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'Segundo a palavra oficial, vão ser disseminadas ésco
, las de agronomia em todo o Brasil: E' uma, noticia que

se regista com a satisfação de verificar que ao problema
econdmico, em nosso país, já se dedicam esforços e inicia- \

tivas de profundo alcance.
-

Com tal providencia e, simultaneamente, as duas ou-

tras já adotadas, concernentes á melhoria dos transportes "'1e á concessão de credito aos lavradores, poderemos ter a

certeza de que a nação brasileira deixará de ser "essen-
. /

cialrríente agrícola" apenas no verbalismo dos admiradores
do "gigante que dorme". Para que a nossa lavoura tenha

rapido e grande desenvolvimento é necessario, com efeito,
que abundem os meios de condução, que haja recursos pa
ra os produtores e que se 'modernizem os metodos e pro
cessos de. rrabalho, fazendo-se a cultura científica, que só

[
as escolas agronomic" podem onsina< I __lI

A GAZETA
Diretor-Proprietario .11\180 t::ALLADO
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VI I Florlanopolls, Quarta-feira, 13 de Dezembro de 1939 'NUMERO 1610
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Sedas' em córtes e modernis-

doias' Finas Relcajoaria
Prutaria O�T !C ..�

POBl;ELANAS t:ItISTAIS

RIO, 12 (Agencia Na
cional)-O ministro João
Alberto, entrevistado pela
imprensa, declarou que, a-
,tendendo ao pedido dos
usineiros de Pernambuco,
visitará o referido Estado
na segunda quinzena de
janeiro, Disse já haver vi- .

sitado S.lPaulo· e Minas e.

que está levando a efeito
essas viagens separadamen
te, a cada uma de nossas
fontes de riqueza, para no

proximo ano tratar e re-'
solver a materia no seu'
conjunto, com a realização
de uma conferencia nacio
nal da industria e do co-
merciá a ter lugar no [Rio, ,possivelmente na êpoca da
conferencia dos Intervento-

I
------------�--------

simas gravatas -no
,

PARAIZO
Rua Felipe Schmdt 21

maior �toek Os Pret:os

,ConferenelaNacional
de Industria e Co

mereio·Gazes de Ipilllenta
.,

ent 1548
B e o n i ito familiãr

promovida pelo sr. :
,I

'

Coosol

,

Transferen-
ela de es

, crltorlo

RECIFE, 12-0uviGO a pro- vez. que tais processos -de güer- caram a embarcação dos com

posito da prioridade do ernpre- ra . foram usados foi no ano, de panheiros do narrador com fle
go pelos brasileiros de gazes de 1l�48 e não em 1532. xas incendiarias. Estas eram se

combate, o senhor Mario Melo, -� ,�/ tas comuns providas, nas pon-

I
secretario perpetuo do Instituto

.

Em 1548, disse, segundo a tas, de algodões embebidos de
Arqueologico, declarou que, efe-: narrativa de Hans Standen, que. uma especle de pimenta que,
tivamente, tem uma certa razão I tomou parte num combate com

I queimados:
deixavam escapar

de s:r a noti'(!ia diVUlgada: c�n;_-I i?dios caetés ,que s�tia_vam a vi- ?ma fumaça destinada a desalo
trapõe, todavia, que a pnmeira la de Igarassú, os. indígenas ata- jar os antagonistas.

,
. '/_-'----.__

Joalh�ria ESl1leralda
T�AJANb 4 D· -

'
.

Exposição ,. Dhpõe de otimas oficinas para cfl'ncertos Issençoes
de pintura. entre gene-

Istgr:!a :i:I__::.a- de B(TS�:;tIANTE Vapor brasileiro
_
Grupo Escolar "Ne- :::�al!���::

com carga alema Ao

R " Transocean, ágencia'�le�ã-Cor-
Paulo· PO�i���'i�:U;:t���s ��e·;us�:�' reu . amos ��:�n��:O:��reSO:::er��of:�:�

RI0,'12 (AN)�O sr. Bar- mante Sá, constante dos seguin-
'

,
ses e franceses..0 caso. segundo

b LOma SObrl·nho pre' tes quadros: RECIFE, 12-Proce�n-
"

,
. .'.

.

.
-"

se anuncia, será tratado na pro-osa 1 ,
-

te da Europa, passou pelo, ,

No próximo d�mmgo, dia 17, I convite,
A GAZETA congra- xima reunião secreta do Parla-

sidenté do Instituto do . As-
RIO

' porto o
_ navio brasileiro 'a� ,\0 horas, sera lançada a pe- tula-se com o povo de Palhoça mento Bratanico tendo ' _

� 11i::pien:a���,,:!�:! 1_:'.���'1s� "z:
� �T' "���::;:S;r'fJ�;i(l,,� '. d'��:':::::;,�:.�:os�� I ��:,=;.;t:�::.��,:':,��,:, 1��;:;��e:<�Ot�.J:�

justifica a, pretendida alta ",', '.

,-

de encomenda dó governo na- sede do distrito de Santo I ..

'I queixando-se da instruçã' d fi-

no pr;j.ço da gasolina, brasileiro, adquirida na Ale-, Amaro, .municipio �e Palhoça. EconOlDia de ciente que. tem .os solda�os ��-
li

_
BAI'A manha. 'P:-- cenmo�la revlst�r;-se-a da '

, gleses, assim corno da má qua-

N-
·

if
O navio fez- viagem nor-

maior solemd�de. e tera � pre-

papel d lidade do material de guerra

ao se Justl Ica o 2-lgreja de São Francisco mal, .sendo apenas revista- sen�a das mais altas. autondad�s I 2 das forças .britanícas que sa en-

3�Dique do em Gibraltar, antes da e figuras representativas do vi-
.' centram na França afir _

.

h
. "

A-f' ••In en
' ma se

, aumento 4-PElDorama decretaçao do bloqueio to- s�n o �umclpI�. oraçao o 1- pr 5a que, a oposição ingleza exigiu
5�Baixa do sapateiro �

ta'I anglo-francês ás expor- I
cial sera proferida pelo sr. dr. .

. que o assunto fosse debatido no

RIO, 12 (AN)- O'minis- ,6-lgreia de Sto. Antonio da taç6es' alemãs. Sá Pereira, promotor público Parlamento.'
,l'J 11'0 da Viação oficiou á co- Barra ,

da comarca. Realizar-se-á, tam- PARIS, 12 - Os jornais fran-
"

7-Beco da Califórnia
---�:----------------- bem, uma grande churrascada oeaes receberam novamente ins- ------ -'- _

missão organizadora do
8-Beco ca California oferecida aos convidados. truções para que tosse feita ain-

orçamento para 191t0, pe·_ 9-Rio Jaguaripe Dis,tribuírão O sr. Interventor Nerêu Ra-I da maior economia
__

no, papel. O Já chegaram ás

dindo providencias no sen -

l'O-Forte Monte Serrat !f mos, segundo sabemos; assistirá "Gringoire",
-

ao tratar do' as-

Udo da ser incluida na lI--Faról da Barra d'e "orr.,,as.
o áto, estando preparadas sigrii- sunto, o faz sob o titulo "Os

o

d • 3' ficatívas manifestações de apreço periodicos terão de suspender
proposta' orçamentaria a-

a S. Excia. suas edições",
-

dizendo que o Exclusividade da Casa Paraizo
Quele ministario a dotação VITORlA (E. E. SANTO) tinlandezas Afim' de convidar-nos para 'publico devia ser informado cIa-

de 400080 ,contos
.

para . comparecer á solenidade, esteve I ramente que, tendo a Finlandia

construção da estrada de 12-Convento da Penha nesta redação u'ma
.

comissão

I suspendido.
seu forn.ecim�nto de

,

�o S- p' I
'13-Convento da Penha RIO, 12 - De Helsingfors, composta dos srs. Juhano Luc- papel, a Vida dos Jornais fratl- M I'rodagem RIO - ao , au o
I 14-Praia dos Castelhanos T age Cl' alema- In h' f

. . .

A' b
.

I eAI
ransocean, ,

n a - -

c I, pre elto mumclpal, ugusto I ceses era astante precana. n-
- CurlOtlOba -.Porto egre. (Benévente) c 'd r', f' I d

'

lorma-se e iOnte 10 an ezaque. Jorge Brüg:gmaen, José Candido 'I dir�tamente, o articulista ,deixa-

115�ponta dos CasteJhanos
, ,novas modificações, serão feitas Borba, Clemente Dias, Frederico I

entrever que o govêrno ' francês
(Benevente) na distríbtiição' de forças nacio-' Seemann e Emilio Campos. , ! não está isento de culpa no caso,

- ,16-Portão do Convento da nais, atendendo, aos considera- Agradecendo a gentileza do pois a rigorosa çensura á im-

Aviões ,ingle- Pe1'lha veis. reforços que chegam nas
-

I prensa, muito contribuiu 'para
ultimas vinte e quatro horas pa- tal estado de cousas. 'IPORTO ALE,GRE ra os russos. Os observadores

IOrdem do s-
No -"placard" do OlÁ E

ses para .as fiqlandezes notar,am aue. estão·
. .

Comerciante, Camarada! I NOITE foi pregado um pão
d d

"" minusQulo, com I)lenos de 20

f f·, 17-Riacho
' chegan o gran es' contmgent�s, Ad d': '.' I'.

orças' ln- 18-lnterior de, Galpão ru.ssos. �e�tinado� aO' ref�rço gel voga os ,Visando a,s despezas de Na:, gramas, que provocou geral

'19 C b' se," dlvlsoes de mfantana e uma � tal, a Serrana Delambert resol indignação.
\ -

- a eça '"

11 $000Ia' n',dezas' 20';_Cavalos possante divisão de carros de
.. _,

veu vender lenha a a
Só pode h�ver g�ita:ria

21-Paisagem combate que intervem nas ope- ,Requereu mscnçao na OrdeI? carrada.

22-Paisagem rações da região kareliana. dqs Advogados, o advogado VI- j Fone 1.100 De gente na economia

RIO, 12 -- De Helsingfors, 23-Paisagem
'

torb Elcely Cléve Franklin. 26v-5 Manifestamente leigai

Associateef Pres.s--Agencia norte- 24-Umbú I-I'
-

-

-,I"
Quanto mais mirrado o pão,

americana - Informa"se que' 30, .

Mais lucro! a população,
aviões britanicos. "Blenheim" FLORIANQPOLIS A'·lmentos I,

Begruecsung-Abend II
Gastando menos manteiga•••

chegaram á Finlandia afim de I pa ra
.

as ..,
.

. Em compensa"ão, o ES-reforçar a aviação finlandeza. li'

Antes informou-se que haviam 25.......,lgreia Sto. Antonio'
aves im TADO informa que recebeu

chegado á Fi�laneiia 50 aVlOes 26-Rendeiras Schuetzenhaus diversos pães que agradarão o

italiapos e outro equipamento 27-Marinha
'

.

I
am Sonnabend, den 16. Dezember máis exigente consumidor, já

militaf'éstá vindo de outros pai- 28-Casa onde nasceu Vitor Estão eonseguinde cada dia um 8 Uhr abends.-
'

, pelo aspecto, já pelo sabor e

ses. As autoridades finlandezas _

Meireles maior aceitação:entre os criado- Um die deutschen Vol}<)sgenossen' in Florianopolis per- potencial alimenticío.
.

silenciaram sobre, noticias que
", Bustamante Sá, que conquis- res' de aves os afamados prQdll- . soenlich kennen zu lernen; gestattet sich Konsul Dr..G, A. "

dizem respeito ,apenas ,com se- tou (> premio de viagem pelo I tos CarnarinlJ,a eFarinha de 'os-
-

Reichel, aus Anlass seiner Ankunft, alIe Reichsdeutschen
gredos militares mas a', popula- Brasil, outorgado pelo Conselho. so Swift de que é exclusivo,. mit i):lren reichscleutscheu Ehefrauen zu einem gemuetli-
ção civil tem sido grandemente Nacional de Belas Artes, do Rio, distribuidor, nestra praça, o sr. chen Beisammensein hei dnem GlaS€ Bier ins Schuetzen-
animada' pelas autoridades. O já é um nome na galeria nacio- Demetrio Lucas,' a �... Jeroni- ·:haus fre'undlichst einz�laden.

'

exer.citq enfrenta novas ofensivas nal de pintores. mo Coelho n. 2. Chamamos a I' AlIe deutschen Volksgenossen sind herzlichst will-
nas fn:mteiras orientaes e as po- ,"A Gazeta" cUlpprimenta-o atenção .dos nossos .leitores, para III kommen.
pulações civis se preparam para pelo exito que está alcançando I o anuncIO qu� pubhcames a par-I
n_o_v_a_s__in_c_uàr_so_-e_s__a�ér�e=a�s_.__� ,_a__su_a__e_x_�osiçã?·u3. ,· te. � ����� ��::a:D�.!ã::o:_ __

No proximo�i sabado ha- '

. 'verá, no salão da Socie�
dada dos Atiradores, uma
'reunião familiar. promovi- o sr. Francisgo 'Bitencourt da

.. da pelo novo eensul ale-] Síl�eira comUl�ico�-nos que.trans-
-o e'm 'Flori

o

anopollos, sr I
feriu seu e�cntono comercial pa

ma
o

r o

ra a rua Tiradentes, n. 19, on-

dro G. S. RelcheI. que de, de continuará' a atender sua nu

seja conhecer ,pessoalmen- merosa e distinta freguesia.
te os subditos alemães- re·

_. _"_ .. ....__
. .__.. _

sidentes nesta capital,
,

A recepçã.. d'o Ilustre
representante da Alema
nha em nosso Estadn se

rã' de eareter : exclusiva
mente intimo, constituindo
seu primeiro contacto di ..

reto com os dignos patri
cios aqui residentes.

menores res.
. ".. �'..

MEIAS PERFUMADAS

de pá�'
, (Versos humoristicos com 506/0
da .doçura do mel e 50"'70 do
amargor do páu)

Pão potente! Pão gostoso!
Pão bonito! Pão cheirosol
Vem, tambem pa,ra o « plàcarJ »!
Somente assim. talvez. seja
Permitido que te veja
Quem não te pode comprar!

A Moda na CASA
uxo""Elegancia e distinção -

"'�, '

o PARAIZO
As mais recentes novidades em sedas, postas á venda nos ,eo_�r

cios de Rio e Sno Panlo., está reeebeodoa preferida Casa Par.iz.
rna, Felipe Seh�idt n. 21., .

.-._-""-�--

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



,GAZETA Florianopolis, 1939"'

,

,Em duas brilhantes jogadas", o· Lages F. B. C., derrotou
de :Caxias�R. G.; do Sul�confirmando� assim, o seu tradtclcnat
titulo glorioso de "campeão da serra' catarlnense"

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

14- GA-Z,_ET
$2 1

.
__

o Aimoré
,

valor e o
-"

.....

-
! -�.

i

OESPOiRTIVA
I

D�' �s�ro1tdosas vito:fiOT"';R"iÃ"F'EÕ-ERA"'Cirias . do Lages 1 i -\
Q U A R TAS. E., S iA B A DOS I

I� :
. tAGES. 12:....:...(Gazet.a)-Num grande jogo interestadual, o � ADQUIRIA O SEU 8ILH_ETE NO '

Iaquadro local venceu o Aimoré, da Caxias, causando a vitoria in-:tensa entusiasmo nos meios desportivos locais. ,

iI SALAO PROGRESSO :1A revanche. o úNICO
...

., LAGES, .12-(Gazetll)-Em espetacular revanche, a seleção .1 RUA FELIPE SCHl\UDT, N. ;; FLORIANóPOLIS I
"aucha de Caxis» foi mais uma vez' derrotada Relo « cam peão ser- I .

. ,
�ano catarinense s pelo escore de 4,x2.· I

,d.a•••e•••o"� _.e� " ..

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

Homenageln á "A Gazeta" I o R. J o A o O E A R A U'J O I.
,

, OLHOS, OUVIDOS, NARIZ. GARGANTA • Expediente: Circular n. 11, do sr. Superintendente GeralLAGES, 12-(Gazeta)-Após a brilhante vitoria dos ioga-
I I do Ensino deste Estado,' oferecendo a esta repartição uma .cole-d

.

I
.

b ele
-

eh de Caxi f' t d
.

iíi- Especialista do Centro de Saúde. +-. Assistente do prof. Sanson •ores ocars so re a s çao gau a e ...axias, OI pres a a sigm I '

• ção de quadros' organizados por aquele Departamento; Agradeça-·cativa .homenagem á imprensa local e a cA Gazeta. na pessoa do I , Consultas diárias das 4 áS.6 1/2. _ Tel. 1447 • se e arquive-se; oficio sln, do sr. Jovino Lima, escrivão' do Ci;.,respecttvo correspondente. i I '.
: vel e Comercio da comarca de Mafra, enviando certidão do (e ..

i . PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 10
.

: gistro de uma firma daquela comarca.-Arquive-se; memorandu,m
,Cn'ACKS' M'V�LTA.DOS .••e �••o.e o.e3.,: do sr. José �ereira Duarte, Serventuario de Rio B�nito (Campos
, A I

-

.

.

.

Novos), enviando documentos para os devidos registros ne s a
I.Q e�•• repartição-Idem; telegramas dos srs, Epifania Joaquim Nunets

.

O Vasco aplicou penalidades a varios ii ORa ARM I N 10 .TAVARES i �ea L;d���'iu���M�nr.�r�� �eç���,ei�,002�.:·'pSr��ii�e���id�;iOS.dê���
,

I
\

. f • perativa S. .josé, referentes as mesmas-Idem. Requenmintos-
·

d t tenei OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

I·
Martins e Daussen; e Schweidson e Gomes Ltda., ambas destaJoga ores que o.marlam par e no ,JogQ. i, CIRURGIÃO.ESPECIALISTA Assistente do prof. Sanson �raç�; Francis,co Joaquim da Silva, de Barra do Trombudo; Pret-

.' i"'I ti CI�. Tomelin, de Taio, ambas do Rio do Sul, Gustavo Bu tke;
-. com o flamengo i Consultas das 10 ás 12 'Il,das 16 ás 18.

,
.

de RIO .dos Cedros (T.imbó); Boas G. Oet, de Getulio. Vargas", .

eo (Ham?�la); Persuhn Cía. Schmude, de Blumenau; CarIo � Prates,
t .

. '-. . '1 RUA JOÃO PINTO, 7 sob --.....__. TEL.11a6

•
de �1�lm, (Lag�tna); todos para o. registro de suas firmas. co-R O, 12-:-0 Vasco nao se conformou .çom a ampla ?erro�a o �••e••c me!clals-:-Defendo; Cornp, Industrial de Jaraguá Ltda., de jara-que o tearh experimentou ao enfrentar o FI�mengo...A diretosia

I
-, ·t, . y' (!$'.-';-.$(:,;;'",,:J. zua; «Wanderer e Cía-. de Concordía, Schweid on e Gomes'quis conhecer �9 c_a,u.sas do. que ocorrera e daí �er .solICltada de Pia-

. �' ,"""".t, .� ,"':1-« .. , '.J'. � Ltda., desta praça; Martins e Deussen; desta p::aça: Persuhn e
tero uma exphcaçao sobre o assunto, a qual fOI dada e resultou as

._

1 Schrnude, de Blumenau, para o registro de seus contratos sociaisaplicação ?e v!lr�a,s multas., ,_. '.
'.

. .

. -Ide�; .Henriq�e Me�er, s�cio da f�rma «Henrique Meyer e Cía.,
: ,E �ue, Julgando a a�uaçao de alguns pla.yerl! orejudial a� B I

-c,

'd'
,

,
de JOlnvll.e, Jo.se da Silva ,FI,lho, SOCIO gerente da. Empreza de.

cl)f!)unt� � Julgan�o:-o procedIr:nI.dentdo �e �urros dOI�, o Vasco resol
, 'i a a ng �.. n.: :..... : 'a ? [:�s' Algtuas õMtnderals de. S. Catarina �tda., da praça di S. José; para

jveu aplicar as sel;;Ulnt;es pe?81_ à, .éS •. ,. .' . ',� a I�I a eraç es
�

as me�ma_�-::::I?,e�,; .....C,�;. .<!;_.T.!:ª!!.�portes ... �r.a.si1�.t.da.,
.

'. a)-l\�ldtar YIIadolllca em, 13, d_�,_de...or��E.!lgPl l!QL,_«,ie' .'1'·, _. 3
_. ..' .;....;,�. --. -II!I I dest� pra ...a,. para o registro do eh strãto social' da' mesma-Idem;sínteresse ao Jogo»- ..

. .

. .' .- i

.,,' .

"
. �rwln Ruhle, de Blumenau, para' anotação em . se'u registro de

, b)-Multar Alfr1edo e Gandula e?l 10 dias.: por «�eslDte-1 . C"mp�ar nRINQUE'Di6s e. A.'OTI4iOS
firma da transíerencia de sua casa comerciai de S. Francisco pa-resse. ao jogo» e mars dI�S por <desrespeito a o�dens do tecn!cQ:t. I Y" -,..- ra Blumenau, bem assim certidão dessa anotaçao-s-Icem: Dr. Pe-

..• c)-Multar Agneil e Dacunto em 10 dICS, por «desllltereS-1 . para presentes·- so na dr? de.Moura Ferro, .advogadc nesta praça, e «Empreza de Aguasse ao logo». .

_' Ct
. Mmerals de �. Catanna Ltda.," da praça de S. José, para certi-

.

Emeal e Zarz�r nao foram multad�3, por h�v!rem alegado"

C M. I
dões sobre diversos �ssuntos-Idem; Industria Subida SIA., deantes do match, qu� oao estavem :m perfeItas CO?dIçOeS de sa.ud?, I

asa. ISC'e' anea Blu?1en.au, pa,ra ar:q�lva�ento da .ata de sua assembléIa "eralsende que' os d'emaIs, eleIIJentos nao foram conSIderados passIveIs ordmana, de 28 d� Janeiro do corrente ano,-Idem. .

de punição I .

I
•••••••••O � .....

I Comerciante Camaradaf Festa do Mel!"
ni'no Jesus

L

Os pern�tnbucanos joga
rão em Santos

Junta Comercial do
Estado ", i·'

RIO, 12 (Agencia Nacional)-A delegação de futebol de
Pernambuco recebeu convite' do SANTOS F, C. para realizar um
encontro amistoso; quinta-feira proxima, da cidade de - Santos.

'Não, pode-rá ser disputada
, em janeiro a �'Taça

Ri.o . Branco"

Rua Trajan.,o N. 12
"

;".
Y

Recorde.europeu
._

nataçrao ".

STOCKOLMO. 12-0 n.dador ,ueco &er. 130r. bateu emr. Stockolmo o' novo recorde da. Em'opa em i>?0 metros, melhoran.do I
o tempo do fran'cê� Jean Tan'l por um declmo de segundo. 03.5UO I,. metrolS feram percorridos em seis minutos" um se�undo a um deCImo.

.
.

.

.

.

.

.

. II

de

Visando as despezas de Na
: tal, a Serraria Del�mbert resol
I veu vender lenha'a 11$000 a

.

. .

carrada. Reíação dos Juizcs e Mordo.
..
_____16-ª-.j" Fone 1.100 mos da festa do Menino Jesu8

_iiiiiiiiii.:;;;iiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiii..iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�ii__!,iii__iiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii·" 26v-4 i
em 1939, promovida I pela Con-J.

'-------------.;.-", .l._""__ ,1 gregação da Doutrina Cristoã,constando o programá de um trio

lii!!!iIIIRII!"!i�lilllliii
.

duo na Catedral, nos: dias 22,23
e 24, se�do nos primeiros dia8
ás 17 horas, A no dia 24 ás 14
horas, havendo em seguida uma

'

festinha para a8 crianças da dou-
trioa e distribuiçã" dA premios.·

I No dia de Natal haverá, na Mis-
I sa ,das 8 horas, Comuflhâo geral
'das crianças pelas' intenções e'08
Juizes e .Mordomo!!,

.

JU lZEZ: os srs. Guido BoU
Roberto Olivei'ra. Jau Guedes �
Alvaro Milen da Silveira.
MORDOMOS: 03,srs. Gustavo

Pereira, dr.· Claríbalte Gaivão,
dr. Remigio de Oliveira, dr. Ful
vio Aducci, dr. Em lOuel Fontes,
dr. Saulo Ramos_ Humberto Napi,
Heitúf Bitencourt da Silveira,
João Leal Meireles Junior, Age
nor Pereira. .Altino Flores, dr.
Erico Torres, dr. Gustavo Piza
dr. WiIly Hoffma-nn, Antoni�
FedrigQ, Artu� Lobo, Salvio. Gon-'
z,aga, dr. Joaquim Mjldeira Ne
"es, dr. Osvaldo' Bulcão

.

Viana,
dr. Augusto de Paula.
MORDOMAS: Adelaide Li

nbareA. Olga Araujo 8ilveir�, IIka
- Pederneirat', .\delia Gama F.' de
M-elo, Qara Martins, Ceha Faus
to Gil, Maria Anunciação da C.
Pereira Lentz, Vina Fausto, '

Marta S�lum';·.Garcia, Mercedes
Pl\v8n Lu'z,. Alice Siquelta. Ma-

I ria Luiza Sohz'i', :RoAi.ba ,Lima, .

. ; Carmen Oli�eirâ,' �at;ia Henri-
. queta Medelfos. Ndza Melo, Ju
lieta TorrEIs, Cora ,Batalha da.

I Silveira, Zenaide Prats Brugge-
.

mann e [\laria do' Rosario' Pe-
' ..

Sempre No'vidades

MONTEVIDEO, 12""";A Associação Uruguaia de Futeból
InCormou. á Confederação Brasileira de Desportos que é imp�ss:vell
'aceitar a data de 15 de janeiro proximo para di3putar no RlO de

. Janeiro a c Copa Roca), dev!do. ao fato de somente .en;l fins d� de
zembro terminar o campeonato locaLAcresce a esta clrcunstanSla a

dificuldade em se fórmar, naquela data, um tpam po1er�9o, uma

vez qoe ,o PenaroI e ú Nacional, os dois princip'lis clubes dt.. U ru·

guai, estárãu em excursão.

�cono�ical
I

-OE
,.

Março
-ie�l!�'��--��Eu�RkJllA���s;c

-.-

-�

i

Ti�ta para tingir moveis, tetos e ma ..

;. .' deira em geral

2

FA B R .'0 A:
;

� . Pirajohaé
do

Com· apUcação para letreiros em sâcos 'e caixas

VÉNDA EM TODAS AS BOAS CASAS DE FERRAGENS
. - PREFERIDA' PELAS FABRICAS DE (MOVEIS E

�ARCINARIAS - Escritorio: Rua Tiradent�B -:- 54

FLORJANOPOLIS
I

.

I'
I

I

reira.
i

'I; éMA ASSINA.TURA MENSAL
DE A "GAZETA" CU�TA

--.....,_�-�' APENAS 5$000

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



dos
o sr. Del.gado-de eonformida

de com o parecer do oficial
.
à'd.

A 8 do corrente, em Azam-,
ministrativo Ir. João �over GOl!:'

buja, .

no municipio de Brusque, l�rt Fraga recue u regtsto do a·

logo depois- das cerimonias de I dlantamento de ri. 6b553$898, a
ME'DIA ordenação dos 5 diáconos, alu-, f�vor do sr, FIUltO Ferrai da

nos do Seminario de Nossa: i Luz.. "
.

68 Senhora de Lourdes onde a 7
. AlDda de' acordo com o pare-

.

58 ànos fizeram curso, de umanida- cer do oficial adm.inistrativo H. •

92 des Com a assistencia das al- Antonio Acioli Carneiro, foi � n�.�";"i",'.l':-
88 tas'autoridades prefeitos muni-i gado re,isLlo por impropriedaôã�·\�· ;:',
63 cipal, pessoas

'

de destaque e! de Cla8lificlção, aos pedidos, de
65 hurnerosa asslstencía O Exrno.] rI!!: 3:800$OiO e 1:590$000 a AI- :'
77 e Rvmo. sr:' Arcebispo Metro- i t.au Pacheco e outros, da Fi�ca-"
85 politano lançou a benção á pe- hSlçiG do� Portos,
60 dra fundamental do novo .San-I "

79 tuarlo de Nossa Senhora do Ca- ; O,DESEMBARQUE DO:INTEI1.
79 ravaggio, que será erguido em VENTOR NEREU RAMOS
69 frente ao ' atual. .santuarío, em

75, proporções muito mais vastas. A Delegação do Tribunal de
76 Edificado em puro estilo roma- Contas e o sr, Delegado Fiscal'

701110, o templo. terá' as dimenções; do Tesouro, neste Estado, .com-
58 I de 42 por 23 metros, sobre es�'� pal'ec�r�m ao desembarque do
60 éadaria de 3 lances. No interior Ilustre lDLer�entor dr. Nerêu -Its-
60 haverá 2 capelas laterais e va- mos.

84 rios altares em 3 'ilaves. A cons-

trução estará terminada em de- Tiveram registro 75 contas e' 3',.
zémbro ano proximo, quando folhas de pagamentos.
será inaugurada. A cerimonia

ME'DIA do lançamento da pedra funda
mentai do novo Santuario trans-
�6rreu brilhante, participando da
f�nção religiOSa todo o corpo
docente e discente do Sernina-
do Arquidiocesano.

.

Notas Cato
licas

Delegação'
doTrib'unali'

. .',

delConta� .:

A GAZETA Colégio "Coração de
Jesus"

.

Dir�tor .: Proprietarlo JAIRO (;i\LLADO

Florianopolis, 13 de Dezembr� de 19,35 I
---

F"""""""-' \.Resultado
ATOS 01'1.. I RFP,�a�ções II ME'DlA

CIAIS l. U
.

Icas
�l Abigail M. Rocha

---- ���.:c .. ���;Cii5l Alsa Rosa Feuerschuette
.

.

[Angela Pinho Rótolo
Secretaria da Sega-' Anita Genovez

rança Publica . Anisia Clara Koerbers
.

r Avani M. Noronha '

Requerimentos despa- ; Carolina Brueggeruann
Carmosina Beller '

chados ! Catarina Cominos

I Dagmar S. de Oliveira
Oto Bernhardt=-Pague-se. 'I Djalmira Faraco

do
I Dirce Baixo ,

.

do TESOURO DO ES. Dora Rita Stamm ,

TADO I Elillabete Ulísséa

i Eloá Antunes da Costa
I Iná Cruz Pena

Requerimentos despa- IlIza Hildebrand
chados i lone Barbosa Mota

Iolanda Pereira

exaanes

Santllario dfl!' N08••
Senhora do, (;a

ravaggio

Idem, .Julie Goulart do cargo
de Juiz de Paz do Distrito de
Santa Teresa, do município e 'co

marca de Bom Retiro.

Foram nomeados Jõão Fagun
des Machado e ,. Cícero Gerber
para exercerem o cargo. de Juiz
de Paz do distrito de Santa Te
resa. do município e comarca de
Bom Retiro, para 'servirem .na

ordem em que, estão seus nomes

oelocados.

,

571Iv�n'e
.

R'ibeiro
78 Laura Neves=Galuí
75 Leatrice Moellmann
61 Lore M. Hoess
88 M. Cleonice Sada
77 M. da Gloria Machado
66 M. Luiza F. Campos
91 Marina Guimarães
57 Marina Garcia
61 Marina Vela Cunha
72 Norma Scheidernantel
67 Olinda Maciel
87 Renate Paupitz

'

73 Sara Maciel -

83 Sulainita Pereira
89- Tabita Campos Gonçalves
':76 Ursula Rantour
52 Vera Gomes de Oliveira
5,9 Vera Margot Jonas

3. ANO

Foi exonerado, a pedido, Laer
cio Gomes Machado do cargo de

sub-delegado de Policia do distri
tro de Herciliopolis, no munici
pio de Cruzeiro, e nomeado, em

substituição, Adão Galvão Essa
ler.

Foi removido o dr. Vitorio EI-
,

cely Clévi Franklin, da Delegacia
Regicnal de Policia do municipio
de Blumenau para a desta Ca'

pital e desta para aquE'la o De

legado Regional de Policia inte

rino, tenente Timoteo Braz Mo-

Idem, Luiz Santos Sché
cargo de Delegado de Policia

Muuícípíç de Hamonia.

Idem/apedido, João Fagun ..

des "Machado do cargo de pri
meiro suplente do sub-delegado
de .Policia do distrito Santa' Te
resa, no municipio de Bom Reti-. Alice Ríedel Thiel+Floriano
ro, e nomeado éin substituição, polis - Como requer, lavre-se
Pracilino Elíseu da Silva.

.

termo.
Nabueo Duarte Silva-Floria

nopolis-Como requer, lavre-se
termo., Bernadete Fontes 50 Ivete Silveira 78
Alberto Pf1eger-São José- Candida 'da Silva 66 Java Souza 73

Como requer. Cleuza Bott 94 [ulia Cascais 88
Pedro Kueibe-Florianopolis- Conceição Orofino 60 M. Adelaide Moritz '76

Como requer, lavre-se termo.
Dalva Silva 58 M.' do Carmo Gomes 52

Carlos Ledur-Rio das Antas
Dilma Born 55 M. José de Oliveira 58 Retiro Espi..i'oal-l)ei.xo de conhecer o assunto, Eda Maia 59 M. Julia Medeiros 71 i

por escapar á alçada deste Te-
Edite Moellmann 80 M: Regina Mota 67 Magnifico exemplo de amor

souro. Eduviges v. d. Boom 69 M. Stella Bastos 55 á, vida espiritual deram ha pou-P. Emilio Asmann-Rio do
Elda Darniani 61 Mirza Glieur 84 C$ os ginaslanos que entraram

Peixe-Cancele-se ,9 lançamento! Eurldice C. Cunha Luz 70 Oneide Carvalho 85 elh retiro fechado, por 3 dias. "
,.

r�corrido, m�ntendo-se o ante- i Hilda Genovez 57 Alguns alunos do quinto' ano De ordem do sr, Prefeito M j.
rlorrnente existente, Proceda-se

Ilsa Melo 59 Vanda Gruner 80 e) que' ha pouco terminaram a� nieipal, faço público, para conhe-
tambem o lança:nento do r�cor- Inezita Forneroli 69 Zelia Ramos 68 quele curso deixaram de lado

I
Cimento de todos que esta Pie-

rente pela rubrica «Gasol�na», Inca d'Aquino 73 Zenaide Bruggernann
'

6 O o: banquete 'e baile comemora. feitura, �e�ejan�o enc,errar o pre-
.

merc_ador 0U �or�ba a varejo, !
lolanda Ramos 76 Zulrna Loureiro da Luz 84 tivo tom que os demais quin- sente erercrcro flDa,n�eIro sem con-

loão Antonin e outros - Flo-'"
tanistas solenizaram o termino tas em. atraso, solicita aos fome-

iíãnõpolis-Restitua-se a
, quan-11, .' W APEE M, "

.

.

''{!'!II do ano letivo e a promoção �edores ?ptesentarem. suas. notas
tiaJodaeq;i�$g���ía Neto-Floria- i

.:r�n�f!}:r�lj�iI�l:")Jr:���;t�}r�if4\'"1}·�'��T'i-··�i)�"''',\''' 'Fv·:tff:"''''''' aos cursos pre-academlces, para Impreterivelmente até o dia 23

nopolis=-Sim, de acordo c?m a! AGRADECIMENTO E ��ti���:�� ded�5, sa��ono;etàr��
do�rr����:' do Expediente 'e Pes-

informação da Sub-Diretoria da', ,.
3 ultimes anos se entregam ás ioal, da, Prefei�ura do MUBicipio

Despesa. . 'MISSA' .i,· meditações e -exercícios de. pie- de FIQrIa�opohs, em 11 de d�-
Henrique do Amaral e outros

,

'

, "'- ,

'. .

dade groprios do retiro espiti- z�mbro, de 1939.
-Florianopolis-Como requer, !, ,-' . '.- tual, seguindo o plane de San-

MAlo.TOELlavre-se, termo. ·'1

f
\Treva Cà·rlos Wendhaú�en, filhQs, gen- to lnacio de Loi�la, o grande " FERREIRA DE

Abdon Davi Schmidt-Itajal- i .

rOEI, irmão� e cunhados' agradecem a todos iniciador dos retiros, espirituáis. -t
ME'LO

Restitua-se uma vez aprovado 'i
.'

que iacogjpanharam na sua dôr pelo faleci� Parabens aos piedosos retiran- Diretor
este despacho pelo exmo. sr.

I mento dé;� seu inesquecivel esposo, pae, so�ro, tes e votos de que frutifique o
dr. Secr�tario da Fazenda.

!
. irmão e cunhado, e convidam a todas as exemplo dado á ,mocidade estu

pessoas de sue. amizade. para ,âs8istire� a dantfna catarinense.
DepartaDle�to de missa de 7' dia, que mandam �elebrar na CAT�DRA;L .METRO-
Saode PUbllc... I POLITANA, no altar do SAGRADO, CORAÇAO DE JE�US, no .._''-----------
_.

.

I dia 14 do corrente, q'linta feirJi ás 8 horas, ccinf�ssan(Jo-se de.sde
Requerimentos despa- 'I iá,. agradecidos aos .que compar�cerem a este ato de piedade cristã.

P' dchados 095), I

-

',' "

• --2 V- 1 er 'eu-se

4. ANO

ME'DIA

Prefeitur'a
- , .

de,'Floria-
nopolis
E o I T L

Foi rl'tificado.i. para dr.' José
Pedro Mendes de Almeida o no

me do T'romo�or da comarca de

Xapecó.

Foram nomeados João Fagun
des Machade e Cicero Gerber

para exercerem . o cargo de Juiz
de Paz do distrito de Santa Te

resa, do município e' COmarca de
Bom Retiro. para servirem na

ordem em que estão. seus nomes

colocados.
.- ,

Idem, Acelitlo Antunes de Frei
tas pará exercer o cargo. de pri
meiro sl;!{>le_nte do ilúb:delegad,o
de'policia do di'3trito de, RerCl

Iiopolis, ao municipio de Cruzei·
re.

José Salem-Como requer, a

titulo precario.
Luci Cabral Wendhausen

Conceda-se o habite-se. Hotel-Restaurante
"Slrenzel"

. Folhinhas'
Recebemos e agradecemos um� .

folhinha. para 194,0, oferecida pe- 6i

lós representantes dos afamadós
biscoitos AIMORE'.

�m relogto de ouro, !TIarca Ton A folhinha traz um belíssimo
Benett, com um beloque de ouro. panorama colorido do Salto I�uasGratifica-se com a importancia ati.
de I�O$OOO .a quem entregar os -Tambem "recebemos e agra.refendos objetos á avenida Rio decemos uma interessante folhi.

Foram concedidos tres mese&
I Já chegaram ás Branco 172, ou nesta redação..nha oferecida pela acreditada

de licença, em prorroglição, a MEIAS PERFUMADAS, . ftajaf-Rua Pedro. ferreira. 6-Cozinha de 1e.i' ' , firma Wetzel & Cia. de Joinvile.
Jessie Ktieger dos Santo!"', profes· Exclusividade da Casa Paraizo:

qualquer hora _.r Garage -Sala d,e amostras. l��r:c���9r..tcGtl[#ltllil.
80ra da escola milrta de São João

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

a

li II i T h F II.:.;.
- . lra'�[C"liIf'��_"" I f , .� h B'ra e er

•

Batista do ItapocorOl. no mUD1- '�"'"
"'"

� Prol'""llr.,ietario: fJosé Strenzel '. ;1
yc o- •

ijcipio de Itajai. H L.. i� Gonzaga e i�
....

i.' � nandes Dr. Pedro de Moura Fer'ro
� �

I
e Advogado

Idem, a Laudelina da Silva f-l Senhora H ! � . I' Argentina 'da Silva J Rua Trajano n. 1. (su)))
..

Rosa, professora da e@cola de � � I ,
,', F d

1'1

Capela do Umb6, nl) municipio � participam., aos parente!1_ e � I' ..,.. �.......... � er.,an es, ;, -.,... _

de Lages � pessoas de suas relaçaM, i'. i ,

...... i participam' aos parentes e ...

H que sua filha LUCI, con- � i L·I V R A�R I A S C li U L LI T � pessoas de suas, relações � VI=N'DE S/'E na P t'IdfllO, a Irac.ema Carreirão, lti ��RS;a����� com o sr. � I '. I _
1
_

H1\,,�2Iitt1iÚ�.. '� f:: :�:a����oZj��� c�ntrs��. L '

,

,_
. on a

pr�f�ssora do G_!uP!l' Escola cAr-1 i I� .1,. ...i· B dr. Ceiar �eara. d L I 1 câsa de ma-

t�lpdi����sano Sao José», dest�

�I� II ti 'al_ H,. O. LlGOCKI !
'

Fpolis, !-12-939 O ea , deira �;��om 10X
�" L' H t I�� Vluva. Maria Mad,a� 60 m. de terre-

. '. •

.

� UCI e ors
ati E d

-
.. �áb.,ica de ca.

�

k� no, bem defronte ao mar,. umIdem, noventa (90)' dIas de

h-I rir, I
apresentam ·sé

II 'I
Livraria, Papelaria, Tipogr a, nca ernaçao .. Rf A' 'lena Seara

(' f
I!' • fj Jlimbos de borracha • . do� melhoteS pontos d'a locali-

cença, a Célia ,ampo�, pro esso· li nOIvos B

I
participa aos parentes e H dade.

ra do Grupo Escol�r c Vida,l Rs- � _ , peBSc.as de suas relações que fi : Informações na Farinacia S.
mos:»� da cidade -de Lages. r.� í �. : ,�

I
seu filho Cesllr contrstou

I
Agostinho, rua ,Conselheiro Ma-

Ide!D tres m�8eB � vinte e qua-� � ESTREITO, 9-12-93,9' �, Artigos paJ.la escritório Livros em branco _,_ Artigos �seo·
-

c"asa.men,to .com a senhorita fra
tro dlSS de hcença, sendQ os r ��'

.

la�es - Artigos para presentes - Brinquedolil !tl Zilm!l da Sdva Fernandes.
.

tr�s prfmeiros meses 'com ordena- U ,

,

'� Aceitam.se encomendas de "�liChé", chancelas. sinetes e � �)J[;
I' � 12 9' --'-

do e o restabte 'com a metade ��;:.iC����OO��� .

,

,I
Fpo IS. �- -909.

".

"
carimbos de datas, de metal,: para inutilizar estampilhas • •

desse provento, 'e Déeia Silva.
� ����1 H Automovel (;hevrofetprofes8Na da escola ,mixta d,e Capital. RUA FELIPE SCHM:JDT, 21'
I H ZILMA � .

Forqúilhas, no municipio de Ara- , : \
'

� . II' . li J� Vende-se um auto Chevrolel.rsnóuá. Idem, trinta dias de licença,! I CAIXA POSTAL, 169 If'ELEFONE 1.257. � e �I
em prorrogação com a terça par·; ��,r' I"�""";

em otimo est�do, com 4 ·penem.
Idem, tre( meses. de licença, te dQS vencimentos, a Erotides;: Florianópolis Santa Catarina � CESAR II novos, sanefas novas, limpado,'

com vencimentos integrais, a AI- Silveira Harger, professora do tI 41 -I particIpam II para·brisa eJetrico, por preço ("e

cinoé OlivE'ira Dias, bibliotecaria Grupo Escolar eVence!>lauBueno»,·. ,
P. � !!leu noivado , verdadeira pechincha. Tratar CClHl

do In!ltituto de Educação desta da cidade 'de Palhoça. :.................................................... �l'a�t!I!l!!!l="l Aldemiro Reis, pelSta redação.

reira.

AGUAS .'MEDI'C,NAIS de São·Lourenço·�·
A· L C, ..A L I NA.· eombate os males d'o EST.M�L\.·. IIIM A G N E Z I A N A: Begalaríza as faaeões II

GO e INTESTINO j i
.

.

"

.

�

do FIGADO e RINS.

1,'11•Infol·ma�ões e pedíd�s: RUA CONSELHEIRO MAFRA, 84 Fone 1.3,50, U
ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Nossa VidaA
A iiusio da vida

O'lho o tempo escorrido e o caminho trilhado,
Perscruto no horizonte a aurora do Futuro,
Vejo núvem e pó, no rever o Passado,
E uma incerteza atroz quando o porvir procuro.

Dos gózos desta vida ao destino sonhado,
Da' esperança fagueira ao desejo mais puro,
Tudo, .fudo fenece, e tudo cumpre um fado,
.Nada, nada me resta, e nada em tudo apuro.

. '.

E o mundo é imenso engano! Uma ilusão! Um mito!
Entre deleites vãos, entre os Anjos e o Demo,
Vivemos longo tempo em centros multicôres.

Já vem chegando a noite, e o coração, aflito,
Esmorece, inativo, em derradeiro extremo,
Sem glória, sem amor, sem afeição, sem flôres.

FLOLIS-DEZEMBRO-Hl39

ANIVERSARIOS

JAIMIRA CARDOSO

Festeja, hoje, a sua quarta
primavera a galante menina Jai
mira Cardoso, que, por este mo

tivo, oferecerá, na residencia do
seu estimado avô sr. Jaime'dos

PREF. tARVALHO FILHO

Senhorita faça com que
namorado use chapéu

.

RAMENZONI

Sabado I
/

LOUIS HÀYWARD e BARBA
/RA READ

em

O intruso noturno

e mais dois episodios de

O guarda.vingador

,

G·A·ZE.TA·
Diretol,"-Proprietario JAIRO (;ALLADO

Cia.. - Joinville

ANO VII 1609Florianopolis, Quarta-feira, 13 de Dezembro de 1939

HELMUTH MUELERSRTA. LUZIA ARAUJO I PREF.Deflue hoje o aniversario na

talicio da graciosa e gentilissima
senhorinha Luzia Bastos Araujo,
dileta filha do sr. dr. Alfredo
Arau io e elemento de destaque',
na alta sociedade catarinense.

,
Está em Florianopolía," o sr.

Helmuth Mueler, operoso pre
feito de Porto União, onde jse
vem destacando por uma série
de grandes iniciativa uteis.

CEL. SEGUNDO DALLA
COSTA

JULIO MORITZ
.

.

Veiu de Concordia onde exer

ce o cargo dé- contador da Pre-
.

feitura o sr. Julio Moritz.

INUMERO

DR. AURELIO
ROTOLO

111J�:kiHc'O
h�"óPERA:DOR

- PARTEIRO

I:·
>

• RAIOS X
•

: Clinica de Tuberculose
• , Pulmonar
.'
.'
: Diatermia em ondas curtas-

•: Raios Ultra Violeta e Infra.
Vermelho

i
•

:
'I
I
.........................,

Comerciante Camaradal

Infrazon - Terapia - Cistos- •

copia - Uretro - Scopia I
Consultorio - Rua Deodo- :.ro - Esquina Rua Felipe •

Schmídt, Das 9 ás 12 e das :
14 ás 17 hs. Telefone -

1475'1.

Residência - Rua Nerêa

Ramos,' 26 ...,... Telefone 1450"

Fazem anos h1Jje:
a exma. sra. d. Luzia de Car

valho Costa, esposa do sr. dr.
Orlando Costa;

a exma. sra. d. Elsa Gomes,
esposa do sr, Dorval Gomes;

.

Antonio Orige
.

a senhorinha Hilda Atayde,
t filha do sr. Bento Atayde;

Santos C�rdoso uma lauta mêsa 'I a menina Maria Alice, filha

de dôces ás suas inumeras ami- do sr. J; Monteiro, representart-

guinhas.
'

.

.

te comercia},

A' Jaimira as nossas felicita- ENLACES

ções. HELENA REGIS-DR. JOSE'
TAVARES

Sabado, último na residencia
do sr. Comandante Cantidio Re

gis, realizou-se o enlace matri
monial de sua filha senhorita
Helena Regis com o sr. dr. José
Tavares da Cunha Barreto, ilus
trado Promotor Público de Ca-
çador.

'

Testemunharam o ato, no ci
vil, da parte da noiva, o. sr.

Egon Tietzmann e exma. srf'l.
e Comandante Cantidio Regis e

exma. sra., pelo noivo, o sr. ·dr.
Manoel Pedro da Silveira e

exma. sra., e dr. Claribalte GaI
vão e exma. sra.. .

No religioso serviram de pa
drinhos da parte da noiva, o sr.

Comandante Cantidio Regis e

exma. sra. 'e pelo noivo o sr. dr.
Mileto Tavares da Cunha' Bar
reto e exma. sra, d. Nini da
Cunha Barreto. i-:

. As alianças foram conduzidas
•

> Tral1scorreu ôntem o aniver- pelas graciosas" crianças Ríta
sario do sr. José Alves de Car- Tietzmann e Roberto Regi�., _

v�l�o Filho, i�ustre pre�eito mu- Após a cerimónia, em viagéin
nicipal �e Sao �ranclsco, que de nupcias, o distinto casal par
vem realizandc brilhante e pro- tiu para o sul do Estado.
gressista administração naquela l

__

comuna.
.

.

I VLA.JANTES
O trabalho e a honestidade,. LUIZ DALCANALLE

caracteristas marcantes da ação
do ilustre edil, fizeram-no cre

dor das melhores simpatias' e
da sincera gratidão dos'munici

pes, bem como da admiração de!
quantos conhecem sua profícua
atividade-
A QAZETA envia ao sr. pre

feito Carvalho Filho efusivas
parabens.

(AR rAZ�S . DO DIA
O·'·DEON

o lider. dos einemas
Emp". Cinematografica

Odeon Ltda.
FO'NE: 1602

HOJE ., 4a. FEIRA, 13 DE
DEZEMBRO

A'S 5, 7 e 8,45 HORAS:
_

O PUBLICO QUER EMOÇOES
NOVAS E VIOLENTAS!

E elas são proporcionadas
, em, grau maximo por

ALAN' LAN:E e FRANCES MER
CRR. uma dupla simpática 'e de
grande valor na "realização espe-
tacular 'da RKO Radio

_

O -éilmulo do·' orime
-

'Uma avalanche de mistérios
e de arrebatadoras intrigas!

Mais dois sensacioaais epí
sodíos do movimentado se"

riado
â' volta de EI Zorro

Um filme de ação rapida e

eletrizante!
. .

-No prõgrama-«
'NACIONAL D. F. B.

2 Traillers

Preços+« 1 $1 00,
. ,Galeria.:_$700.

Amanhã
"

·'rudo o que se pode reunir em

màtería .de agradavele alegre a

FOX 'reuniu nesse filme e confiou
80

.

talento e ao bom humor de

VITOR MAC LAGJ,;EN-GRA·
ers FIELDS. PREF. ROBERTO MACHADO

Seremos miliouarios Viu passar ante-ôntem sua

Uma .oomedía cheia de canções data natalícia o sr. Roberto Ma
A"·...

encantadoras. que tem a sua mo- ehado, prefeito municipal de Rio

vimentada ação na Australie e do Sul, onde goza de merecido

na Africa do Sul e vasto prestigio.
Recentemente nomeado para

aquelas elevadas funções, o di
gno aniversariante viu a sua es

colha recebida com aplausos ge
rais da população daquele rico'
e futuroso município, que tudo
tem a esperar da sua operosida- Está em. Florianopolis o :;sr.
de e descortínio. Domingos Lima, dedicado sede- MOVEIS f· b t "b Ih d

jtI

Embo�a tardiamente, A GA- sario da Prefeitura-de ConcordJa., "

. Inos e
.
em ra a a OS,. so na

• ZETA felicita-o com a màxima -A.companhado ele sua exx:'Ja. " b IDomingo· . cordialidade. esposa, encontra-se nesta capital A ·Mo •. •.a r.·a"A'S 4,30-6,30-8;30 HORAS: o sr. Pedro Rocha, alto comer-
Tudo o que a vida tem de bom DES. ERICO TORRES ciante em Laguna. <

e de puro, na essencía do amor
/ =-Acha-ee nesta capital o dr.

:e!�::' :u�mco��!:�oe��=::!de na�����u d:nt:r� ;ese:�:�;��!� ����a;::ã.promotor público em

que mantem exposição permanente., á rua Trajano n.33
Ave. sem rUIDO Erico Enes Torres, digno Presi- -Regressou a Laguna onde. é T d i

-

bid'd
.

Uma brilhante realização da RKO dente do Tribunal ele Apelação adiantado industrialista o sr.
. O os os .nossos move s sao ;reee os iretamente

Rádio, do Estado, cargo no qual tem EdI,lardo Silva. da Fabriea Zipperer & Cia., de Rio Negrinbo.
eom dado as"mais concretas provas -Encontra-se nesta capital o Ve'nd st

- -

ANNE SHIRLEY -RUBY KE- de saber juridic,Q e de íntegri- I sr. Hercilio de Fàveri, professor e-se apre açao
ELER.- JAMES' ELLISON dade. Ido Grupo Escolar "Tiburcio de H SONO I N I R t t

'FAY BAINTER A GAZETA fel�cita-o, i Freitas", de Urussanga. I......___� ._!!_ . . __ �, ep����� _e
....--------------......------------------

Será rezada missa, hoje, ás
8 horas, na Catedral, por alma
do nosso saudoso conterraneo sr.

Carlos Vitor Wendhausen.

••••••••••••••••••••••••••

ACACIO MOREIRA I
ADVOGADO •

Consultas e pareceres. ·1;Ações Cíveis e Comerciais
•

VISCONDE DE OURQ :
PRETO,70, •.

•=FONE: 1277. - 017-30·9
Chegou a esta cidade o no�so ! :

distinto conterraneo sr. Luiz .

Dalcanelle, operoso' e honrado Uma assinatura mensal
préfeito municipal de Cruzeiro. de A GAZETA, custa

apenas 5$000

seu

A Meca do Cinema é como um
.
forte íman que atrae .princlpian,
tes de toda parte do mundo. II ns
chegam' e vencem, :indo aos pin
caros da Gloria. Outros não con-

seguem vencer a barreirá fermi
davel da sorte e ficam- a vegetar'
pelas sargetas. Assim é Hollywood.
Muita luz, muito esplendor, mui
ta riqueza, mas tambem muita
misería, fome, tristeza e amargu
ras de toda monta. Lindo filme
este que nos mostra a realidad e

�a Capital d_o Cinem/a ... Esta pe
licula de tao alta emoção será

-:-��-'
__ o apresentada, .

Visando a.s despesas de Na-. No REX, ás 5, 7 e 8,45 HORAS:
tal, a Serrana Delarnbert resel-

pveu vender lenha a 11$000 a reço: 1$100.
carrada. Selo incluido

1.100
26v-3 No IMPERIAL, ás 5, 7 e 8,45 hs:

Encontra-se entre nós o ar.

I --------------

Tinha 'que ser�uo .

coronel
.

Segundo Dalla Costa"
esforçado prefeito de Concordia,
que já lhe deve soma significa
tiva de importantes beneficios.

No REX ás 6,30 - 8,30 horas:
RO:BERT TAYLOR o mais que
rido dos galãs do mundo, o astro

que fez furor quando de sua vi-
__-'-______. '. sita ao velho mundo vai aparecer
Linhos para ternos e casemiras I-bancando um valente lutador O"

em córtes no boxe, amando a MAUREEN O'

PARAIZO SULLIVAN sua companheira de
"U' ;: O f d" T bRua Felipe Schmidt 21 'm Ianque em x ore • ra a-

lho, género esportivo, movímen-
tado, cheio de gente moça é fpilo·
para agradar em toda linha. Este
como todos os outros filmes da
Metro c� feito com esmero e ca

pricho, mormente em se tratando
de BOB TAYLOR a sua máxima
chamariz. .

.

,

Preços-2$500 e 2$CaO

GENESIO PAZ

Chegou a esta capital o nos

so brilhante confrade sr. Gene
sio Paz, competente secretário
da Prefeitura de Cruzeiro,

i,

Fone

Ondulação Perm�nente
á rua Anita Garibaldi, 89

DIARIAMENTE
a cargo de competente
profissional - Preços

modicos

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

Serviço do Prof, Brandão
Filho - Rio

Diplomado em 1933 pela Fa
culdade de Medicina da
Universidade do Brasil

MOLESTIAS DE SENHORAS:

Partos métrorragias - cirur

gia plastíca do perineo - cí
rurgia abdominal ;;-;-trau

matologia

. DOMINGOS LIMA

. Tinturaria?
Só a "GUABANY"

Fone 1428

MISSAS

Consultõrto e Residência: R. Ar

cipreste Paiva, 17. em frente D.O

Gine Rex

'TELEFONE 100�

DIARIAMENTE DAS li AS 4

Perdeu-se
unia guia com

50$000 de se

Ios estaduais,
no trajeto da R. João Pinto até
a R. Cons. Mafra, 72. Gratifica
se a quem encontrar e entregar

.

na Casa Sílas, Cons. Mafra, .72.

o S�bão

"VirgelD Especíalidade"
--�-----------------------�-----------�,._'-----��-��-------------------------

de 'WETZEl '&
não deve faltar eDl casa alguan3!

MAR(;A REGISTRADA

CARTAZfS DO DIA
CINES COROADOS

I

;; Real Cireufto (;jOQ.

I lDatografieo Ltda.
Fone 1587

• HOJE - 48. FEIRA - HCJF.

Assim é DolIYWbOd

JOAN BENNETT e HENHY
FONDA estarão juntos novamen
te neste filme de amor. Eles se

amavam, mas o destino 09 l5eí a
rou. Depois. ..voltaram aos bracos
um do outro, Drama. Roman�e.
Duelo e alegria...

Preço-l$IOO.
Inclusive e selo

5a. feira
No REX-ás 5, 7 e 8.45 hora§:

Florisbela
O mundo de hoje está bastante
cheio de apreenções, portanto de
�mos procurar motivo para dr
um bocado. Neste filme a tra
vessa Penny dá serviço para o

nosso máo humor, desbarratando-
.

e completamente. Comedia. vida
boliçosa, romance...

Preço:-2$000

Domingo

I

II.
11

. II

�
�
I�

'It{.
,

I
ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


