
Ordean
,

dia
do

TA
Vem aí o primeiro
Javio da fróta do
I.óide Brasileiro

Confirma-se que o primeiro
RIO, 5 (Telegrama de navio da nova fróta do Lóide

Helsingfor's; da �ssb�iated Press
"

.

�
-

\"{.71� r!IJf. -: n"". TOl'."".�.'"� Brasileiro, o "Scanstates", dei-
.� Agencia. norte-arnericanal-s-O'

.. ,,� W 'V)JiJ1 JJ,JI� J{""� W 'VI xou o porto de Nova York, com
generalíssimo Mannerhelm, lan;..., comandante e imediato brasilei-
çou a seguinte ordem do dia: Diretor�p ..@,prietario .JAIBO �AtLAoo ' ros e guarnição americana. .

"'O presidente da Finlandia no- ._-- I O "Scanstates" já vêm sob a

rneou-me chefe supremo das for- ANO VI' FlorlanGpoUs, Quarla-1eiras '6 'de Dezémbro de 1939 I NUMERO 1604 bandeira brasileira e com as cô-
\

. -,
,

ças finlandezas. Bravos soldados. .-----

res do Lóide Brasileiro.
finlandezes: aceito essa incum- .,'... " Dentro de poucos dias zarpa-
bencia numa hora em que o' (Jm tratado /de ·'ami

'10 h
- "rá mais um' navio mas êsse

nosso tradicion.al iriimigo�, in.ais zadé I
e "oxil.io ma-, cor',,'; VO° . ulDano com guarnição brasileira ...uma vez ataca o nosso pa1S. .t:- tuo!:'" ,:'

, . ,o prrmeiro vem sob o coman-

confiança no seu chefe e a pri- \I do do comandante Coda 'e o se-

meira .condição para o sucesso. gundo, que será o "Scanyork",
Conheceis-me e eu vos conheço RIO,: 5-(TelegrÇlma de MO�- , )

..._ - virá sob O comando "do coman-

e sei que toda a' nação está COU,' da Transocean+-Agerícía I - .' 't
--.' .

. dante Guimarães.
•

pronta para cumprir o seu 'de- alemã)-A agenciasovieticaTass p,ee50 em PO",,'�.,nta.' Gr.os_sa, Adolfo d_e Deus I'der atê a morte. Esta guerra �omunica" esta noite, o seguinte:
_ :. íiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiii.

nada maisé senão, a continua- A 2 de dez_embro, celebraram-

G I I nt_ d nossa guerra pela liber- se conversaçoes, em Moscou,en-
. 0.n�a ves n

..
1, ue se a lIDe a UD1Canlen ... Visi.tar�o oRlo 6'r.o-,çao a .

t
' ,.

d R I
_ � ,. .

dade. Lutaremos pelos nossos
re o. comissario as e açoes

d' t t
de do SQl o' sr. 6e·

lares e pela nossa patria". '�dxt;enores,,�r .. Molodtoff'Re lop_:e- te' ,e carnes putre a. as tolio Varrias ... 08Sl ente e ministro as e açoes e 'V

_----'-------....,.-- Exteriores do "govêrno popular Ministros da Fazen-
filandês";: sr. Otto Kausinen, CURITIBA, 5 - Publica;_,�A

I nasceu. em Montevidéo, residin-,
UM PARTICULAR lida e do Exterior

sobre a conclusão de um pacto GAZETA DO POVO - Nossa do ultimamente em Imbuia; nes- ,

de amizade e auxilio mutuo en- sucursal em Ponta Grossa, s,a-
I
te Estado. Um fato positivo que aos -fez- Noticiam os jornais de' Porto

t�e. a Russia e a Finlandia. P�r- bedora da existencia na Deten-I Não se recorda mais do no- i acreditar na verosimilhança do Alegre que o presidente da Re-
RIO, 5-(Telegrama de CO- ticrparam, também, das negocia- ção local de um individuo que' me de seus progenitores. Sabe 1 caso, foi por ocasião de ser pre- publica virá ao t, Rio Grande do

PENHAGUE, da Transocean, ções, os srs. Stalin, Vorochilow. se alimenta exclusivamente de I porem que seus pais ainda se: so, quando então encontrava-se Sul em fevereiro, quando aproo
agenciai aíemãl-e-Oom .

referencia e Schadnow. As' negociações ter-. carnes de.terioradas . entrou' e ..n encontram vivos; �om um saco contendo duas ga- veitará a oportunidade para as .

.

a uma, possivel mediação, por minaram com a assinatura do contato com o mesmo 'entrevis- Tem aparentemente 40 anos linhas mortas e em estado' de sistir as manobras militares que
parte ·do govêrno sueco no con- tratado de que se (ala acima"." tando-o.

' ,

,,' de idade. putrefação, tendo no decorrer então serão levadas a \ 4feito.
fiito russo-finlandês, os circulos

I
da viajem. :omido uma delas! . De acôrdo com a informação

bem informados da ,Suecia não
'

QUEM E' O MONSTRO UNA P;RAGA Um policial que con0SCO pa- dada pelo Interventor 'Cordeiro
crêrn que tal, tentativa possa

.,'

' léstrava sobre o demente, teve, de Faria aos jornalistas, virão
ter alguma probabilidade de êxi- Sedas em cortes e modernis-

De.
uma constituição .fisi�a

f Pergun�amos a Ad.OlfO, qual ai
ocasião de nos contar, que fa- igualmente áquela cidade os mi.

to, sendo de opinião mesmo que

I
sima_s gravatas no,' " debil, Adolfo de Deus Gonçal- razão de se alimentar de carnes lando com. o mOí�stro. disse-�he I

nistros da Fazenda e do Exte-
o governo.aueco não cogita de 'P�RAIZO ves, ,O CORVO HU]MAN0, em decomposição. " que um dia anterior tinha sido dor.
propor sua mediação..

"

Rua
_

Fehpe Sch�dt 21 Di�se-nos que apezar de não) morta u�a criança, perguntou

O TO eA-RV'UEIRO
aprecia-Ias, uma vontade supe-: lhe se nao quenaque a trouxes-

LAGU'NA PR" "
; rior exige que assim o faça, -

sem a ele, no que' alegremente, .' ,

•
.

-, I' Contou-nos que certa vez di-, concordou Adolfo.
.

, .
"

'

'. '_ '. . ,,' rigindo-se a um cemitério ten- Afirmou-nos que já teve oca-
"

.

- ,
.. -

.......
.

tou. violar um tumulo com in-� sião de experimentar a carne de
-,

tuito de aproximar-se' 40 . corpo' gato, e a ter apreciada muito!

F·o·',rt·e.......ente a
, par,ad'·.a.· ·,p'elo Est--a'd'�.�· em decoposiçãn, não chegando a ,Confirmou-nos que certa vez

a.... � colimar seu desejo :em, virtude, em Ipiranga, perseguiu uma me-

d
-" .,

d
- .. de presentir a' presença

-

de nes-, nor, não conseguindo agarra-la ,RIO, 5 -Telegama Belgrado.

i�1 ustrla O c::arvao, na,�10.,I' soas extranhas no local.
•

por: ter a menina pedido socor- da Transocean, agencia alemã-
-��
-,'

' • '.,
,

". A
Disse-nos qu� costumava V1S1- ro aos seus pais que a atende- O pTímeiro ministro yugoslavo,

,

1 entrara em nova i e protnlssora tar frequentemente' os cemiterios. ramo
,

'" publicou, hoje, um decreto rele-
na ' ,

',,' '" De uma creta feita Adolfo' Não soube nos explicar' o in- rente á mobilização nacional,

taze' de' a··tl-.,., ."..1,.·a.de .

o_� teve uma rixa com sua mãe � tuito que tinha com relação a fixando as directrizes em que a

.., II U ele a espancou,. tendo esta lhe menina. mesma se baseará em caso de
dirigi�o uma praga, de'sejando sua aplicação. O decreto ordena
que sofresse uma vida atribula- A SUA ALIMENTAÇÃO NA que a partir de hoje todos os

-da e que se alimentasse eterna- ' DETEt'lCÃO Departamentos oficiais- /

tomem
mente de carnes"estragadas! . as medidas' nece$�arias dentro

. ,

.

- , ,

.,] "
.

. .

'
" __ � dª�situaç,ª!?.! ,O .d�cietoJ-<e autoriza

'.� Ji::tJ --c�egal'am---âs' ,-� ..."',.....__,_" ...........� �--::'Pt:e�1itBn;;;rteAdõl{o&�Dei..i-; aiiída' 'a ,limitação da 'e�po�ação
M�I,AS PERFUMADAS Gonçalves se alimenta de feijão, e importação, diminuindo Ou

Excluslvidade da' Casa Paraizo arros, batatas e verduras, não aumentando segundo Í:l. situação,

I
. -

,. ace�tandb seu estomago carnes reco?1end_a' � raciona�ento' e a

.

. cozldfl-s. conhscaçao de determmados pró-

Segun'do ano I Trata�se s�:m �uyida?e um dutos �e p�opriedades 'particular
,

caso paLolog1co, d1gno de estu- que sejam 1mportantes'· para a

prejuridi,co
dos da nossa ciencia medica. defesa nacional..

Nã.. tê-::n probabili
dade de êxito

A móbilizaçã6" na
Yugoslavia

Novo, ,a

RIO, 2 De Lu'xemburgd, Asso
ciated Press-Agencia norte-ame
ricana-O "Luxemburger Zei

tvng" notida um novo exodo
da população. civil de localida--I
des �lemãs, ao longo do Mosela
feito' com tal pr:essa, que loram RIO, 4-Informam de João
até �ces�s luze�" apesar 'das de� Pessô�, Es�irito Santo, q�e du
termmaçoes do black out'.'. Se- rante. 45 �mutos um tufão varo
gundo essa nQticia, as. tropas au- 'reü' aquéla êidade, destelhando
xiliaram os ci�is a preparar as casas e derr,1ibando arvores. Não
bagagens, tninsportªndo-as para� foram registrados desastres peso
as estaç.3es. soais.

,-c
,

Tufão'� no. "Esplrito
Santo

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A GAZETA Florianopolis, 1939

Figueirp tleti.co_
,

'

"

.
./

.. �

•

Domingo· -proximo, alvl-negros e,

f.-ent'e, disputando uma peleja .anclosamente
vo d.a ..capital.

----._--

A······G

tricolores
aguardada

. ,- \

estarão
1- .• r

no meio
I

frente. �
·e�p:órti.•'

....� .,: /:. 'J �_)

',j

-------,--------- --'---_.-..........."'--------:----- ----�--

Z···E·.'·,-··. .

.' ... ': �

, O·E_�_PORTIV:�
-

.. ... %"' • _. �

\ '

.'

'O
. . .

DECIS'IV ..�,.����������IIL O T E R I A F E D E R A L
Finalmente no próximo domingo, será satisfeita a curio- 'a,� Iang a' :n'�da �(I"· S , I�' Q U A R T Ã SES A B A DOS"

,.

sidade do. mundo esportivo da' capital, com 'a realisação da a- a
, .: .

, guardada peleja FIGUEIRENSE x ATLEJICO.· ",.. I
e ADQUIRA O �){,U BILHETE NO.

(' Trdt:i-S� de um encontro quasi decisivo.para :t a,quisição ; ,'." .'.�
'

.. �' ,

'

do titulo de campeão: ao CLUBE ATLETICO CATARINENSE, ...

que uma' vez, vencendo, dificilmente perderá o sceptro, pois que Coltllrrar BlllNqUEDOS e .t'lRTII".OS iI SALÃO PROGRESS,O
. vencedor terá de enfrentar, em partida encerramento, o onze do para presentes _ só 'na . I: .

"

..

, � TAMANDARE.' eujas ultimas atuações, muito tem deixado a : O úNICO I
·

desejar. � FIGU�IcRENSE q1-le' a' muito vem se impondo, como Casa Miescelanea i RUA�FEiIpE SCHMIDT, N. 5 - FLORIANóPOLIS
um quadro de. classe, terá 'um sério compromisso à curnp: ir. Os

'

I ,I·
.

,

, pupilos de César Seára vêm se sujeitando a rigorosos treinos, e _

, I'
;$C!I'��..�••II••••••••••••!••••••:......i

. estão dispostos .a. consolidarem o batismo de «esquadrão de aço».
. _

.

.

�--

..
'.

•

' Arll1and,loho es.ta livre·Os alvi-negros pisarão o gramado conscios da responsa- R u a T reJ e no N. 1 2 I· -

bbilidade, levando em mente que uma derrota ou mesmo umem-' IDas nao' relf'Oe e' opate será a perda definitiva de sceptro de 'campeão de 1939. I
.

'I ...... U
_ p�s.s,e

. Voltarei, oportunamente, com novas informações sobre o Sempre Novidades 'jsensacional embate.
.

,

.

'RIO, 5""':"Armandinho, o irmão de sa, que atuou durante
I ,. " 26-14 - I aslAguNmTOteSmpot.no MRApUREIRA e se transferiu, depois para o

.I.:-'�����������������ªª-'�����-�-�""�-ê ' es a no 10 e em 'entendimento com o' SÃO- CRISTO-
11,1 '

- VÃO e com o AMERICA.
I

'

I' ." E�bora te.ndo rescindido o seu compronrísso com o gre-
II

E
.

1/1. �1O da. Vila Belm.lro� �r�andl�h,) ainda não. recebeu o passe'
A, direção ,tecnica dos «alvi-negros» pede, por nosso in-! . C·''. O'.n"Otn'I'�\ : I.c'a I

livre que lhe dará direito de .Iivre ação, encontrando-se, assim,
, ha quatro meses; Impossibllttadu de i-ngressar em outro clube.

terrnedio, o comparecimento do, onze titular e reservas, amanhã: \ Ante-ôntern Arrnandinho se avistou com o representanteàs 16 horas no gramado da rua Bocaiuva, afim de se sujeitarem: _.;;,;;;;;....__iiiiiiiiiiliiiiiãiiliiiíiiõ iiiãiiB.·�
..

·

' "

I do �ANTOS, nesta capital, Carlos Gonçalves, afim de reiterar o
a rIgorosa pratica em çonjunto. .

, : I - ,-
. . .

pedido de seu passe e poder decidir definitivamente a suá si-
,

, ,

" tuação.. ,

'

APRECIANDO

'I'
.Tinta para tingir moveis, 'tetos, e ma-

..
. Ainda que-tenha mantido entendimentos com o SÃO·

,-

. '.

I de í (a �01 geral : CRISTOVÃO e com o AMERICA, Arrnandinho ainda não se de-'

,

"

"

I cidiu, devendo optar pela melhor oferta. ' '.,,

Damos' abaixo' os resultados das partidas realisadas até .
.

". Carlos Gonçalves prometeu interessar-se pelo assunto,
agora, em disputa da campeonato atual: Com aplicação para letreiros em sacos e, caixas �flm de que Armandinho receba o documento que o hahilitára a

" , figurar em .qualquer Clube para a próxima temporada.
VENDA EM TOf,)AS AS BOAS,€ASAS-DE FERRAGENS '

.: PREFERIDA PELAS FAB�ICAS' DE MOVEIS. E. SUSpil'4 Ma�tel··ga--'e <�'.'-'U"Ia-"
\

_'" MARÇINA.RIAS .:.:__ &Góti)'l'i,tw"RlJa-Tiradent'eS'--= '541' ..·"<· ."
. �

,..
,

.

.,.' ...

F A E3 Fi 1.'0 A: Costeira d91 DO Atlet��,O!,
" '," 'A'

p'i�ajubaé ,

I . CA�OINH.AS'. 5� Já se enco'ntr� em nossa cidad'e o co-

I I
nhecido mera direita do AMERICA, de ]oinvile. que vestirá a

.

camisa' branca vermelha e preta do' ATLETICO. .

II! '

. O, centro médio Manteiga, do mesmo clube tarnbern re-
1 lIIiiõiiiiiliiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõ:__iiiiiiiiiiii;;;;;;;;iiiIiiiiii iiiIIiiiii ;;;u;;;;o;;;;;;�·1 soh.:eu ingre�sar definitivamente no futebol canoinhe�se, devenjío
��������������������- aqui chegar a qualquer 'momento. '

Setorno ---I
.

. Tamb�m Lula, do AMERICA, de Joinvile, encontra-se em

I
,.,., Canoinhas, e Ingressará no A1;LETICO local. J

FigU;irenset ·���:nd.rél I Co oc�ç.ao i ·AYLJi;YÍc;Ó x· �E��
Ava.i 3 '» 3 I ' '_ I CANOINHAS, 5-Em disputa .de uma linda taça oíere-

» (: 3 Atletico 2 . .. ------- cida pelo sr. Melquiades Fernandes, fabricante do afamado 'caté
» 6 - Iris 3 T

A· tletl·_to 3 '" 2 �

l
'" C"', . .. ,

,

•

r
upí e ?05 _d�liciosos caramelos «Pérola», preliarão, em Mafra,

�
'.

Ha uma obma oportunidade pai a ra- no proximo .dla 17, os «onzes» dos dois clubes que .representamTamândaré 1 . - �' .» 1 h t t b Ih d f dtO
· í T!t�F .)

.

�
. pazes. ones os e ra a a. ores, q-re possam a, orça maxima o esp?r e ser.fano, isto é, CL BE ATLETICO

· ,
.

, Os maiores .escores foram conseguidos pelo TAMANDA:- apresentar referénclas e que possuam boa� re· CANOINHENSE e PER, FERROVIARfO.
,

'
.

.

- RE' vencendo o IRIS' por 6xO e p�I0 FIGUEIREN:,E derrotando la�ões nas pr�ças de Florianopo;is e subdrbios. ! C'
'

• ._

'o TAMANDARE' por 6x1.,
.

.

Detalhes d�� 10 ás 11 horas no' 'escri-' I, aanpeonato BraSileiro
o� �oals torio de A. M. Vi,veiros, n,9 edificio AMELlA

.'

- -.

.

PRO' coraRA SALÚO NETO· ioja.·� I
. Disputando o Campeonato Brasileiro, preliarão hoje na

30 20 10 1 091)
,

5 - V 5 ,,�s sel<;io,n.rados mí.!1fe�os x cariocas.· .'

'

21 15 ' 6,
'

� � 1 � � I;.'iõiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_11 }5 °f
PINTURA DE::'C.ASAS_, '11

·CAFE· INDIANO, LETREIROS Il-g�It�r-��c��;��:�osd� "�����.o;.�I .

�. . Hulda Mallcelos, quatro meses

FABRICA MOVIBA N ELETRICiDADE, POR 1�l\1 CARTAZES, pAREDES, 'TABOL�TAS, ANUNCIOS de licença para tratamento ôe
I LUMINOSOS FIXOS OU'DE LAMPEJOS, 'PINTURAS saúde.'

I EM TECII;)OS A <'LEO OU A COLA: RESTAURAÇÃO
. DE �OVE�S OU QUALQUER, ES,PEpm OE 'fINTURA'

o CLASSICO

Nariz

FIGUEIRENSE F. C.

. J:igueirense' 4
� :i::--c,....""- f)- � . .,.....,.- .....---�, .... 3'" �t;cy'.!_. �'..

-

� ..; -
-

,

Torno

>. 1
" 1

Avai 5
» 1
» 5'

Atletico 2
� Tamandaré 6

• 2�

FLO'RfANO'p,OLIS

CLUBES
Avai
Figueirense
Atletico
Tamandaré
Iris

. ATOS OFI--'
CIAIS �� J.

� ,

Dr. Pedro de Moura Ferro
,,; . Advogado ,�,

Rua Trajamr_'n. 1. (so�)

PROCE�SOS MODERNOS, 'ESPECIAIS . ç .DE EX-

A. DIAS E, G� BRAGLIA

, Idem, a Luzia Porfiria MeM
deitos, escrituraria do Monte-<
pio dos" Funcioriarios PubHcos
'âo Estado, trinta dias dé Iiçen-
ça. "

"

'CLUSIVA PROPRIEDADE DA' FIRMA

FILOMENO E elA·

( .: :
,

RUA CONSELHEIRO Fone 1.350

AGUAS ··l\f'EDICI:NAIS
.

"

S

eombate. os males' do
GO e ·INTEST.N�

ESTf)M�t\ .. II 'M-' A G N E Z I 'A N A: Reg"larlza as fUD�õe8
I

• "., -'0'FIGADO e RINSj•

Informaeões e pedidos:
.!. *WW'H SASAi" t'*&**,&W4MW! iA4íi4iíUiS! ±reiNA id'WM" Ai A_'
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No ,Colegio '«Coração de Je.sus»A GAZETA
�' .

-

RIQ, 4 (Ag; Nacional) - Ho
je será realizada em Petrcpo
Iis a solenidade do encerramen-

Uma turma de bacharelandos to dos corpos dos ex-:imperado
do.' Ginasio Catarinense, num res ·do Brasil. A transladação
gesto de sublime compreensão, dos .corpos do palacio imperial
resolveu -fechar o . eurs,o funda- para a catedral daquela l!ic1ade
mental com os exercicios a es· ,será feita com honras de chef �

pirituais de S. Inacio" no que de Estado, entre alas das for-
acharam a imediata ahesão de ças do Exercito. ,

alguns colegas do "Curso Pie- O presidente Getulio Vargas,
Rua Conselheiro Mafr�. - 72-

. I

jutidico,.. .

todo o Ministerio, Interventore,s,
,

Venda a dinheiro e a 10ngo prazo
' São os seguintes:-Waldemiro corpo diplomatico e altas al.lto-,

..................................................... Cascais, josé M.. Vieira, Ivo ridades estarão presenies á so-'

I Silveira, Helio a. Fon,tes, Alber· lenidade. o chefe -tia nação
to Mussi, Antonio ,0. Moreira, pronunciará um discurso que
Lírio Burigo,' Francisco Assis, será, irradiado para todo oBra
joão Amorim, Valmor Kowals- sil.,

,

ky, Abatar Silva, Almir Rosa, I ,Dia 29 foi realizada a SI( le-

I Paulo'Wendhausen, ,Alberto Ra- ,nidade ',liturgica de sagraç�o
'

do,
,magem, Ernani Santa Rita, Ma- altar pa capela do mausoléu
f noel Laus, joaqu,iin França, 'dos, ex-imperadores D. Pedro

I Aloisio :Bastas, Vasco Costa,' II e Dona Tereza Cristina, na

: Alvaro Bonson e Luiz Freiysle-I' Catedral de Petropolis, presidi-,

ben. da por DO,m Benidito' Paulo
O Retiro terá IniCIO ás duas

I

Alves de Souza, Bispo tittllar
da tarde, dia 8 do corrente.

'

de Or�ia.

CASA MISCEL.ANEA·�
---===---------�-_____,.-A TURUNiA �DA -ZONA." ..

,

' • f]
,_ Rua Trajano N. 12 ' i
Venda de discos e ,valvulas [1

-J

piscurso
,-

�a professora d� Antonieta de Barros,
'paraninfa das alunas-mestras de ·,1939

Na cerímonla da formatura da turma de alunas mestras do Colé- que foge das lutas que dividem as criaturas; porque nele só se quergío Coração de Jesus, a nossa colaboradora professora Antonieta de construir, embelezar, aperfeiçoar, criar. Tudo quanto secciona os ho
Barros, paraninfa, pronunciou o seguinte. discurso: mens, não poderá transpor os umbrais do santuário da E'scola, nem

A vida reserva-me, de quando em vez, como no dizer do poeta, a existirá para vós,' diante dos alunos, cujas alamedas interiores de
graça do seu lado cor-de-rosa. ÉJste me é, intensa, grande e sorríden- veis formar, iluminar ajardinar, igualmente, santamente, carinhosa
temente, cor-de-rosa. Vivo-o, quando, por obediência ao desejo das 'jo- mente, maternalmente.
vens magistrandas, aqui me encontro, nesta festa de Inteligência, onde '

Que não sejais forjadoras �s complexos de inferioridade, que de-
'há, sensivel, o prazer intenso e espiritualizante do fim com, triunfos, primem e, bastas vezes, jugulam inteligências, atrofiam capacidadesnesta festa de fina e imaterial beleza, em que, o próprio silêncio canta e aniquilam, para sempre, caminhadas! I>
hosanas e aleluia! Que nunca vos esqueçais de que o Evangelho que o vosso sacer-

E vivê-la-ia, meus senhores, embora aqui não estivesse, porque, dócio manda rezar é o mesmo do Cristo, é o Evangelho do Amor!
nestas festas de inteligência vencedora, professores e alunos' comun- Amor aos pequeninos, amor ao próximo, amor a vós mesmas ! ...
gam da mesma glória, porque os corações se uníssonízam no mesmo A vossa Cruzada Amigas minhas, é a Cruzada do Coração. Sede.ritmo e se entusiasmam, no mesmo alegre alvórôço, visto como são poís.. artistas e escultoras ,psíquicas e dai ao trabalho do vosso cora
participantes da mesma, batalha. çâo, a grandeza do esforço que floresce, e a alegria da bondade que

, E vivê-la-ia, posto que aqui não me encontrasse, porque, na figura vivifica!
'

do amigo, se esbate e dilue a do professor, quando para êste cessa a Não vos cause temor a amplitude da, missão com que a Pátria
razão de ser. , vos honra: o coração aligeira, até, as cruzes e as realizações mais va-

Minhas queridas Amigas.
'

liosas são, Sem dúvida, as mais dificeis.
O 'gesto fidalgo e' carinhoso que aqui me trouxe, deu a êste ambíen- Os desencantos? Quem os não tem? Quem os não sofre? Quete festivo e ceremonioso, as várias e suaves cambiâncias da amizade. trajetória humana deles ficou isenta? Mas, notai bem; só a nostalgiaMas, se.a vossa atitude me sensibilizou e envaideceu, até, não me de um sol-se-por dá mais vida, majestade, e colorido à doçura do ama-causou surpresa, deixai que 'lo-lo diga. nhecer , . .

-

Convivendo convosco a vida de estudo, há; três 'anos, habituei-me Não vos admireis, minhas senhoras e meus senhores, de que, sen-
às vossas gentilezas ímpares, conheço-vos o quilate dos corações mo, do eu professora, assim fale da minha 'arte e do meu trabalho, num
ços que se plasmaram e temperaram, junto dos bondosos corações das 'buso manifesto da vossa delicadeza. Não vos escandalizeis, se o co
'nobilíssimas Irmãs, minhas e vossas Amigas.

, .ação, suspendendo-se-me até os lábios, vos deixou entrever, ímodes-
Enveredais pela estrada que sigo, e quisestes a benção da minha tamente, o sorriso interior que o acalenta.

palavra, neste 'risonho aurorecer a que a alegria e a esperança dão o Mas eu não podia deixar de falar, assim. Encontro-me no Magíscolorido da' vida, que é energia e movimento, e a doçura do sonho, que tério, palmíhando-lhe os degraus, dia a dia, há dezoito anos. E, sem
é o germe de todas as conquistas e realizações. 'pie, com a alma encharcada de luz, da luz festiva que a 'infância e a

Aqui tendes, pois, a caminhante mais velha, saudando as que se mocidade irradiam, em-torna-de mim.
dispõem para a trajetória de Luz. 'E, cada vez que me é preciso, como neste instante, volver os olhos

Minhas nobilíssimas afilhadas: par? a estrada a custo pecorrída, náq, digo, como o poeta, que nela ve-Há três anos; víniós, vós e eu, caminhando paralelamente, e tra- jo um cemitério, porque a morte dos sonhos bons não dá aos. aní
balhando, e estudando, e� assimilando, e orando, que todo trabalho ,é micamente sãos, êste prazer que sinto, nem atrai com o encanto que
oração. Hoje paramos uns segundos, É que, ,neste cirandar, chegastes os meus olhos guardam.
ao ponto em que as estradas se cruzam, e enl que, possivelmente, mui- Minhas jovens Colegas.
tas vezes, detívestes, com justiça, o pensamento esperançoso. "As pátrias moraís-são feitas, unicamente, com a, fôrça do abc",Deixár-vo-ei, aqui. Seguireis sós, visto como o diploma vos eman- que metralha as trevas, derriba a ignorância, alarga os horizontes, na
cipou da tutela domestre.' mais soberba, e' esplendorosa, e esclarecida das conquistas; do abc,

Todavia, antes de cumprirmos o determinismo da hora presente, ,!ue é Sol e Hóstia, Luz e Benção, Vida e Caminho .,.

ouvi as falas do coração que, abençoando-vos, com carinho e amizade, Sou dos que acreditam que a perpetuidade das nações depende, di
quer, ainda; suspendendo-se até os lábios, iluminar-vos, cuidadoso, a reta e imeditamente, da cultura e da moral dos seus filhos, porque
estrada, alcançada pela fôrça invencivel da Inteligência. am ambas o espírito nacional se aclara, fortalece e unifica.

Minhas jovens irmãs.' Professoras do Brasil de amanhã! A Pátria clarina, chamando-vos
O diploma que acabais de receber, abre-vos as portas para o sa- a postos, para a luta, sem solução de continuidde, em busca do futuro

cerdócio mais delicado e' mais beló, dentro da vida para a vida, onde máximo, harmonioso e fecundo, que lhe cabe da comunhão interna-
palpita a parte divina da' criatura, porque tambem plasma, tambem cional! \,

constrói, !tambem transubstancía, -tambem anima. --

, .
E eu, orando e' abençoando-vos, ,no ,instante em que partis, neste

Neste conversar convosco, não quero lembra-vos os deveres CIVi- fim, anunciador duma promissora e gloriosa alvorada, sinto' que creio,
cos de Missionárias da Educação, dentro do Brasil,. E não quero, por- firme e profundamente, na perpetuidade, e rio engrandecimento da
que, fazê-lo seria desconhecer-vos, crendo na íncíêncía da vossa

_

res- nossa mui amada Pátria, da Pátria maravilhosa com que Deus nos
ponsabílídade, na.ausência do vosso-poder íntelígente �a adaptação, e agraciou, porque creio no presente" e creio nos frutos do vosso tra
na desassimilação integral de tudo quanto Vistes, OUVistes, sentistes. balho moço e idealista, porque creio em vós, professoras do Brasil
e aprendestes, neste vosso Colégio, formosa e ridente colmeia' de bra-I de amanhã!

•
,

silidade. ' 1It••••••6'e•••••••••••••••, ..
O catecismo cívico não é o que se decora, J?as o q�e se pratica, I Imas o que as ações escrevem, mas .0 que as Criaturas y-iy-em. - .• L I V R A R I A S C H U L D TE eu não sei de mais bela maneira de demonstrar civismo, nao sei

de manifestação maior de amor a um país, Bem d.e mais perfeita in

tegração numa pátria, do que a de tomar-se de cuídados pelo seu fu
turo preparando-lhes os filhos e dando-lhes a graça do saber:e da
bondade, numa .educação completa, onde se burila� toda� a� facetas,
com a arte e o zêlo de quem nao trabalha para enlevo proprro, ,

,

Esta} sabemo-lá todos, tem sido a monumental obra, a obra, gran-.
de e em:ihênttmiente brasileira, d?-:Co'l�gi0 :CQI;.a.�ão' de Jesus. _ 1', t z , Livrarja" Papelaria, Tipografia, Encadernação e Fábrica de ca-�" porque 'o ,civismç> v:os 'foi,'IassiIl1 apredizado e�perIente, 'I:n�nr rimbJs 'de"'bÔrracha \

lpngo curso, vivê-la-eis la fora, onde vos chama!" o de,stmo,. c?m a for
ça a inteireza e o entusiasmo dos vossos coraçoes de brasllerras,

,

Disse que vos espera o mais belo e mais delicado dos sacerd6-
cios a mais su1>lime das missões. Em verdade. A I]lulher, na fraque
za �om que'-a reveste a tradição, é, queiram ou não queiram, "1: fôrç�
máxima dentro da vida, porque educa. Oela depende a valentia am

mica do� povos e a formosura moral das criaturas, No �ar e na _Esco
la, é, sempre, a. artífice cuidadosa do futuro. E as sociedadt)s sao re-

• flexos do' setl coração. ,

"

E' por isto, porque a sua alma é a grande plasmadora do Univer-

1_
-

so, po'rque a sua ação é ,I?ais iI;ttensa e' profunda, jus.tament�, quan?o '

mais plástiCa e sensivel e a criatura, a mulher. precis� de m�tr�çao,
'de.educação completa, para que.se� trabalho sala do. Circulo hmit�do, I AIXA POSTAL 169 rELEFONE 1 ?57da intuição e se espraie e se alteie as be1ezas e maravilhas d.o l?erfei.to. C, .�'

Daí a vossa missão admiravel, o vosso trabalho de MiSSionárias

I S C tarida Educação, substituindo � ajudando �s outras n:ães,. no plasn:ar e Florianópolis t,
anta a na

burilar anímico dos pequenmos. Só por lSto, o Magistérlo é o malS be-
41 t. P.lo e o mais delicado dos sacerdócios, dentro da vida para a vida.

íA 'grandeza da obra dQs professores,. e, em especial dos prof�s- HH .
,sores primários, está neste penetrar senslvel no mundo do ,coraçf:lo,
neste transubstanciar suave de almas, neste amortecer profundo e m

tenso de tudo quanto rouba às criaturas o ca,racterístico de humano,
'no aprimorar ci qu= fôr b�m, na socialização, da criança, preparando-a
para viver, amanha, conclEmtemente, uma Vlda melhor. ,

O nobiÜtante da vida de trabalho que ides encetar, está no esfor-,
ço, para possibilitar aos homens de amaI;thã um� felicic;Ia�e maior,.
pela compreensão da Bondade e, da Justiça, s�ntldas e v�vl�as,. _

Todas as amarguras e tristezas que pontil�am a exU;)t�n(lla, sao

frutos de deficiência educacional. Os hom�ns nao se respeitam, por
que não aprenderam a re��eitar-se a .si próprios; o,s �omens não se es

timam, porque não adqUiriram, na m!ancla, o habito de se, e�tende
rem fraternal e concientemente, as,maos, porque a sua formaçao mo

ral �epo\.Jsa em bases postiças; porque desconhecem o limite da' sua
individualidade. ,

_.

�odas as gerações ,trabalham para as geraçoes qu.e as seguem.
Ides, pois, ser OperarlOs do futuro. Nas v�ssas oflCmas de �uz,

não vos liinitareis a abrir os olhos dos pequemnos, ,para a mara.vllha
do saber instrução mas tambem, para as belezas impares e mcal
culaveis, da moral' do saber para viver, da sabedoria cristã I que faz
caber', na 'estreite�a do coração, o Universo, e que permite penetrar
na p�reza cristalina e elevada do "Amai ao próximo como a vós mes-

mos. . .

..

b
-

d l' riFareis mais do qlte aproximar a' cri�nça da ençao � iVr?, .

o'

que abeirá-la da ciência, porque educareis, tra;n�forma-Ia-�is pSiqUiC�
mente, dando-lhe a graça que atrai, .e as p�rfeiçoes moraiS que dulci-
ficam a ---existência e amenizam os dlas.

,

, "A escola é o ponto de transição entre o lar e a sociedade". Nela
operareis o suavíssimó milàgre de preparar a criança, i;nt'7grando-a
na comunhão social, ciente dos seus deveres e ,dos seus direitos.

E preparareis :na criança, o adulto, com forç�s para suportar a

trajetória de "curvas estreitas", numa luta �efensiva e construt?r�,
Amoldareis olhos e coração, para ver e sentir o Belo e a m�gnammi
dade' oe Deus; e cérebro e coração, par� conhecer-se. /e realizar-se, e

ter a sensibilídade da Fé; para saber flOrir o se� cammho, sem o aco

tovelamento desolador e triste dos cegos moraiS.

Não vos esqueçais, nunca, poré.m,. de que os vossos n:ínimos ges
tos e as vossas ações, devem constitUir o melhor e o ,maiS puro dos \

compêndios morais para os vossos alunos. O exemplo e a melhor d3.s

lições, p'õrque é vivida.'.
. ' .

Que o vosso cbração não, dist,inga, nunca, jamms, entre os pequem
nos nem hierarquias, nem càmadas, nem classes. O mundo em que

pen'etrais: é um mundo de, Ideal, diferente dos outros mundos, por-

de',--
,

, _... I

H. O. LIG-OCKI

Ar,tigos para escritório LiVl1'@s em branco Artigos esco-
,

- lares - Artigos para presentes - Brinquedos'

Aceitam·se encomendas de "çliché", chancelas, sinetes� e
.

carimbos de datas, de metal, para inutilizar estampilhas

RUA FELIPEiSCHMIDT, 27

Moveis ha muitos
t .

Mas moveis de imbuia massiça só na

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

moqernos catalogos. '

Sêde amigo do vossso �dfriheiro "preferindo a

os

A CASA SILAS

CAFE' ECONOMICO
..

-o melhor atê hoje conhecido.
-delicioso até la ultima gota.

!�. .

c

Fabricante: Francisco Péres e 'Filhos
Biguas�ú

074�26v-l7

�

---- ---- -r-f-- .--------

Na. sua8 Dovasiostalaeões contlnú. �endelldo sempre mais barato

'Distribuidora dos aparelhos R. C. A. VICTOR

mais

DI,r.,tor - Pr�prietario
---------�------�--------�---------

Florianopolis, 6 de: Dezembro de 1935

JAIRO,. CALLA:DO

Tribunal delrR;�;;�Ap�laçio n Públicas =
.l1;TLGAMENTOS DA r��.. r=o... � "r�
IJLTIMA S�SSAO' I��.if

�, �'���"�"A

i
r

'Prefeitura do Muni-Habeas-corpus da comarca de ••

d FI i ,"
Blumenau, em que é impetrante Clp'O e

.

or ano-

e paciente Herbert Kohdke Re- p�"8
lator o sr. des. PRESIDENTE..

-

Decidiu o Tribunal, julgar 'I Requerimentos
'

prejudicado o pedido em vista' de8pa�had(tsdas informações do sr. dr. juiz i
de Direito de haver sido o pa-I DIA 1

.

ciente pronunciado em data de I

27 de novembro. '.
). I João Barbato - Pedindo 'para�ecurso de .habeas-corpus da fezer reparos num :predio de sua

comarca de RIO do S�I, em q�e propriedade - Aguarde oport U"é !,ecorrente � dr. JUIZ'! de DI- nidade até que seja aprovado o
reito e recorrido joão Ramos. projeto definitivo do Estadia queRelator o sr. des. PRESI- deverá ser construido na � PraçaD�NTE. General Osorio. ;

Negado provimento ao recur- Deolindo J. da Costa-Pedin-
so, para confirmar 'a sentença do para reconstruir um Hédio
qu� concedeu a ordem impetrá- de sua propriedade-Como requer,da, á vista das informações.

_ Habeas-corpus da ::omarca de' Paulo Posito - Pedindo paraSap ,jose, em que sa.o' em.bar-, construir dois prédios ne Largo
gantes Amando Schmitz e Sim. 13 de Maio-Guarde oportunie embarg.ados Leonardo ,Bernar-. dade, para que seja primeiro, a

dOi Schrnidt e SIm.. Relator.... o 'provado' o projeto definitivo do
sr,. des. ALFREDO TROMPO ..

,
Estadio Estadual que será cnns-WSKY.

'. : truido na Praça General OSOIlO,_Foram rejeitados os embargos' Antonio Bernardino Pereira -,,

para confirmar. o acordão em- Pedindo para substituir as duas
bargado. Vencidos os srs. drs. portas do prédio n' 6 dá ruaAlfredo Trompo�sky, .Guilher- ,Trajano._":Cqmo requer.
me Abry e M�d�lros Filho. " I Antonio Silva-e-Pedindo Pi raEmbargos civeis n. 1.963 da colocar uma placa luminosa lia
comarca de Campos Novos, em fachada de sua casa l!omercial
que é embargante Alberto

\
Go- Como requer.

me� Martins e e�bargado o es-I Gerken & Cia.-Idem, idem--pólio
.

de Geraldino Urbano. de Como requer.
'

Morals, Relator o, sr. de,s. AL-I J.Oão Batista Berreta+-Pedln..oFREI?<? TROMPOWSKY. Habitá-se 'para (, prédio de fi.
R:leltados ,os, �mbargos pa�a I

Maria Madalena de Moura Fpfconfirmar o acórdão embargado." ro, á rua Saldanha Marinho 30
Embargos cíveis n. .1.973 'dá

I Aguarde oportunidade, alé q�e o.
comarca de Porto, União, em i Montepio dos Funcionarios Pu
q�e são embargantes Aurelio

I blicos do. Estado, se di�U inf _

<;osta e �Im. e e.mbargados Sa-, mar sobre o requerimente do. H'.Itm Gueríos e Cia.. Relator o Henrique Briggemann, encan.i
sr. des

.. GUILHERME ABRY. 'nhado por esta Prefeitura.O Trtbunal recebeu os embar- Propicio Otaviano Seara
. gos para reformar o acordão , Pedindo. certidão-Certifique-se o.

embar�ado e .manter a sentença que constar.
de 1. I�stancla. Propicio OtaviaDo Seara
Vencld�s os srs. d:s. T�va- Pedind� devolução. de seus doeu

res. S?bnnho, Medeiros ,FIlho mento!! arquivados nesta Prefei
e Sllvetra �unes. - tura -Sendo a Prefeitura aprn'l6�eclamaçao. n

.. 3.620 da co- depositaria do 'arquivo onde :;e
marca de jOlnvlle,

.

em que é I acham os documentos mencionareclamante Valdemlro O�of1"e' dos pelo requerente, de-se porR?s� e reclamado o dr. JUIZ de certidão o inteiro teor dos rnf',,-DIreito.
,

mos documentoi pagos previaRelator o sr. de$. GUSTAVO mente os emolumentos legaisPIZA.
_,

.

O Tribunal não tomeu conhe- ---�A--�------
cimente da reclamação.. )-

Pàrao,mau-
sol'êo dos im
operadores

,I>

Notas Cato
licas

Retiro espiritual

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Fazem anos h1)Je:

G A Z E T 'A,
NICOLAU JOS;E' VIEIRA

Santa Catarina.
A GkZETA feÜcita-o cordial

mente.

, Com a inauguração
.

I

das novas instalações, á rua Trajano N. 8,

Decorre hoje o aniversarie na

talício do nosso estimado com- Tinturaria?panheiro de trabalho sr, Nicolau Só a "GUABANY"José Vieira, dedicado e compe-
tente chefe da secção de ma- ,Fone 1428
quinas deste diario.

" Os '.de' A GAZETA tem o

mai��j�bi1o'- em abraça-lo.

Diretor-Proprietario - JAIRO �ALLADO

ANO VII Florianopolis, Quarta-feira, 6 de Dezembro de 1939

,

INUMERO 1804
--------------------------------------------------------------------------------------------------

MAJOR GUSTAVO DA cos
TA PEREIRA

o sr. Orlando Jocelín Concei
ção, funcionário do' 'tesouro do
Estado;

a menina Ana, filha do sr.

Jorge Amaral, "funcionário da
Alfandega; ,

a exma. sra. d. Ester de Sou
za Costa, esposa do sr, Indio
Catarinense da Costa; .

o jovem Osvaldo, filho do
nosso tRrezado. colega de impren
sa sr. -Osvaldo Melo;
o sr. Willy Busch, comerciante.

Realizou-se ôntem, na cidade
de Tijucas, o

. enlace matrimo-

CARfAZ-=S DO DIA nial do sr. Benjamin N. Jorge,L
.

filho do conceituado comercian-
,O D E O N

.

te desta praça sr. João Nicolau
'-

8 -lider dos' einemas Jorge e de sua esposa d. Dib J.
,

" Emp. Cinematografica Jorge, com a gentil senhorinha
-

Odeon Ltda. I Maria Violeta Bayer, fiiha do

FONE•• 1602,
I
sr. Augusto Bayer, comerciante

.( l'

f naquela cidade e de sua esposa

HOJE - 4a. FEIRA, 6 DE
I d. Lidia Peixoto Baher.

DEZEMBRO
-

'Retificando� uma

I'
noticia,I l\IEDICO - OPERADOR

- PA,RTEIRO I-- I Recebemos e publicamos a se-
RAIOS X guintes carta:

Diplomado em 1933 pela Fa-

i 'Florianopolis, aos 5 de Dez.
culdade de Medicina da Clinica de Tuberculose

de 1939. Ilmo. sr, Jairo Callado,
Universidade do Brasil � I I

Pulmonar
\ D. D. Diretor d'A GAZETA .

I
Diatermia em ondas curtas- Saudações cordiais.

1

Raios Ult�a Violeta e Intra- I Tendo o brilbari'ié matutino
Vermelho qus V. 'S. dignamente orienta,I

noticiado em sua e<jjção de 3 do
Infrazon-Terapia - Cistos-

corrente, haver Soro Capitão João

,CARTAZES' DO ,D'· IAI, copia - Uretro - Scopia

1
Pedroso Oliveira Carvalho. assu-

• Consultorio - Rúa Deodo- 'mido o cargo de Ministro de Ve
I ro _ Esquina Rua Felipe • neravel Ordem llIa. de S. Fran
a Schmídt. Das 9 ás 12 e das I· cisco, eomnníeo-rhe, na qualida

--

.1 14 ás 17 hs, Telefone - 1475. de de Cemissarío da sobredita
,

I
Residência - Rua Nerêu I Ordem, que não existe nela ir-

DIARIAMENTB DAS! AS « Ramos, 26 _ Telefone 1450.: 1 �ão professo com semelhan te
..

'

• nome. HOJE - 4a. FEIRA - HOJE
••••••••••••••••••••••••••

'

De e t ta se e d vida d. sv rat r- ,I!I m u ,. o No REX-;ás 5, 7 e 8,45 horas:I
'5) Snr, Capitão João Pedro de Oli-" '

. Ondulaçao Permanente ��IFIiil� � veira Carvalho. Vivê·�e uma só ''O z

89 Todavia, não é a questão da
_ 'á rua Anita Garibaldi, rn.. rlli�"';ml1\\ ��t?IIf1r.'�tí'\\ divergencia de nomes que me' U�ICO DIA DE EXIBIÇ�Or:::DIARIAMENTE

..

� WJ��IJ � IJ �'b\W rii:!)� tIjaz á presença de V. S., mal! Ótimo trabalho de SILVIA SI-r
a cargo de competet:lte

_ tão sômente a obrigação de in- DNEY e HENRI FONDA.Fil ne
profissional.. - Preços, fOrma-lo qne a noticia em apreço que nos faz sentir o mais intenso

A'S ·5 HORÃS
Senhorita faça com que seu modicos , S li carece de fundamento, visto não desfilar de todas as emoções..

namorado use chapéu
•

�» Ar-tTI- 4RM EU (C, e�tar o referido Snr., devida�en-«UM PROGRAMA VARIADO:. RAMENZONI ! te empossado, nenhuma valida- Preço: 1$100.
NACIONAL D. F. B. . • d t d t t t

. - Selo incluido
O' éIRCO-desenhos VIAJANTES J.. DR. J O A- O DE,A R A U J O. e en o, por an o, a ransnnssao

AZAS "'ELVAGENS-educatI'vo' I
do cargo, si de fato foi feito

N l\,fPU I pelo respectivo titular, por estar o In.! ERIAL, ás 5, 7 e 8,45 hs:
OS ULTIMOS PROGRESSOS CORONEL SOUZA LIMA

I.·
OLHOS, OUVIDOS,. NARIZ; GA.IiGANTA

\I
em desaeordo com o que dispõe Alm'or na's'ceu do o.' 1;0DA CIENCIA-cameraman .t1l .... _

educativo .� Acompanhado de sua exma, Especialista do Centro de Saúdé - Assistente do prof: Sanson O Compromisso da Ordem como

A' HORTA DE PORKY - dese- t ta caoit I •• I a regra da mesma e dela não ter Odiaram-se tanto ...tantoz.pera ca-esposa, encon 'ra-se nes a capi a '

I
h • Consultas díâriasrdas 4 ás 6 1/2 - Te . 1447

.

I
conhecimento oficial o Comissa- pitular depois, perdidos de' amor.nhos o sr. coronel Souza Lima, C e- II d "1 Z fe do Estado-Maior da s-. Re- • PRAÇA 15 OE NOVEMB'RO, 10 rio que esta subscreve. MARLENE DIETRICH, ao ILdoá ,v. ta e JIJI orro

!. ,Pela atenção que se dignar de ROBERT'DONAT brilha com
mais dois sensacionais epi- gião Militar.

•••••••••••••••••c di
'

ta it d ·d· f I b di·No Hotel Gloria, onde' se acha . ispensar a es a mUI o agra eCI o u gor nesta o ra e 8 ta tensão
sedies desse empolgante se-

R- t d·e Papal ficarei a y. S. de quem sou, emotiva. Historia da Itussia IH1-
riado. hospedado, o distinto militar re- ICO rpresen e

cebeu a visita do' capitão As-
.

.

o : Ato. servt.:_ em Cristo.
.

tiga. V.iole�to. Sanguinário, CH'fl)2 TrailIers
teroide Arantes, Ajudatlte-de- Noel par'a N·atal eA"oNovo

P. Moddetlno Oecktering O. toda historia passada no país Jas
.,

h f:. M. Comissario.da Veneravel -steppes.;
-

A'S ,7 e 8,45 HORAS'. ordens da Interventoria, que I e
.

,

'''''" Ordem III�. de S. Francisco. Improprio até 14 anos.
O drama de um malfadado pe- apresentou cumprimentos em no-

�.�............. 'l.
'

.

,riodo na 'historia europêa.
.

me do sr. dr. Altamiro. Guima-

Um dormitorict de imbuia, por 1:000$000 ;., ii ,�_f�a nu : Pr�ço-l$IOO.
A Grande Guerra com todo o rães, Interventor interino. '

," ACACIO MOREIR.I I Inclusive o selo
seu 'aparato belice .e -seus tortu- Acha-se nesta capital o sr. dr.
rentes efeitos I

.
-

. ADVOGADOAstrogildo Rodrigues, distinto _

.

Tru'qu'es do de""tl·no interno', - 1 penteadeira, com espelho
.'

. ." advogado que exerce sua ativi-
I· tê 14 - 1 cama artisUca, - '2 bidês - 1 banqueta Consultas e pareceres:'

mpropno para menores a e 'dade nas comarcas do su,I do
anos. '

Estado.,
Ações 'Civeis e Comerciais

com ,�r��iãL�������� SALA �DI= JANTAR I·
VISCONDE DE OURO I(

SOPHIE STEWART e BARRY • H ' L t Otimo filme valorisado pela voz

K. BARNE�'
\

V Tycho.Brahe Fer-

�I
PRETO, JO. r

I adm�ravel de TITO SCHIP�"
El' um sentimental e

fortis-I
=�, "andes � _ 1 bufé _i 1 Cristaleira _ 1 mesa elastica, COin 6 cadeiras FONE: 1277. - 017-30-9 MusHla excelente que o pnL ico

.

d d 20TH CEN " �
estou fadas gravará na memoria. EspfenttiduSlmo �ama a •

-

� e

I
na sua narrativo e impeca.vel ni)TURY :FOX.,

,

� Arlentlna da Silva' ,Isto a escolher segúndo os mais éhics e modernos catalogos
VENDE SE P t realisação. O trabalho de CATE-

�à�e�i�e�f:�oepjsodio8 do formi· J 'ernandes,

I: SO' NA CASA SILA'S -" na on � �!�t!8�����TeOe!c:f:;:���:
liA VOLTA DE EL ZORRO" � participam aos parentes e \. -

,.,1 •
. I d Leal,

1 casa de ma- mentação. Lindas canções e co.

-No programa- � pessoas, ·rie suas
- relações , : O deira com 10 X movente cenas de amorpatervtd ...

NACIONAL D. F. B. � que sua filha Zilma contra- )t RUA CON�ELHEIRO MAFRA -72
,

60 m. de terre-
,

2 traillers ,.� tou casamento com o sr. 'it 592 ' 10 V-I no, bem defronte ao mar, um VOZ DO MUNDO

P eç6s-1 $1 00 lfI dr_ Cesar Seara. ii , 41 dos melhores pontos da locaIi- Ultimas novidades mundiai�

Gr I' '

$700
'

� Fpolis, 2·12-939 ,��., DR ARM I N 10 -rAVARES dade. p 2$000a er�__.

��� Viuva' Maria Mada- I� I .. ,. I ""
.

I, Inf�rmações na Fafl�acia S. reço:-

�A,m·-a"II·'_;a" , II lena Seara < K ,Ago,shnho, rua ConselheIro Ma- Sa'b-a'doII • • OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA" ft'WAH:NEH BAXTER na eletri· � participa aos paren�es e_ ij

I
i
a. No IMPERIAL:

zante apresentação da FOX
• � pess(i�s de suas relaçoes qu� @f. CIRURGIÃO·ESPECIALISTA Assistente do prof. Sanson --

Nupeias d� �orhaJ
ii volta de �JseoK.d i seu filho Cesllr contrat.ou ii Consultas das 10 ás 12 e das 16 ás 18 Linhos para ternos e casemiras Forte ação dramatic8 da antiga

.

com ljl1 casamento com a senhonta
K . em córtes no

\ França; .

LYNN BARI e CESAR ROMERO h Zitma da Silva Fernandes.
r,� RUA JOÃO PINTO, 7 sob ' TEL. 1456 II PARAIZO

H IH ,_ e o seriado
Sabado I Fpolis, 2-12-939. � I �••••••O.) Rua Felipe Schmidt.21

Imperio sDbm,orhu�
���� ;���; no extraor-

;�� I���::a I MOVEIS finos e bem· trábaJhados, só na No REX:
:

.ti altlma etapa �!tI U " 1
� Filhos de eoeomeod�1

·Õ·�::�d:o�in�ado�e� C:SAR ........li
"A Mobiiar i a" �ieg��·G�;Sd� �'AR���

,

O·om·')"ng'o H participa..
. U seu noivado '

�AMES CAG�:Y, o dinamico �oo=��r:*= que mantem exposição permanente, á r;ua Trajano n.33
: Aaj.s d�e eara soja . Perdeu...se

uma guia com Todos' os nossos moveis. são reeebidos diretam80te
'com 50$000 de se- 0_ .....• d R" � '.

hpAT O'BRIEN-ANN SHERI- - los estaduais, da Fabriea Zipperer .. ",.a., e 10 �..eg�'D o.

DAN.�HV'l\1PHREYBOGGARTlno trajeto da R. Jo�o Pint� .até , Vende-se a .prestação.,.-GEORGE BANCROFT E OS[: a H. Cons. Mafra, 72. GratIf.ca-j .

',SEIS BAMBAS DE "NO se a quem encont.rar e. entregar , H _ SONO I N_!' R e._presentaote.... LIMIAR DO CRIME" na Casa S1las. Cons. Mafra, 72.1 _. .

,--

Vê passar hoje sua data na

talícia o venerando e ilustre ca

tarinense sr. major Gustavo da
".C9sta Pereira, conceituadissimo
representante comercial nesta

praça e figura destacada dos

Ex-interno e ex-assistente no

Serviço dó Prof, Brandão
Filho - Rio

DR. AURELIO
ROTOLO

• v�
: I DR. CLARIBALTt I
I GALVÃO, II

'

I Falenci!���O���� de ��� I
• Escritorio: RUA DEODORO, :• I: guros Terrestres e l\Iaritimos

I! I �o 15 - TELEFONE: lE'65
:. FLORIANOPOLIS. •• •
0•••••••••••••••••••••••".

.

,.

ENLACES

DR. SAULO RAMOS

. nossos meios sociais, a quem en

víamos prazeirosamente sinceras
felicitações.

MOLESTIAS DE SENHORAS:

JOSE' LUPERCIO,LOPES
-- ,

sé�horita exija que seu noivo I'use chapéu
RAMENZONI I

PtM'tos métrorragias - cirur

gia plasticá do perineo - ci

rurgia abdominal -trau

matologiaA data que 'hoje transcorre
assinala o aniversario' do nosso

brilhante confrade sr, José Lu
percio Lopes,' alto funcionario
da Delegacia Fiscal e um dos

.Consultór-ío e Residência: n. Ar·

Cine Rex

CINES �OROAUOS
ReaJ' �i"CDito �.oe.
matografico Ltda.

Fone IS87

cipreste Paiva, 17, em frente ao

TEL;EFONE 1009

No REX, ás 5, 7 e 8,45 HORAS: !

Vivere

Ba"io Bar

I
A vida noturna de uma grande
cidade ém, todo etlplendor. ')

-I DomingoNo REX: .

Borboleta de salãoI Luxuosissima produção que v S

I flxtasiará por completo.

o'a CASA M_ACEDONIA
,. , "A

�

a'sua

CASA ,QUE MAIS BARATO' VENDE .,
,

distinta, freguezia o seu MEZ DE PROPAGAN,DA
,

,

� ;.,�oferece
Em· todos os:artigos deseootos espeeiais�·BRINQUEDOS�Já recebemos a nova Jinda eoleeão! '"'i

'
iIIIIiII r.-. .:r'"5Jj'�,

,( IACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



\.
•

Delegação do Tri- Clube R. 6 de Ja
bunal de· Contas

�

Dir�tor\' - Proprietario JAIRO CALLADO'
-

Floriànopolis, 6 de' De:lembro de '1935

. .

A':' ,GAZETA
Adiantamentos

•

nern
João Pessoa (E�treito)

��5e*��_,J Re�art�ções I Nossa�V�'ida
I Pu b J Icas 'UIVERSABIOS
L� � ��::'.lJ SRA.BERTAGNOLLIJUNIOR

Senhorita exija que seu
use chapéu

RA:MENZONI

ncivo

11Assembléa .Geral.
De conformidade com o pare-

d'C d" d G I
cer do oficial administrativo ar, ' De ordem do sr. Presidente

O' ornan O . a uar- An�onio Acio�i Carneiro, foi con- convoco os srs. associados pá
. cedido o .adIantamento de rs.: ra se reunirem em Assembléa

DI-CaNO ·,MI"II·tar de 425:0.0�$000, ao .tenente c.oronel Geral Ordinaria, primeira con-

�.. .

Abacilio Fu)ge�clO dos
N

Heis, co- vocação, a realizar- se em lOdo

fi· I· �an.dante do 2 Batalhão Ferro- corrente, ás 10 horas, de acor-

onanopo IS viano de Lages. do com art. 2? letra H s=
-:
'.'

. .' .

. _ •
Estatutos em vIgor, para elei-

RECRUTAMENTO . Comprovaeao de ad�- .ção da. Diretoria' que deverá
MILITAR I' antomento

.

r- dirigir o clube durante o ano

.
social de 1940 - 1941.

Presentes os srs, Eduardo Oto Requerimentos des- De nco�da com o parecer do 'Distrito "J0ão Pessoa», 6 de
Hocn, presidente; ,José F. Gla- pacbados of. administrativo João Jover Dezembro de 1939
van, Domingos José da Silva, Goulart Fraga, foi julgada legal a Rodolfo Quint .

Alv.af<? Soares de Oliveira, depu- XI Serv.�ft de De-
d d' d SECRETARIOtados e JI)aNO TI" J' cru.tamento I comprovação o a lan�amento ti

__

-'
o entmo UDIor, ,

I ri!
' 31'875$000 concedido ha temo. ,

secretario, � a�e.r�á a sessão. Lida I ' p�� a� agroo;mo Afonso Maria Automovel Chevrolel
a ata, �a s�!ô8ão ante�ior; posta \ DE Tolj�i� Nasc�m�nto, fdh? Ca:doso da Veiga. Ernesto Francisco Berta�o-em diacussão e a votes e apro-I de Marceminio Oliveira Nasci- Vende-se um auto Chevrolet Bemeta-se á con 'de N

dvada Expediente Oficí 4 I 1 d 1917
. . . , '" SI raçao o

-' I �
-

11;10, n. , menta: c.asse e. ,mU?'.CIplO . Alcance em otimo estado, com 4 peneus exmo. sr, dr. Secretario do Inte-d� 4 do .corr�nte, do sr. ar. Alta-I de Joinvile, �edllldo . cert�fICado novos, .sanefas .

novas, limpador I rior e Juatiça,
miro

. Guimarães, Interventor em de 3a. categon,a.-� Indeferido. O
Foi iul ado em alcance os h'er-' para-brisa eletríco, por preço de I Joaquim de Sales adiunto do

exercrcio, comunicando ter assu- Requerente fOI alistado com el
1 g

.• I d d
.

h' h T P
.,)

id "d'í' , . , .leiros do ex-coletor de Tijucas ver a eira pec me a. ratar com
I
romotor Publico da 'comarca de

mi ? o ,e�erclclO aque e �argQ n,ome de Tor!bl.o do Nascu�e�to, Olavo Romão Berlinck estando Aldemiro Rei:>, nesta' redação. Bjumenau=Volta ao sr. 2' on-
no impedimento de sua ex�a. o filho do Maximiano de Oliveira. I

id d b' I' d
' '

'I
sr Inté ''''' t" N A R' R' 'f'

-'

d nesse senti o sea o pu toa o o I I
ciar.

.

• f. en or ereu amos - equeira retítícaçao juntan o
di I' DIARIQ

...Z'.&w*.... 'Z....������� EI b C tari T' di EAgradéçá�se e arquive-eercircular .comprovante ».
.

I
e lita respeLI�o em o

.' if'" """"""'���"""''''''''''''''''�'''"''''''''íi .' lia e a 8rI!la l� Je- nca-

n. 9, do sr. dr. Celso Fausto de I De Edefioo Natal Salomon fi- OFICIAL deste Estado. �� Tycho-Brahe Fer- �� minhe-se á con�lderaçao de �xmo.
S S

.

d V'
N' , ••

' I � tw sr. dr. Secretario do Interior e
OUB�, � ecretario a iaçao, co- lho de Maximiliano Salomon, c1as-.'. p

• - r.� nandes ;�� J ti
municando ter sido novamente se 'de 1915 municipio de Farrou-! rovlsoes � II ut!ça. J ' O

.

G b-
PREF. JOSE' FERREIRA DA

de6ignado para respouder pelo' pilha, Rio Grande do Sul, pedin- � e

lij t I�va I �se rttJg!l-AO, a 1- SILVA'
expediente da Secretaria, da Fa- do certificado de 3a cate"'oria.-' rI1 Argentina da Silva

M�
ne ,ed. a n erven o�laf para,.. que

" I d
" ,.'

.

','
o

• I A D IN. d' a se'·· Ferna d se Jgne prestar 10 ormaçoes a E t
.'

zen� a,. ura.,nte, (l. unpedlmento do «IndeferIdo. VIsto ser lllsubmlsso
.

e egaç�� expe lU 8 � n es,
res eito

,- ncon ra-se nesta capItal o sr.

tespetlvo titular'� ldém; circular da '6a, C.R, > !,gumtes provlsoea: sr!!!. G,U8t�vO �iI ,.�
P • José F�rreira ,da Silva, prestigio-

,·do sr. Otavio Oliveira, diretor do 6-S01uçã'o' de Consulta: EmILÍ.I�S :Buchele, Beno? Fl�mc,!t)IP partícipam aos parentes e � ". so edil de Blumenau, cuio.pro-
Tesouro do Estado, comunicando r�dio n. 414 A de 21 elo �cf)rren-I Nal� de Castro CarneIro e Joao � pessoas de suas relações H Seer�tarla da Segu- gresso vem desenvo1vendo com

,ter,' J1easllumido as. funções do 'Ie, esta Chefia fez aI) sr. Diretor Batista de Sousa, t!. que sua fjlha Zilma contra- H ranea�Publica extraordinaria eficiencia.
I d' .� tau casamento com o sr.

cargo'( e IrEltor daqu'ele' Te6ouro, de Recrutamento a seguinte con- . ''fi dr. Cesar. Seara. ,
�o qU8;1 se a�'�ava afa�tado, em sulta: c�PaFagr.afo te.r�eiro ar.tigo Circular n· '" � Fpolis, 2-12-939 ij, Carlos Hoepcke S.A., encarre-

PREF, LEOPOLDO SCHRA-

�hif:to de, serviço yubl�co-:-:Idem; 158 LeI Serviço Mlhtar amda
. .

.

ii V· M·. M d i gada por endosso .da CaRa Loh- MANN

nmpresa Iodu,stnal Garcia. de não vigorando pt Consulto-vos a
. P!'ra .

o fIel cumpn�ento do �� luva arla a a- �� n.e� S,�.-Ao I�8tltutO de Ideno Està em Florinopolis 'o nessoBlumenau, envl�n�o' documentos quem cabe confecção ·certificados art. 36, Ato n' 2 do,Tnbunal de! � lena Seara' � tlflCaçao, para Informar. d'
,

referente'ã assembléa: geral extra- 3a, categoria para praças licencia- Contas, recomendo-vos providen· � participa aos parentes e � J. Braunsperger - A' LV.T.
Istmto patricia sr. Leopoldo

.

d .� d I P bl' Schramann, dedicadp prefei.toordmaria a mesma, para os de- das servico ativo vg. acordo le- cieis para que as ordens dE' pa- � peSSGas e sl,las re ações que H
.

Ú ICO.
municipal de Gaspar.vidas legistros f, arquivamentos tra-b-art, 41 antigo R.S.M, gamentos a registro prévio, ,�6,; seu filho Ces/ir contratou � Benevenuto de Souza Nasci-

.' nesta Junta - Arquive-se_ Re aindal em vigor neste assunto pt poderão ser solicitadas até o dIa I � casamento com a senhorita , menta-A' consideração do se- PRFE. WALTER MUELER
· 'querimento'3-José Fernandes de Esta consultã é mo' Ívada falta 10 (dez) de Janeiro prox\mo. re-I �� Zilma da Silva Fernandes_ f.� nhor Interventor, com parecer
, Laguns; Pedro Jeremias '<ia LUz;-Unidaeles corpos vg. pois uns con- lativas ao exercicio de 1939, e. � Fpolis, 2-12-939.

� faYoravel á inatividade tempora- Encontra-se nesta cidade o

de Imbituba; MlJdestino' Cam- fecionam certificados 3a. catego serão .·recebi«;ias até ás 12 horas i � ria', sr. Walter M�eler, que com de-
p�strini, de AI!o dos Cedros (TiD?- ria suaR praças e _.?utros pedem d? dia 11 do mesmo mês. 'Dac. � if��� � Romeu Dias de Oliveil'a--Sim, dicação e honradez vem' admi-

.' bo); �aul? Nlenkotter, de RIO'a 8. R. tal confeçao pt (a. Or- n 12, de 28 de Dezembro ele ij ! ZILMA e i lavre-se portaria, 'nistrando o município o Timbó.
·

dos,PmheIros (Palhoça); Albano mu,z Jardim dos Santos, Ten. 1934,' art· 2') As. Roberto L�o· 11 � � � Frederico Zilio--'-Pague-sp" Joa-
,

Oestreich, de Lontras (Rio de. CeI. Chefe».. flidas Lapagesse-De1egado. ��"".......-l'" e -V...............J� quim Fernandes da Silva-Sim.
S I) J

-
.

n I d Cd' .

.

- .

b'
�&._�, ���� S

.

li ,; 03.0 �a erm.o; e aça ar;,. .�m' sol�çao fOI rece Ido o se- � CESAR �"
ebastião Pereira Carpes - A'

'. todos para 'o . registro. de suas- gumte radIO: Uma ,assinatura. �ei1�.a�. ��" ri F.orça �-ubliea, \ , ,.

f·
..

D' f
. -

J I' I • N 'li"'< Ih '"partlcipam' 1 • E
- .

V'
,

. umas comerCl8Is- e endo, u 10 .: De RIO. Data 25. ruo 461 de A GAZETA, custa t': L seu noivado lU
.

mp�eza Auto .. lação
.. Gloria

Pretti e Arcangelo Tomelin, so- -1([a pt Resposta vosso n. 441 apenas 5$OUO
"

.

O' � -A' Força Publica, para infor- F>REF. ARTUR RlCHTER
cio� 'da' firma «Petti & Tomelin., -A vg «onfeção e el'ltrega certi- ����� mar_

'. de Taió; (Rio do Sul); para o ficados reservista terceira cate- ,.................................................... Benevenuto dE' SOUZ9 Nasci, Chegou a esta cidade o nosso

registro e arquivamento do coo- goria para praças licençiadas ser- : DR. ARM I'N 10 TAVARE'S
'

I mento-Passe á inatividade tflm- prezado amigo sr, Artur. Richte ,

trato social da mesma-Idem; viço ativo cabe ás unidades em : • poraria na forma .da lei. A' For- que com operosidade e
. adIi1ird-

«Drogaria e Farmacia N, S, da que estiverem no dia do hcencia- \. j. ça Publica. vel tino administrativo vem di-

Salete Ltda. >, de Herval ,(Cam- mento vg de acordo espir!to le- i: OUVIDOS, NARIZ'I GARGANTA rigindo os destinos de Brusqu�.
'pos Novos); Curt Dielrichkeit, tra B, do art. 41 combinado ar- I: CIRURGIÃO-ESPECIALISTA Assistente do prof. Sanson Prefeitura, do Muni-
socio da· fiqna cDietricbkeit Ir- tigo 118 tudo do atual R.S.M,!: I elpio de Flor.ano-
mãos:., de HamOnia, ambas para pt (a) CeI. Lourival». I. Consul�s das 10 ás 12 e das 16 ás 18

poli.alterações nos contratos sociais 7-Ainda:Apregeotação: Em me- ': RUA JOÃO PINTO, 7 sob TEL. 1456
'das me�ma--Idem; dr. Aderbal morandum n, 100 de 18 do cor- • .

Ramos da Silva, João Baião, rente 0:2' T€n, Conv. da. VI Requerimentos despa-
desta praça; Guilherme Niezer, de Zona, desta C.:R .. , comunicou a chados
Itapui, distrito de Herval (Cam- apresentação, com procedencia 1••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

·

pos Novos); Casa do Americano' do ParanG, declarando ir residir

li D R. J O Ã O. D E A R A U J' O I DIA 4 Resultado do.s exames de Ad-
81t\., de Blurpenau; Rodolfo Sil- em Blumenau, o reserdsta de 3a.

.
missão realizados� nos dias le2

ve!ltrr, de Pedras Grandes (Tuba- categNÍa Joaquim José' Dias, fi· OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA Jo@é Domlllgos da

costa-pe-rde
Dezembro de 1939

.

tão); todos para certidões refe- lho de Tertuliano José Dias, elas- dind<:> qu�nze �ias de .férias �im, 1, Silvio Piralá Ma'rtins, 90;réntes e diversoe! assuntos-Idem j /'le 1898, ° qual apresentou o I:. Especialista do Centro de Saúde - Assistente do prof. Sanson I Casemuo KlDscheckI- Pedmdo 2 Plinio Moreira l 895' 3 Vi-
Ote Dornbusch. desta praça; Re- certificado n. 178.127. de 16-3-39, f t t d t' , ',' ,

ginaldo Florentino Mach.adu, de assaúo pela Ghefia d.Í} 9a. C .R, Consultas diárias das 4 ás 6 1/2 - Tel. 1447
a oramen o �erp.e!lo e um e�- nicius G. de Lucena, 89; 4, A-
rena no cemlteno de ItacorobI. I loisio F.. de Oliveira 87' 5'Imbituba; Feaner Irmãos, de Rio

.

: PRAÇA 15 DE NOVEMBRO 10 I Como requer, satisieitosos emo'l SI'eg Odesb'recht,87,' 6,' Proc'op'lo'do Peixe (C. Novos); .para ano, Contiouo!. .

','
t

N "

t d f' '
lumentos. . G. de Oliveira, 81,5; 7, Airton

· r!:�e�e�e:�sE��::s�o;nd�str��i _

I

!
•......" �..............•.......... I

Roberto de Oliveira, 75,5; 8,
· ,Garcia, de Blumenau, para ar- I Antonio L. do Livramento, 77;

'�",-

I
. 9, Rui Vale Pereira, 75,5; 10,

quiv3inento ua ata de· sua as, Dr. Pedro de Moura Ferro

I
L I V R A R I A S'C H U,. L O· T

.' DR SAULO RAMOS N O..

bl' I t d'
.

, li • i I ewton sorio, 74,5; 11-,' José
sem ea gera ex raor lllafla e Advogado

.

I ' C
'

t B dOI' .
.

C"'rlI'daNo deste arqu'I'vam"'uto �

.

.

.

I
ns ovam . e .IVelr3, 74.5;

'" "R T' 1 ( b) de .
:Ex-intQrno e ex-assistente no 12 'N"d I 'S II 73 12 A'

Idem', Manuel da Costa Moure.. ua.. raJan(l n. . sa. . . I o e'; , ri H.
• Serviço do Prof. Brandão .

,Eriingeli, 70,5; 14, Ned Perrone
.de Laguna, para o registro do H O LIGOCKI I

Filho - Rio M 9 R
distráto i>ocial.do «Circuito Ci-

•

- - und, 6 ; 1'5, arnon Ma'rques
" D' l' d 1933 1 F de Souza, 6.9,' 16, Antonio, Ge-

nematografico Catarinense », da- I
Ip orna o em' pe a a- ,

�','
'. quela praça;-Indeferid,), por ter

:
Livraria, Papelaria, Tipografia, Encadernação e Fábrica de ca·

I
cuIdade de Medicina da raldo de M. Carneiro, 68,5; 17,

faltado 'a a�sinatura de um sO-
rimbos de borracha Universidade·do Brasil Aloisio Gonçálves 67,5; 18, Mi-

). .

I
guel Canino, 67; 19, Helcio Vi-

cio, o qual propos em juizo uma I MOLESTIAS DE SENHOR�S: d I R 66 5
" açã9 entra os demais. ••

.

él amos ,; 20, Algemiro.
.

.Nada mais havendo '3 tratar,

I
Artigos para escritório Livros em branco ...",.. Artigos esco- Partos métrorragias - cirur- Guimarães, -65,5; 21, Milt01'l A-

o sr. Presidente declarou e-:cerra-
lares --:- Artigos para presentes - Brinquedos

ligia
plastica do perineo - ci- rantes Ramos, 65,5; 22, Róber10

da a ses�aNo. I
rurgia abdominal -trau- Valdir Schmidt, 65; 23 Silvio C.

- • Aceitam-se encomendas d� "cliché", chancelas, sinetes e d A C Ih 64 24'J e

SecretarI'a ..la Junta C e 'c'al e .

" matologia e . oe o, ; , oão ':'a-
li omli. carimbos de datas, de metal, para inutilizar estampilhas I 625 25 M'lt C Z"do' Esta.do, em 25 de nov'embro I' : um, ,; , I on ruz ae-

RUA FELIPE SCHMIDT, 27
Consultório e Residência: R Ar- chi, p7; 26, Abelardo Coelho,

. I, .'
de '1939,

• : ciprest!\l Paiva, 17. em frente DO 56; 27, Laura Medeiros Araujo •

. .JOÃO TOLENTI NO JUNIOR : CAIXA POSTAL, 169 'l'ELEFONE 1 ')57 i Cine Ru: 54; ,6-7, ArchibÇlldo C. Neves, 81.
.

Secretaria •••• ,'�'

I' TELEFONE 1009
i NOTA.:. aprovados 28, elimi-

Florianópolis Santa Catarina nadq pela prova escrita 1; RI i
• •

DIARIAMENTE DAS Z AS 4 ReinElrt compareça em Março ao

! 41 P.
: exame, pois falta a idade lega I

Resume) da: ata da 191a.
sessão, em

.

25 de" novem
bro de. 1939

'. ",.;. \..,
I. 4�

Aniversaria-se, hoje, a exma .

sra. d. Aline Bertagnolli, digna
esposa do sr. dr. Francisco Be:
tagnolli Junior, engenheiro-agrc
nomo, atualtnente a testa LO
expediente do Fomento Vegetal

Leopoldo Goedert-Dove Q re- do Estado e nosso apreciado co-'
querente apresentar atestado do -laborador, i

dr. Juiz de Direito da comarca,
'.

de que tem preparo inteleetual Faz anos hoje a gentil senhdrinha'
para o exercicio do cargo. Maria da Conceição Vieir�, fi-

José Auguste de, Faria-Certi- lha do sr. Julio Pereira Vieira
fique-se, alto funcionaria do Tesoufo d�

Estado.

SECRETARIA DO
INTEI;lIOR .E JUS

TIÇA
. Junta ('oinercial

, r

Estado

DIRETORIA DO IN.. VIAJANTES
TERIOR .E JIJTTI('A PREF. FRANCISCO DE

ALMEIDA\
Está �ntre nos o sr. Fra�cisco

de Almeida, acatado' prefeito de
Itajaí, onde a sua adminis1;tação
conquistou os aplausos kerais
pela superioridade de suas dire-
trizes.

.

Senhorita faça com que . seu
namorado use chapéu

RAMENZONI

Ginasio Ca
:tarinense

':

M�iSc�EL- ANaraÉdA'*j
-,-"-.,=-------......,.,......------A TURUN� DA �ZON� .,' ,tI

, ,

N"" su"" nov..slu8toil"eões eORtiRú" vendendo sem'pre mais barato ,..., Rua Trajano N.' '12 .d" j
(�

Venda de discos e' v:alvulas �
,.

,
• .'

.

.,
'I '.' .�.

."

• h

Distribuidora R. C. A. VICTOR

\

me Wf

•

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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#mw·�7mgMtlillliillm:'líIijWl!S'MllB!l�t!l!!fmf!m�;' _Piiii*i 'HUI!!!I!I:\!!il!I\tm.t'!I?!m8\lil'S!lWmi:U- "'Cp=mIil!lIi!iIf9iMW
• e�"i"?'!'WM R9I!I!iMMlitlj! *Um tIIídit :7

�. PetIzada f;:> çe ao· sew: p·apSfum born presen
te para Natal, c6rnprando urna roupinha

U ,e I T- L ". i·: ,_ : �r.:.i" ·t·- J - � r6 -:l� . I Iii

J

.
-- ____.,..... \ . . , -

.. e ....·ahww; f**WM@Mfifh1ii#-**_e

A
.............(I��•••�.�.�••��'!e�.O'8��•.•�.�.����."..Gi\ 'fDRA. c J9$_EEIN1\ FLAKS SCHWEID80N :,

.M�DICA •
Ex-assasitonte do serviço de t!!il1e,cologia das hospítàís da Gam- :

bõa, Ftmd.açr () Uaffré - Ouínle e S. Francisco de 'Assis do Ri(9 :�
de Janeiro, :;_;::-ifiter·Jõla do serviço de Pediatria� da Policlínica de •

Botafogo. e.1ESPEG:lL!STA EM DOENÇAS DE SENHORAS E CREANÇAS
Tratamento moderno das afecções do aparelho geníto-ueínárío da &
mulher. - Disturbios @la esfera' sexual fe�iI).ina. _:_ Tratamento •
positivo na sínfecções gonoeocícas. - Parametrites - Anexítes :
- Clíníea Pediatrica e Higiene Infantil. - Regimens alimentares. I

DIATERMIA - RAIOS ULTRA-VIOLETA E I'NFRA-

IVEHM:ELHOS
CONSULTóRIO

:1Rua Felipe Sclimidt, 39 Sobrado ...

Consultas das 10 ás 12 e das 14 ás i7 horas
. �,F 'L�O R I A N ó P -O L I &'. . / :

�.......,.•••e••8�o�•••"G8eeé••'��•••��"••Gee�'
JOAqUIM JJADEIRA DR., A;RT1;TR ,PEREIRA, E.

Nl;VES " ., .'
-

O�IVEIRA
CJ:41.ic� e Círungia- de todas as IDe- Res..: Pt. 'Vise: Oütõ Preto 57 -
léstilils, él�s, tilhO$ ,!_' Ciín.iClI- 'G�ral Fone 1524,. I.

. � ..Cc:mPLÊ'FA APk�ELHAGEM'PAPtA: C;&ns.: ,\Titor
.

Meireles, 22-
A .•SUiÂ. ,ESP,ECt'ABll)ADE I Fone 1248. ,'. .. !

Cons. Rua .Joãe Píntd, 7-Sob.1 Doenças internas de crianças e,
Fone 1.456 adultos

Res.: R. Tte ," S!lveil'a 5,7· - .Fone l ..' .. Uaenças 'do "-si's1eril'a nervoso'
.

16�i
'

. LABORATóRIO DE ANALIS'ES
;:w' '26rP I 'CLINICAS

------'- -- Aberto das 10 ás 12, e das 14 horas
DR. JIIGUEL B9A�AID r �m diante

Clinica Geral - Vias Urinárias Consultas diárias da 3 às 6_
I

_ • ESPECIALISTA �.

� etn lílOlês�às pléuto�pUlnlónafes - I �.. ��������_���,,�,���
(bronquite, asma, tuberculose etc.) IICons.: R. João Pinio, 13 - Fone .

lJ>95,. .

.

.

'Das 2 ás 4 horas
,

Res.: R. João Pinto, '1 - Sob.
F()lle 1314.

Dr. Armando Va
.lel$·io de Â.s5is '

,

Medico

Aparelhamento recentemente adquirido, com-todos os

aperfeiçoamentos da tecbnica moderna

DIATHERMIA - ALTA FREQU:E1NCIA
�li"7;\l��d��f}m

E S P E C I L I A D A D Iil
. ','" o, �

Pontes de Ouro, ou de Platan, SEM COROAS, para imitar os

dentes naturaía Dentaduras Anatomicas, sistema alemão que :')e'5-
mite obter a imitação absoluta da dentaduta.,..Q<lttur'al. - Denta
duras

J

SE;M Abobada Palatina. ':-- Dentsduras parcíaís, á base

de Aço-Krupp ínoxidavel. - Extração INDOLOR de nevo, sem

descoloração da .côr do dente. - Branqueamento dos dentes. -

'(I>escoloração secundária). - Electo Coagulação. - Resecções
de raiz. - Reimplantação e Implantação .-' Therap.ia da Pa

radentose (Pyorrhéa). - Clrurgía radical qegfllndo o Prof.

Neumann, Berlim.
CONSULTAS DAS 9 AS 11"% �Ml 3 !.l'i!'6-::r.tOR!A:S ;,

As terças e sextas-feiras; consultas nocturnas das 8 ás 9,3!)
AOS SAB.NDOS E>E TARDE N�O· H� Q(�rf�p.u]]t,AS,

-:- H,0RASMMAFtCAlD.Â!S - ...

•

na

"-�---_._-----------

Ru.• Trajano D. I

I
I'

TWms ��!"� -:i4faíWi�filiftl;a�� 1 EXPEDIENTE' �

Nove�,bro !
REDATOR-CHEFE:

Martinho Calado Ju.i8l'

Q..i!�Fet....
Feí entregue em LAGUNA a felizar

da Leonor Queiroz Berger, possuidora 1da caderneta n. 8.735, do sorteio de 18
de novembro de 1939, pela C:-<EDITO.!MDtuo PREDIAL.
----,:�-- ------- ------

Redatores - J. Otaviano Ra.._••
Joio de Fabris " ;

,

Redator-artístíco - CI�mentill. ('8
Brito í.

REDAÇÃO E OFICINAS

R. CONSRLHEIRO MAFRA, li.

FLORIANóPOLIS-S. CA.TAR'�A
'':';''

Agentes-correspondentes em to
I das as localidades' do Estado.

COLAB.GRAÇA.O
, ,

O conceito expresso em artigQ de
colaboração, mesmo solicitada, iNão
implica em responsabilidade ou: ;e11-
dôsso por parte da Redação.

ASSINATURAS

ANO 50$0130
SEMESTRE .. .. 30$000
TRIMESTRE .... 15$<)68

J"

Só para a capital:
-

.

.

'Mli:$ .'.' i$VOO, .

)
"

D« João da Silva Silveira

\

Restaurante
FRACOS E ANFl\HCOSI,... ,.

Liberdade I Quer rec�ber uma bêa surpre
I sá que o fará Ieliz e .lhe selá de
f grande utilidade P rescreva ri M.
1 Braadãe, rua das Msrreeas.. 35

i -:llln de Jaaeire, (Selo 1'8118; rea-

! posta).
.

, I TOMEM: -

tRfOSOlAD DU·llHOCais Liberdade,oE�3qúir"'�a
Saldanha ,Mari·nrlo

�\BERTO DIA E NOITE SERVE-SE MENU, PRATOS
VARIADOS BEBIDAS NACIONAIS E -ESTRANJEIRAS

Fornece marmitas fi domicilio.

Dirigido por seu proprietario ARNO BRINCAS
Fooe! 1.09S

'

'-�'-SíJi""'" ir ), z.. .. __ jj ,-

o ME.LHOR ·TÇlNICO I

CHm�are ,as: Tosses,
BroflcMies,
Çalhaú'o5

Pelmoaare "

,Dó!" : nas costas

e no peito

Esa.... de .d_i.,.ã.
M

)Q,Rm � LU IZ, ',Çll,::, SQLJZA
ADN��A,i>O

Esr-rítórfo -- AVBNIDA GÉT(TLI@ VARGA� - Residêacla
Resídêncta: FI0'I'EL �E�_CKEm

JARAGUÁ

Aceitam-se alunos de a�es e

I sexos que se queiram h8;bilitar
, para' o exame .de ;pdllissi� aa

I Eseela de: Comercio',,-. iJr,qne(
I quer Ginasie.

Iaferma �õe!! Desta geretlGia.

Nli-o conrui.dir _ Peçam d(I

V!NH.J CI�EOSOTA')O!,
�..�.'loI',�IM!'I!'��1A»";"�

•
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