje, 11a mesma

• iain preshdo se,us
- exarnesperan- tros institutoS, nem publiCá ,for- �escrença e amarg!l ironia, todos aqueles, bon!1 e m�us, hones�o� e

te bancas examinadoras, oficiais ma de quaisquer documentos. desonest�s. que, alDda ontem, ,elegera e aclamara dehrantemente em

ou no Colegio Pedro II, ou ainda E, para que chegue ao conhe- praça publica.
, ,

em institutos equiparados; cimento de todos 08 interes�a· Por essa forma, a eleição era uma comple'ta farsa, e :a re'-
e) 08 que tenham concluido o dos, fez-se o' presente edital prest'otação nacional, uma fraude absoluta.

curso secundário" seriade ou não. que será publícado na forma Na vida das unidades federativas, a união dos
�
Estados,

pelo regim� do decreto n.' 11,530, da lei, no «Diario Oficial do condição precípua da força e da grandeza nacionaia, cada' Est....._......

de 18 de março de 1915, e hajam Estado» e em diario de grande grande e �elativamente populoso, era uma pequena republica,
'

com

prestado seu;! exames perante ban- circulação nesta capital, no pe- um pequene potentado, cujo orgulho era maior dI!) que o
"

cargo I
C8S examinadoras, oficiais ou no riodô de 15 do corrente a 10 para 8 qual se fizera eleger.

-

Colegio Pedro II, ou ainda em de dezembro proximo.
'

No sector economico, � de!!orientação e a discordia; as for·
institutos equiparados; Se,aretaria da Faculdade .de ças da capital, cada ve� mais distanciadas dCII braço trabalhador,

, f) os 'que te?ham concl.uido o Dire.ito de �anta Ca�rina, em com quem vi�illm. e� .luta continua � irreconcil!av�l.
curso pelo Codigo de EnslDo de Flortanopolts, 14 de novembro Na -Vida lurldlca, o amacromsmo das leiS, lá insuficientes
1901. '

'

de 1939. e inaplicaveis., :

O numero de inscrição é limi- Francisco de Sales Reís Em tudo, a imperfeição, o confusionismo a a' desordem.
tado, mas'o numero fixado -pelo '...

Diretor da Secretaria
'

Conselho Técnico-Adminil!trativo Os primeiros anos quetse seguiram ao movimento revolucio·
para a matricula,: ,no primeiro ,�-' VISTO nario, foram de reajustamento,.e de depuração em todos os secto-

ano, em 1940 é de cincoenta�(50)_ 'Erico Ennes Torres �es da vidáda nação.
O pedido d.e inscrição 'será.fei- t Diretor E, o final, em 10 de Novembro de 1937, o golpe de Esta-

to mediante r,pquerirriento' devi- VISTO do e a nova Carta Constitucional, vieram traçar rumos definitiv0::l
damente estampilhado,úma estàm� Aderbal R. da Silva e segm;os a08 destinos do p&ís� A' frente do movimento renova-

pilha de 2$000 e um selo de edu' Inspetor Federal. dor, a figura, hoje popular, 'do major estadista da America Latina

�����������������������_
- o presideu�e Getulio Vargas: O nome de S. excia. já é, para to-

---I dos os brasileiros uma bandeira e um simbolo.
.• A sua palavra autorizada 'e sábia" para felicidade do Bra-

e0,1o, ,.a ç' a""" o'
Iii, vem sendo ouv.ida, com respeito e acat:lment�.

'

..., Dificil, senão, impossivel, seria fazer, nos breves traços des-
Ela oração, mesmo um rezumo da óbra gigantesca do Estado Novo.

Mas. aí está, a08 olhas: de toda a gente, o que tod(,� ,vêm,
se::tem e aplaudem. '

A Naç�o trabalha e cresce, num ambiente de completa paz
e harmonia, ha ceres de dois linos.

A opinião publica aco�panha e apaixona-se, não já, pelos
pleitolJ eleitorais de outrora, w!as pela solução de todos os grandes
problemas vitaes do lJaís. Ferro-Petroleo-Carvão. " IEstradas, eis Oi assliiltos que a todos interessa, porque só
eles libertarão difinitivamente o país de seus compromissos exts.rnos.

As obras de assistenc�a social se ampliam e procuram ada
tar-se ao meio, por toda I parte.

A legislação operária,' tem feito do trabalhador naci(mal, um
cidadão igual aos outros. não só em deveres, com') era antes, mas
tambem em direitos e garantias. I

A GAZETAAs comemorações de
DIr...tor • Proprietario umo (;ALUDO· em CamgosFlorianopolis, 5 de Dezembro de 1939
------

EDITAL

-

,

Ha uma oti�a oportunidade p�.·a ra-

pazes honestos e trabalhadores" qye possam
apresentar referencias e que possuam bo.as re

lações nas praças de Florianopolis e suburbios.
Detalhes da,s 10 ás U horas no escri

torio de A� M. Viveiros, no edificio AMELIA
NETO, loja.
091)
t\'

5- V3

15 de novembro
.Ho�os

�as moveis de imbuia massiça só na

A·· Casa Silas
,

A' disposição dos distintos fregueses, temos os t11ais
modernos catalogos.

Sêde amigo db vossso dinheiro pref�rindo a

A CASA' SILAS
Rua Consélheiro Mafra ..._' 72:'_
Venda a dinheiro e a 10ngo prazo

.I
.".j(

ELETRICIDADE, POR

CAFE' INDIANO·
,._,

FABRICA MOVIDA A'

PROCESSOS MODERNOS, ESPECIAIS E DE EX-

CLUSIVA PROPRIEDADE DA FIRMA

FII.OMENO fi ·(;IA

São José,...,Sta. Catari�a
.

CAFE' ECONOMICO
-o melhor até hoje conhecido.
-delicióso até a ultima gota.

Fabricante: Fraoci.jco Péres e Filhos
Blguus�ú" ';:

.

074-26v-,.17
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A GAZEtA
, 1�lori'af.�OI)O,Bis, 19�10�1939

_t�i� �jffii._;iim�@i__j_�i!iIIi��&_�ta1J_�;-:-�·-·.'----_--:--�-----�--;--'-- .

para ferrei ro, em
ras de l2 metros

-----------
---- -----_

I Maquinas de escrever porta!els
escrltorics

!lI] O N T � li E &I T �� L"
I

,'�
V - ,'�'

•

�'��',

e para

eral

oeQ)!8••o"••••

--A I AVISO AO POVO CATARINENSE I
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO CLíNICO ::

!
G ,Lh1ha Direta Pôrto Alegr« - Florianópoli3

'

:
I A EMPRESA JAEGER, IRMAOS, DE PORTO ALEGRE, co- I
I MUNICA A SUA mSTIN'l''/\ !<,'REGUEZIA QUE iNAUGtrR.OU I

FORMADO PELA UNIVERSIDADE DE GENEBRA' (Sníssa)
! ;

li SUA I�INHA DIRl'JTA DE ONIBUS, DE PORTO ALEGltE A .,

Com prátíca nos 11080,_ítaís euroneus .. lilS'I'A CAPI'i'AL ..

"1II:.
� :-,:' mas. 'Je Flol-ia�611�lis - tercas n sâbados. Oi·Clínica médica em geral, pedíatría, doenças do sistema ! �'.cu �,

'

'" u •

"-

'" '"

-

IJ

nervoso,

de Araranguá - quartas, sábados e f18D1.inges;

I:'
•

i i "1i,"7';�.,..,"_,_,Agente e:n Florial��poliS - DAVi SILVA !
.l' .tDOO&i,,"�fZl!J�®e�©>@&®G��G)e��.e�4t.a.G•••eoOO"o••oC••".

..... _w .__ .__ ._._.�._·__ ,, �_�_· ·_-- ..---

Aparelho moderno SIEMENS 'para diagnostico -das deenças In
ternas: Coração, pulmões, vj'sictIIa biliar, estomago, etc.; Radíogra
ri�lS ósseas e radiografias dentarias.
f ELillTROCAl{DIOGRAFIA CLÍNICA 'I� (Diagnostico preciso das moléstias cardíacas por meio de tra-

€:çados eletricos).' , !

� - METABOLISMO BASAL
'

i. (Determinação dos disturbimi das glandulas €1e secreção
�mterna).
I, SONDAGEM DUODENAL

-

� (Exame químico e microscopico do suco duodenal e da bílis).
�

GABINETE DE FISIOTERAPIA

� Ondas curtas, raios ultra w01etas, raios infra-vermelhos e ele-
"trícídade médica.

,",LABORATÓRIO D� MICROSCOPIA E ANÁLISES CLíNICAS
.8OM��I3lHQ!ietlil!$�@0W'lltIínON�����eG�,

I :� Exames de sangue para diagonostico da sífilis, diagnostico

••••e
- t'do impaludismo, dosagem da urea no sangue, etc. Exame de url-

•
."

H••OMOH.®S-OCleG.Q�@®�ee$$€)$�@G>6)e®e@Q.8eO!O('f I �na, (reação de Aschein Zondeck, para diagnostico preCOC0 de

I B A N C O D O B R A S 11. ti jrr�lgraVi�ez).
Exame _de e= esc_arro, Iíquído raquíano e qualquer II

,
.'

"

f i ��pesqU1sa para elucidação de díagnostíco.

I
Capital " .. ,loo,ooo:ooo$ood, iI:· RDa Fernando l\fachado, 6 ..

-
.. Telefône 1.195 Rua Trajano, l l sob.s=salas 1 e 2. Telef, 1-1-7-2

F d d . � Ii' L O R I A N ó P O L I S 1 '10un o e reserva.. .... .... .... .. ...... 259.746.100$000' I Cx. posta t...., •

.
'

EXEcu'rA T�D�� AS OPERAÇõES BANCARIAS
,.;,� I�. '

'

-==-�
- ,

I' AGli:NCIA �����.s,e c�rrespond._e_ll.,,te_.s_emR�!O ;rf�,���NO, N. 1sf,:,'·i .�\\'IIlfI�@e®e03oG@@@$®I)���@l(M����S@G$®41�@08@�9G®íi�O®�G�$*i)� . __ ,��,=��_::����:=r-���!�.�:) =.� ,__.�f\,��:__�_:�����__ II'
• _

'" �'OO_N\u.;ll'.I!lIJ..'7W'�'\��� ���1P:C"="l(r k_�W

: Abona, em conta corrente, os seguintes jm'os: ! I A E' L E
.

T R I C A I -------E":��C-"'-.'",.�-�,�.-�---E-:,--; �� t--r r,;:r-R-�-a'" �,';--iO :----�-�:I'_: Dep. C?� juros (�O�ERCIA'L SEM LI)Y.lTL'E) 2% ala : & -_Y !\ ,- �" ,11. * ""... lU

• Dep. limitados (Iímíte de 50:000$) - , ... ,....... 3% a/a • - D E - .1 Tó.c fi1 iC�I Dep. populares Udem de 10:000$) : :........... 4% a/a I ...;i B H .,U

Dep, de avise prévío (de' quaisquer quantias com retiradas tam- •
' ESPINDOLA & MATOS : i Por correspcndenela unlca 110 Estado)

I: bem de quaisquer ímportâncías). II II CURSO TEO'fUCt) - PRATICO DE ELETRICIDADE

I �dom adviso pr�vio de ?O dias '.... 3,5% a/a : .1'
eletricistas licenciados pela D. O. P. .,! I

APLICADA AO HADIO
,

1 em e 60 dias - , . - . . . . . . .. . . . . 4% a/a _. •. .1 Qualquer pessôa desde q'le saiba lêr e escrever pederâ se-

idem de 90 dias - , ' , .,.. 4,5% ala : i \
RUA JOÃO PINTO, 14 - FLORIANóPOLIS S I guir n0660 curso,

: Depõsítos a prázo-íi,:o I Especi""listas em todo e qualquer serviço ele elet.ricidade, :' MATE'RI\S DE' ESTUDO: Ariternética-Algebra-Geo-

I :por 6 meses ' ; - .. :... 4% a/a I • 'em geral. )I metria-Eletrí.cidade Geral-Eletrícidade apíicada ao Radio

I
por '12 meses

-

, , , - _ ,.... 5% a/a

I
: s e

I Preç!) do curso gerei: 250$000; 30$ no primeho mês, E' 20$
Com renda men�al .. _ _ _ .. . . 4,5%

alai
., \ STOCK PERl',IANENTE DE: Lustros _. abat-jours - Con- : '

nos meses restantes

: Letrás a premios
.: ����:��'O�r�cl�����S c��nE:����;i��i��::s ����� �a���s cl� E;�;��s -; I :" DURAÇÃO DO CURSO: 1 ano

• por 6 meses . - .. .. - .. - '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4% a/a ; O'tima oportunidade para os srs.· inferiores militares e ope.,

-I por 12 meses . - , . . . . . 5% ala: óleo crú marca "REI" - Variado sortimento de lampadas TO· ,,! rarios em gf'l'a I
, SUJ'eiiô aó s,êlo pro'}ordonal .. • HINO - instalações de antenas de Rádios. �

d
. , P' L� .. • ! Solicite programa descritivo o ElllSlIlO a

.

r08peco npages·

I Expedient� doas 10 ás 12 6 (ias 14 fis 15 horas I : ACEITA-SE todo.e qualquer serviço de instalações a preç.o :: se, rua Su!danha Marinho, 32 - FLO RIANOPOLIS -

I AOS SABADOS: <las 10 áfll1,30 horas : e sem concurrente. Aceita-se contratos para o interior e fóra do

e§' 1
ESTADO DE SANTA CATARINA

e ) e ..
d

'

083)., Endereço telegl'afico - SATELLITE fi) :: Esta o. -

,
_

'

I T E L E F O N E N. lU I �e®0�'Hl)lt@®®��®@�$tll"�6}ee�®�®O@l@@$Ii�iI®Me0®O�ef4i�@$(J®S0�' �Ml�.,..�m;,..�,;;;_;o;ü;;,;�� �..w..2E77"ã'........gnA
(l) ,

-' \

�!1""��.��'!!!!!!����:�!�,���®�"!�®�e�"@�96��®�@��.@Q��$�'��������'� ��mm����!����DmB����gw����mw�mm�����&E��mmMD"�____�__......w"""�",_ '�,���:G.1IW��li2llI1!!l"',:'tIi!

!

""_•..._(IK'Io$;6J��"��.riJHWal��$í0®!ir.&�®�.1llllJ�®l�iâ>�,� I
-

') i

I PA D � �! � ; R(I°0NJ! �,T A R I ,A r
I e omingos José da II
I '.,

Sirva I

!
.

TeUlO!) o prazer de comunicar á nossa- distinta' Ire
guezia e ao publico em geral, que A PADAIUA E CON
fEITARIA ,cCARIOCA ... l� se acha confortavelmente ins

,

talada em seu novo predio, sito á' Rua Felipe Schmidt es

,,' quina da Rua Alyàro de Carvalho.
.. -'

-

� "
'Com seus 'serviços grandemente desdobrados, mo-

1t!t1!
dernamente aparelhada. a PADARIA E CONFEITAHIA
c CAHIOCA:t está apta � atender pedidos de doces e ou

tros artigos de sua especialidade, para bailes, batizados, ca

samentos e festas em geral.
Todas as especialidades da casa estão a cargo de

11iIi
competente profissional,

PREÇOS MODICOS - HESPONSABlLIDADE
ABSOLUTA -- HIGIENE HItiOROSA - E MAXIMA
SOLICITUDE PARA COM A FREGUEZIA.
065) 26 V -13

em

Tornes "\!h::;qujnf�s de furar - Senas pa
ra feno '., §\�[:�quln3s de arnalar

Agricola,
i\RADOS, OR,-\DE5, DF�SNi\T i1DElf<AS, BATEDEiRAS,

DESCA:;CADOR,�i.S I'�ARA CAFE' E ARROZ,
,i\f\OINHOS PARA TODOS OS fINS

II Stock per mnente de todos (JS tamanhOs Ide 28 a 65 crns, de comprimento
'

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

MOTOH.ES E DINAMOS ELE'TR ICOS, FIOS, C�J30S, II.·
LADORES, MATERIAL PARA lNSTALAçeES

mil Jmirlvile u

em Tubarão

DO

DR. DJAl�lA fw10ELLMJ\t'dt�

ASSISTENTE TÉCNICO
DR. PAULO 'I'AVAR,ES

Especializado em higiene e saúde pública pela Universidade
do Rio de Janeiro.

A�ente Gel"al DO Estado:
.

AlrJo Lintlaw�e'S

GABINETE DE RAIO X

aux'liares estão
dos contra

Os segura-

Acidentes do Trabalho

(IA. [;E SECL DE' J\CIPENTES DO TRABALHO

26 v-

UM E CHIO?

de NIC lAU

" a.li .'

.;' .,

Ant��s [�e
u.m. gl"nJiu!e �st6ek 80S melhores l»re�os

NOVid�d4iS '" Conselheiro Maf:a, 10 nd. Mer{ado] �

VI iS

"ff,'�wr.-'t&!����ii«�lll:�i�VW�(�twr�'!I�C1l'I,l!Jfjl.t�i�W-J\'!i§\i;�,ti:,'WJ�5%IlJ.�ll'�:,��,!:���;r��w_;.�m.ii:'2li15&��I*r%lk:;;;;!;\{[liIt�;§i.���';:w�i8;(:�iX:lTa'i1diWii�,íNm;:ii\;:::�:jo..lit11'.ri'1:�,\�t;f�\W:r>::\'���;,Qi".j.i�Ii!J;:0í'�'11i':'i;foll;"'PiJ.<l'i!':�l}�17.;\(J;-;;.;w..,V;3;;'f'.:�Ji.!(L1:li�\�t(�1{';,:;S�;"l::.ll!..:�'.t!:�f�';:if:\i��.ü\iiií'.a:\!íi�T�� 'i

\ '

ua Conselheirô 10

verdadeiras atra�;ões �p:a.ra todos os g05t()�

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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�!o�sa Vcim.Y�,��A
tivo que tem, publicado aprecia

DR. REMIGIO DE OLIVEIRA dos comentarios na imprensa do
Estado e atualmente dirige com

Decorre hoje' a data natalicia
inteligencia a secção de esportesdo sr. dr. Remigio de Oliveira, da sucursal de A NOTICIA,'.

ilustre medico . patricio muito
.: conceituado nesta capital.

nesta capital.
A GAZETA felicita-o cordial-

I

Senhorita .Iaça com' :,que' seu

namorado ;jus'e,'cha-p.éll
'

. ,;' RNMENZONI
"

»"� t ,.� f'�
Faz anos' hóieo-à galante me

nina Vania, ,gen�il filha do sr.

,

'o; major FIÓdo�I��' 01i�fira.
.'

MOACIR SJLVEI�A

BATISADOS

,

Diretor-Proprietario JAIRO �ALLADO

ANO VII - ,rNUMEROT'TE. RUI STOCKLER DE mente.

SOUZA Tinturaria?
Só·a "GUABANY"

Fone 1428
Na data de ôntem transcorreu

. ojaniversario do sr. 1°. 'tenente
.'.'

Rui Stockler ..de Souza, distinto
oficial da Força Pública do
Estado.

DR. SAULO'RAMOS
Festeja hoje. o seu natalicio o

nosso estimado conterraneo He
lio Ortiga Fedrigo, ,pre�identedo Externato F. ç.

.

Ex-interno e ex-assistente no

Serviço do Prof. Brandão
Filhó - Rio

Díplomadoiem 1933 pela Fa

culdade de Medicina da

Universidade. do Brasil.

ANTONIETA SEPÍTIBA

Fez anos ôntem a galante
menina Aatoníeta Vaz Sepitiba,
dileta filha do sr.. , Togo Sepitiba,
funcionaria da Diretoria de

'

ES'-I'tradas de Rodagem. .,
.

. ,

_ ,

"

MOLESTIAS DE SÉNHORAS:

Partos métrorraglas .-:- cirur
gia plastica"do péríneo - ci

rurgia abdominal �trau
rnatología

,.

.'

Regista-se' hoje o aniversario
do sr, Moaéír Iguaternf da Sil- ,NOIVADOS

Consultório e Residência: R. Ar

cipreste Paiva, 17. em frente co

dne Rex

Com a gentilissima e graciosa
senhorinha !lma, dilêta filha do

sr. Tycho Fernandes, alto fut;t
cionario da Delegacia Fiscal,con
tratou casamento o nosso distin

to �onterrimeo sr. dr. Cesar Seá.
.

rá diretor' dos Serviços de Se

ri�icultura neste Estado.

CARrAZ�S DO,.DIA
O,DEON

O lider dos ebieinas
Emp. Cinematografica

Odeon Ltda.
.

FONE: 160�
5. DE Senhorita exija que seu noivo

H()JE - 3a. FEIRA, h
'

DEZE.MBRO use c apeu .

. RAMENZONI

. TEL�_FPNE 1009

DIARIAMENTE DAS ! AS 4

_-

DR. AU�ELIO
ROTOL,O

II MEDICO - OPERADOR, ...1- PAR�EIRO
,

PRISCILLA LANE. a figurinha, Foi levado a .pia sbati�mal o I 'RAIOS X

querida de «Quatro Filhas�,agora interessante menino ergio , es- • I
com WAYNE MORRIS na co- tremoso filhinho do nosso esti- I Clinica de T,'!,lberculose
media toda feita de alegria e onde mado patrício" sr. Paulo Dutra,' I ,Pulmonar

" se vê o amor em tempo de ... funcionário do' Tesouro do

ES-I Díatermía em ondas curtas-
marcha.r.

' tado. Raios UÍtra Violeta e Jnfra-

Cadetes do harulho.. Q -. \ Verme�ho
.

_ ,com .

VIAJANTE,;:, .

JOHNNIE DAVIS-EDDIE AL-
'

I
Infrâzon...;..'Terapia - Cistos-

BERT-.'JANE BRYAN etc. etc. NORBÉRTO SILVEIRA copia � Uretro - Scopia
JU�IOR' ,

. , Consultório _:_\Rua Deodo-,

-No programa- C t d I ro _, Esqui.na, Rua Felipe
!ZÁS SELVAGENS-educativo Afim de servir no en ro

e.1
-

NAL D F· B Saúde de Itajaí, seguiu: 'ôntem Schmídt. Das Iof ãs 12 e' das
NACIO· ... .

d
.

14 ás 17 hs. Telefone - 1475.
2 Traillers I

para aquela cida e o microsco-

d D' t to de Saú Residência - Rua 'Nerêu
Preços-2$.500 e 2$000. pista o epar aII?-en

.
-

•
.. de Publica do Estado, sr. Nor- • Ramos, 26 - Telefone 1450.

Gá'leria: 1$000 berto Silveira Junior, nosso in- I l'
: �;r\\;,.

a..-anha"
-- --

teligente coleg!i' de imprensa . }'
AIII

'que, de ha muito, vinha
_

em- "I, . ,. �

A'S 5 HORAS - -�:C���:f!!r����-.

e mais prestando valiosa eolaboraçâo na

���IIII�
-

TYCho.,B'· ra'.h·./e . Fer.�.RIIII��U� programa 'variado
redação do jornal

" Diário da � :dois episodios de .

I
il volta de EI Zorro' Tarde", desta capital,

.1 nand�s H
DR. JOSE' BOTTINI �I

e,· I.� Arge'ntina ,�a Silva �Deu-nos, ôntem, o prazer de II Fernandes, .�
sua visita a esta redação o sr. 1ft n
dr. José Bottini, distinto diretor h partícipam aos' parentes. e. Ido posto zootécnico de Lages. � pessoas rie _"SU<8S ,:elações HU que sua filha ZHma contra- I!Ondulação Permanente O tou casamento cofIl o sr. �ã rua Anita.Garibaldl, 89 dr. Cesar Seara. 111

DIARIAMENTE _
II

.

Fpolis, ;-12-939 H
cario. de competente,� Viuva -Maria Mada. M
profissional - P�eç"s �. lena Seara �

,modicos I p.articipa ,aos 'parentes e H
ij pessc.as de suas relações que H

••••••••••••••••••,•••••••• k seu (ilho. Cesllr contratou,
Domingo ; I ij casamento com a senhorita ��

Al�o que oprime amedronta e I ACACIO MOREIRA
0I V Zilma da Silva Fernandes.' pespantaI O abalador drama da. 'i�� FpoII'S 2·12 939 •

•• ADVOGADO •
_,
-. Ia

Warner que marca o reapareci- •

I rl1l
ES CAGNEY • • ri :a"���OO� , 'imenti:> de' JAM' .

: Consultas' e pareceres. I
LI Iii ZILMA II ,� IA.'njos de ,ear,a _�uJa • A

�

Ci' C i' I
,n i'I

�I
n

M ••
0

çoes veis e omerc aIS a 'II Il�
.

'

com
' ,�.. , J eu' H

PAT O'BRIEN-ANN SHERI- VISCONDE DE OURO I ���� Jf.���

DAN -HUMPHREY BOGGART I PRETO, 70. I I CESAR �
-GEORGE BANGRdFT E OS: FONE: 1277. _ 017--30-9 I lparuclpaR1 'H .

SEIS BAMBAS DE)�"NO :
'

I ,seu �9ivad� H
LIMIA:6 ,

DO CRIME" •••••••••••••••••••••••••• ����*.l

A'S 7,30 HORAS:

EM ULTIMÀ EXIBIÇÃO

A�s 7 e 8,45 HORAS:
Troques do destiuo

e a continuac;ão de "A VOLTA
DE EL ZORRO"

6a. feira
WARNER BAXTER, uma das

figuras ,maximas do cinema ao

lado de LINN BARY 'e seCllD-
a

'dado por CESAR ROMERO na

aventura que prende e que eplO
ciooa!
A v.lta de �isf)oKid

I'NSOMNlA?'
t... ,,·

.

Cuidpdo I Você 'está se, intoxicand.' .

Quando não é possivel conciliar o somno, é pOrqt!e õ.
toxicos estão se accumulando no organismo, intoxrcãndo
o sangue. Elimine esse perigo tomando diariamente o

"Sal de Fructal/ Eno - de ,sabor agradavel e de
ef-feifo revigorante. Eno' limpa o systema 'intestinal,
purifica o sangue e evita a insomnia. Mas... só o

Eno póde produzir estes re- .

.

':W.DEFRUCTA'ElO
o Sabão

- ,

-', "VirgelD EspecíaUdade"
, '

, , ---_.,'
.

"',

de WETZEL & . Cia. _. Joinville '. MAR�A ·BE,GISTBADA,

não deve faltar eltl casa alguma!

Florianopolis, Terça-feira, $ de. Dezembro de 1939 ,

FUNDADO NC)' �NO �i;.,,{��4
c';""':'

."

O Maior e mais aéreditadQ."".�lub�, de
Sorteios do O·...a'8I1:,' t: ,;- .....

,

Credito Mutu'o' Predial

• !' J :_ •

-1. , ....��" ;-'4:, � ,.

FLOR,ANOPO�IS
RUA VISCONDE DE O�.tío píft�:t9, �3'

.

Resultado do 361· s�r.teit) 'c,:��ª,izadó�
DO dia 4 de Dezeinllro de 1939

�ADERNETA';N,o�·:·:r:.07ã
.

, /l'·B -

Prem'ios em mercadorias no valor' de 6 :000$000
"-'i ,"

Foi contemplada com mercadoriàs, moveis e tecidos no

valc;lr de seis contos de réis (6:000$()00), a caderneta n, 1.075,
pertencente ao. prestamista Cristovão Nunes Pires, restdente
em FloriaDopolÍs.

Premios em mercadorias no valor de Rs. 30$000
3708-Norival Marina, Buraque ;
18153-Francelizio Lopes, Lages '

8498-}4 rancisco Juvencio da Cunha, Florianopolia
8176---'Sueli e Soloa Sil \"8, Saco,dós Limões

'84�0-Filadelf�a Tavares, Floriàríopolis
0701-Zadi Araujo, Irati '..

.

c. .

17460-0tto Zimermann, Rio Negro
7658-Luip;a. e Gloria Costa .

8324-Gustavo Nicolau Nioler, Itajaí
15421-João Henrique de Souza, Timbó

- Premios em mercadorias no valor de rs. 205000

9337-M8noel Dias, Florianopolis
18123'-Iolanda Ludvig, Joinvile
17453-Joana E. Witte, Rio N!3ifo
10625-Ilza Bengart, Rio do Sul'
4756-Edite, Gondim, Florianopolis
7903-Zelia Maria dos Reis. Laguna
1921.9-Ffida Figueiredo, Joinvile ;

..

18803:':""'Virgilio, Gumele, Hansa Isabel
0�31-Beijamin Josê Ferreira, Lages"
3666':_Irma Haíloli Doiro'; Lages
I' ,

Pretniôs em mercadorias hb yalor de
1221-Nórberto Costa, Joinvile".
19684-Isidora Carvalho, São Francisco ,

167S-Raulina e Candida' €oDcetção,' Laguna
2873:LElsa Cessonate, Floríanopolis
l0479-Helena Seheip, Joinvile ,

,

OS17-Maria Domingos da Silva, Florillnopolis
3089-Alic. Cecilia Scbimidt,,' João Pessoa
Q946-Edi Chichorro, MaIra

'

15445-Darci Costa, éosteira Piraiubaé
lóiOO-:-Rolindo Weis!!, Mafra

"

rs: 10$OCI

"Isenções de' pagamento por ê'lnco sorteios

11354-João B. Mayer, FlorianÓpolis
8852-Domingos Per�ira Junior, Itaiaí
0995-Avay Joã9 Lino, FloriandPolis
4752 .....Maria Sinora Borges;' Tiiucas
19593-Jorge Paruck.er, JQinvile,
S260-Basilio Mancke, Matos Costa
2332-Leopol(tina Perez, Corr�gQ Grande
12332-Ana Ramos;· Florianopolis
5564-Evaldo dos Santos, Laguna
0079-SLlciedade Beneficente dos Operarios, Fbrianopoli'.!

FlorlanopoUs, /4 de'Novemb.ro'de 1939.

Visto João Pedro ele 911velra Carvalho
Fiscal do Governb Federal

'P R O P�R LE T 'A R lOS,
J. MO,llElRA ã ClA.

Dezem:bro
Mais um·· s'ó-rteio

1818

Pe'rde'u-s'e
uma guia com a It Ó'Ôns.· MIlfrli1 72.' Gratifica-
50$000 de se- se a quem encont.rar e ,entregar
)os estáduais. na Casa Si.lãsrCons. Mafra, 72.

, no trajeto da R. João Pinto até 1.. ,..:. ':. •

"

� .

I DR .. ARMINIO T�'\t�RE;S -.

•

I
OUVIDOS, NARIZ, QARGA��A; Yf':�

.

'

CIRURGIÃO-��PECIALISTA Assistent� do '��.�� SanS?Il'
. • . Consultas das 10 ás 12 e das 16 á$ 18'

.

- '.,

I RUA JOÃO PINTO, 7 sob TEL.1156 I• •

••
...................................................�

I

Congresso' de am
dores

RiO, .f-Amanhã, ás 15 h
terá logarta instalação do C :;.
gresso de Amadores, com a pr
sença do diretor da Educaf
do diretor do Serviço NaciP.
do Teatro; da Diretoria da I

.sociação .Brasileira de Críti
Teatrais e da Sociedade Pro
gadora de Bélas.A(tes� Cerca

.

oitocento: amadores' qóm'pare
rão ao conclave;' discutindo
teses já apresentadas
preliminar, ','

.

CARlAlES DO O�
.

.

CINES �OROAD•
Real �i"eDito. CiO
matografieo Ltda.

Fone' 158'7
"

'1 HOJE ,- 3a. FEIRA - HOJ

No REX, ás 7,30 HORAS:
.

Espetáculo completo 'de tela
paleo

.

NA TELA: '

Paraiso para dois
•

com

PATRICIA ELLIS, a linda
estrela

NO PALCO:
. Ultimo espetaculo de

.

Boeambole'
.

o homem demonío, que aprésrr

j
tat:á entre outras coisas ,A Gl [
LHOTINA DE MARIA ANTe
NIETA, em que Madan�'� Bil'
,carat nos mostrará como �e cúÍ1·
'segue fugir' na lamina aguda da
guilhotina, e A CASA DOS E'
PIRITOS. Sucesso.'

Preçp:-2$OOO
No IMPERIAL, ás 7,30 hOfll

ADastaeio
O filme que Domingo al��nçou
pleno Sucesso entre todos 08 arl
miradores de obras p'ura e gf.Duil
namente nacionais ...

·

. �
,Preços--2$500 e 2$000.

Amanhã:
�o REX-ás 5, 7 e 8,45: .hotm:
Vlve-18e oma só veJ

UNICO
. DIA DE' EXIBIÇÃO

deste 'filme de SILVJA SIDNEY.
e HENRI FONDA, filme'que !JO'

faz sentir o mais intenso de<r:lar
de todas as emoções.•

Preço: I $100.
. Selo incluido

No �MPERIAL, ás 5, 7 e 8,45 hs:

Amor nasoeu do o,; aO

MARLENE I)IETRrCH e }tO
BERT' DONAT têm

.

'Ôl�i:; lJ(111l'-
oportuni�ade de 'brilbár. OLl l'ram-se ta.nto ... ta:ó.to ...p'àr� capit .

lar depo!s, perdidos de ,àmot·· '1I
IrnproprlO para menorés ate h

anos.

Pr'eço-l$100.
Preço: 1 $1 00.

5a� feira
No -REX:

.

Vivere',
Otimo. Sublime .

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


