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atarina, ,

São muitos os lugares onde sê está trabalhando para dar

ao país, o precioso combustivel. E agora Santa Catarina se fi

lia promissoramente. ás prodigiosas perspetivas da Patria, e acena

ao povo com a expld'ração' de importante- zona petrolífera, que
... darà os mais estupendos resultados .

.. Com; efeito, em Taquara-Verde,' municipio de Caçador,
neste Estado', estão sendo realizadas importantes e positivas
sondagens. .

.

Estão' elas a cargo de uma organização nacional, com-r' D" t P
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Ire or- raprle ano .-" . '__'i'W.' l

posta de 'pre3tigiosas figuras de in ustríaís e comercian es o la .;-"
Grande do sei, destacando-se na direção, o sr. Alberto Hoffmann, ANO VII florianopolls, Terça-feira, 19 de Dezembro de 1939. IN,(JMEBO 181ã
elemento de relevo nos meios económicos do sul, onde. desfruta ------------------.----

.

de rara consideração. E ao lado desse distinto
.

brasileiro, estão

as grandes firmas.], Renner, ,Frederico Mentz, Treine, etc .. , no-

O S�TIMO A.)N'· IVER'SAR10 D'O·mes dos mais respeitados nas classes' conservadoras do país in- . I;. " .:.
. li

teiro, pela solidês (te sua situação economico-finahceira .e pela
.

sua envergadura moral.
,.

.
'

'

Constituindo-se em empreza para explorar o petróleo' em
nosso Estado 'não 'tiveram em vista" . especulações incompativeis
com o Éstad� Novo, mas sim cooperar decisivamente .para a

grandeza do Brasil, dentro das diretrizes da nova politica nacional.

E, nem, podia. ser .�e entra forma, quando superintende os §ervi
çes de petroleó no Brasil, o Conselho Nacional de Petroleo, de

partamento que assegura ao problema do ouro negro, Uma solu

ção essencialmente nacionalista.
"

Em Taquara Verde já foi instalada uIl:'la modema sonda,

Um grupo de. capitalistas .gauchos estão explorande com
. ravel exito, 'a zona petrolltera de T�quara,....,Verde, munlelplo de Caç�dor.

, !-' se�pl;e �om entusiasmo que transmiti,mos ao publico I sob a ?irecão tecnica do dr: Carlos Soelinger , er:genheiro de

com.-/
.

Por �ste motivo, a, e?,-preza decidiu encomend:ar nová sonda
as noticias alviçareiras, Embora sabendo 'que rema. certo peSSI- petencía comprovada peles seus trabalhos realiaados na Argenti- que devera entrar em atividade dentro de poucos dias.
mismó quantô a determinados assuntos, e� virtude de terem fra- e em outros paises, sempre con\ os rnais satisfatorios resultadós. Os trabalhos vem sendo auxiliados pelo dr. Koch.. grande
cassaclo repetidas esperanças do povo, queremos renqvàr aqui, a· "" Aos 64 metros de. prc;fttnid'ade, através de _durissimas pe- entendido no assunto, tudo fazendo crer, 'portanto, que alem do
nossa fé e a nbSl!a confianças'nos destinos do Brasil, que -ha de dras foram encontrados in'dici9�.,l2psitivos do importante combusti- ferro e do carvão,' Santa Catarina dará, tambem ao Brasil, O in

ser grande apezar de todas' as" dificuldades a vencer. Assim pen- vel. Descendo mais 28 metros qpareceu novamente resistente gra- discutivelmente precioso petroleo" E isto será uma breve. ,·reali
sarnos com referencia ao problema do petróleo. nito e novos sinais de' petroleo; os quais.. sendo examinados pelos dade, pois disto nos são penhor as' personalidades sobremodo ido
.

Muitos não acreditam na sua solução. Ha, mesmo, os que tecnicos do C. N. P., foram considerados das rriesma valia que os neas 'da empreza, que tem, em Albetro Hoftmann, um Ifránde es-

riem do assunto. Mas nós temos certeza que, muito breve, o de Lobato.' ,
.

pirita de organisador e de realizador,
.Brasil se emancipará tambem neste setor da sua vida econe- ----=----�-.-----:----�----------
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ao . pre- Segundo' havfamos noticiado"

teve lugar, domingo, ,dIa 17, em

Santo -Amaro, a solene inaugu-
_

' " , ração do G. Esc. "Nerêu. Ramos" ,
Transcorreu domingo ultimo, I Clube, qu� pronunciou um

b�liS-1 Banda,
de Musica Amor à Arte. assim denominado por vontade

dia" 17,,,, o setimo aniversario da, '��mo e eloquente discurso, o Fechamos a nossa nota de ho- unanime do povo.
'

fundação; do Clube dos Funcio- qual publicamos 'na .integra, em [e,: com as nossaecongratulações I A ceremonia, que constou da
narios Publicos Civis de Santa outro 'local. I pela passagem de mais um an}. presença. do prec'aro !chefe do

Im
...

'1
Catarina, entidade que se desta-

)

"Agradeceu ,a' ho�e?agem, em yer�ario almejando
.

á vitoriosa
I E�ecutivo Catarineris�, coneti-

'l�
" .

------I· ca em nossa' terra, 'como um "emocionante ímproviao, o sr, 'd�'le�ttdade, �as pes�oa's do sr. Ba· tuiu um acontecimento expressi-.'

b"
,

. .

paradigma de, organização sociall�erêu Ranlos, que se estendeu tísta Perelra presidente do 'Con- vo naquela .eidade e' céntou com

.0 La ora,tario Central e classista e que festejou a, aUS- "em
.. considerações �obre a. gra�de I' s�lho, e sr. Mario Lacombe, pre- a presença de grande! numero

. . piciosa efeméride de maneiracon- .r�ha �o funeionalismo PUb�ICO, sId�Ilt�,do Clube e a quem.a de pessoas gradas e $mas. fa-
, do' Depa'rta ....ene'0' de' digna, por .meio 'de um feliz pro- do carinho que sempre rnereceu i SOCIedade tanto deve,'. as mais milias ;.

'. . .'
,

:
a&& ,', grama de �oleni�ades" co.�st�ntl.;d ;:do seu governo "a .laboriosa ee.o-I compl;tas. prosperidades para o

'

O �rogra�a fest.ivo' rói execu-
Saú''d'e

..

·., e'....0 'se'u '. tr,f1ab'a.lho entr.e elas uma lusta e

:expres.�l-, ?esta cla.sse,.
9 orgJlho. .

q;ue lhe

I fu.turo.
,

' .'

'..

tado' a rigÔr; cau.sàndÇ>lagradavel..... .

va homenagem ao sr.! dr, Nereu
. �usam tantos e, tao prestlmosos . impressão. '

.

'. l '

.

.,'
"
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'

.

'
.

, Ramos, ilustre Intérventor Fedé-" a.uxiliares, do mais gradua.çlo; àb i, "

'. -,
"

. : Sóbte" O ato falóu o dr:' Pau.
'

,
"

no ultimo· abO. ral do Estadc,. objetiv:ad.a )la xPltis .. humilde e afirJ;riançlo que MI. .

'
,

,

'

•. ', .'" � . Íó sã Pereira .digno' ,�otor
,(
,i

.

X :", .,.. i�a�gU1;a,Ç�o,: ,�?_�se�ra�����,,�' :1tr".,�e1�id"0��s �do '���ta,dOic.��ãg;·· (}nume"A,:oua9y�@--: �uNt�,9,"�,=êüj? '�i�cú:�o foi militõ
':" .. - .. ,:Ã�netihliíi1a ó�!�isaçã(?de '��hhd�'-��édiJo: t�nha'� �

; j��a:�é�s�b�mh�n� 4a p'r���tti�s�: �er�o��'���:��ei�,�ore:f��;?�: ro'is
.

da ". Rêvolutãó, ,aPÃ����fes�à��lle�!�';, '"F'l�viana
'ela por' finalidãde' zelar ,'a saúde individual. 'oU" '>�reservar a ,Ol;gal'l1Zaçao teve a presenç):i çio para ",todas as suas Justas aspIra." " � Penedo ofereceu ao .exmo. sr.

'saúçle cóletiva, deve faltar o 'cõn'curso qe um fabbratório
'

preclaro governador catarinense, ções.
. '

'

Com· i.nl·sl'a· 1(1t�rventor Federàl um rama-
devidamente ap.etr�chádo, servido' por técnicos de compro- secr�tarios

. de E.stãdo, ;gove�ril;ldor cp discu�so de s.: excia. c�u�ou
t. .' U' '. ihete de fl6res nat�raiS".

vado tirocinio e de elevada probidãde profissionaL E" qlie . da CIdade, ele altas autoI:Idades a melhor lmpressao, . not,anoo-se Agradecendo
.

a" hofuenagens,
êle póde, com seus exames'e reações, cuja execução e re- . militares, diretores de repartiçõ�s em,todos'os rostos, expressões de Por iniciativa do CeI. Ormuz falou. o sr. dr. Nerêu' Ramos
sultado não depenc,iem do' critério pessoal do m�nipulador publkas, autoridades ecle�jasti- af�t�biIidade I?ara com � bene-! J�rdi� dos Santgs, Comandante que fez brilhante digressão 80:
ma� de rigidos padrões pré-estabelecidos, controlar e escla- c�s, d.estacados membros do fun- Ille:1,ta Chefe do Executivo ca- da G�arnição Federal" patrocina- bre a. instrução publica e, do
recer as' observações da clíflÍca, dando julgamento e segu- clOnallsmo �ederal,.; grande. �u-. ;tallmense., ,I da pelo G,?verno do Estado rea- g�ande carinho que a mesma

ra orientação terapeutica aos casos duvidosos. mero de SOCIOS e e:x:rp.as. famih�s. As "demais· solenidàdes come- lizou-se, ontem, ás 16. horas no merece do seu governol•
Por tal motivo, ao se fazer a remodelação do nos- A Band�ira Nac.ional ql,le cOr morativas da 'passagem do 7' I Palado da Interventoria Fede- O ilustre estadista recebeu di-

so aparelhamen'to de Saúde Pública, cuidou-se, c;om gran- bria o ret�ato d� sr.)nterventor an�ver�ario �a fU,ndação do .CI�" I r�l, uma reunião d� que p�r�i- 'versas outràs' manifesjtaçõ�ede. empenho; da instalação de um completo laboratório, Fed;ral fOI d.escerrada. pelo sr., be' estlveranl mUlto concorndas, Clparam altas autondades CIVIS, apreço do povo de Santa Amaro,
capaz de cumprir' eficientemente as faréfas que''lhes fossem BatIsta' PereIra, presldente .�o I

demonstrando a' união qu� existe militares, eclesiasticas' e "iorna- regressando no mesmo ;dia ,a es-
solicitadas. Ainda .estando em construção o novo edifiCio Conselho do Clube dos Func10: no seio da gi'ande'e digna classe listas, sendo tomadas 'providen- ta capitaL .;.

departamentá1,
.

foram adaptadas alg\1mas salas da antiga narios, sendo
o 0. ato acompan_?a-II dos fundonario.s publicos, penh�r c;:ias' par� �oncretização .

da idéa ..

Diretoria, .de Higiene' e, compfad<;>s os instrumentos neces- do de prolongada salva de I?al- seguro de, suas' futuras e bn- .de se eng1r nesta' capItal, um
' Linhos para 'ternos e Icasemiras

sários para po minimo prazo possivel ser iniciada sua lida. mas. Falou; no mõmento, o sr.� lhantes realizações. I monument6 aos Herois da revo-
em. eórtes no i

M
.
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" PARAIZO 'I'
Isto se conseg�iu em Março, e o qne foi a ação

I a,
no acom e, presl ente o, Abrilhantou a so�enidade, a lução comunista de 193�.

desde então desenvolvida demonstFam-no bem as' cifras ,Rua Felipe Schmi�t 21

ati�entes ás suas atividades,: publicadas no relatório que o
. I'

emi.nente Interventor F
...eder�l; Dr. Nerêu Ramos; apresen

tou ao egrégio Chefe d� Nação, Dr. Ge,tulio
.

Vargas, so-

. bre o curso dos, ne�cios
.

públicos estaduais, np ultimo
anb.

..
, para que todos as' conheçam, e possam avaliar o

tràbàlÍlo Jeito, vamos passar em: vista' alguns numeros
mais interes.san�es.

'.

.

'. ,Nada menos de 13.597 foram os exames efetuados,
no� .10 mezes de ação efetiva, ou seja uma média diaria
de 45, e· não só 'faceis provas de urina' e fézes como com

plexas r�acões serológicas, culturas microbianas, pesquizas
em secreções das· mais variadas origens, para verifica!:ao
diágnóstica de casos suspeitos de diversas moléstias.'

,

Fizeram-se 3.545 exames de' fézes' visandQ coril-
provar a existencia de ovos de parasitos intestinais, e

-1.342 para 'q.escpberta çle fórmas de amébas patogêni�as,
provindo o rriateF-ial sobretudo de esco�áresi 3.��& reações
serologicas para a lues, sendo este Laboratório o :llPICO en
tre os congeneres do Brasil a fazer sistematicamente as

técnicas de Wassimnann, Kàlm e Kline; ,2.399 laminas pa

ra pesquisar o plasmodium causador da malária; 749 para

.verificação de suspeitos e comunicantes de lepra; 670 elu

cidações em casos de tuberculo�e provavel; 23 dos tão

minuciosos e delicados eXl;lmes com o liquido espinhal;
para diagnóstico de meningite epidêmica; tubercu:loses, Iues,
etc., 8 análises quimiço-bateriológicas· completas em amos

tras' de agua ..
colhidas de fontes destinadas a' abastecer

grupqs escolares, cidades, etc.
.

Infelizmente; os recursos disponiveis não permiti-
ram, como ê... do programa dos L.aborátol'ios de Saúd'e PÍ!-
blica; à ,preparação de vacinas preventivas para o tifo, a Noticias recebidas de Montevidéo dão conta do epilogo dantesco da batalha n�val do Uruguaí, cóm 'o afuhd�ento do
disenteria bacilar, a variola, do B. C. G. antituberculoso "AdmiraI Graf von Spee", em circunstancias' impressionantes e, se�undo opiniões abalizadas, .dignas das tradiçõé� da marinha ger-

. e da anatoxima diftérica, mas essa falha sería" suprimida imânica. . . .

·nas novas instalações.. .

Recebendo, ordens terminantes do govêrno do Reich, respeito ao destino do p.avio· qu� cQmand�va; o j�ap.-Hans La�gdorff
.-' Dos numeras que aqui ficararp. bem .!?e pode ver o cúmpriu a sua missão.'

.

'.
.

" .... ,

..
.

...• trabalho�vultoso' e de essencial valor qualitativo2:.....do La-
. .

A'-s 1'8,4'5 horas de ap.te-ontem, Q couráçado ,alemão deixava Montevidéo, em marcha lenta, corrt:a :�tr1pú.lação reduzida,
'�"bóratótio Central, que assi1l,1 contribuiu marcadamente pa- pOlS foram transfeFidos pára bordo do vapor

<

Tacoina o's marinheiros casados ou feridos levemente.'Defrontando ·0 Pontão Recalca-
.:' ra a obra de melhoria do Í10&SO homem que o atual go- do; ás 19,50, começou a lavrar a bordo pavoroso incendio, ateado pelos proprios tripulantes, que �ení seguida'abandonaram "o '�Graf"

" vernante' do Estado, Dr. Netêu Ramos, sob a
.

inspiração presa das chamas.
.

. .
'

..

,

dos mais patrióticos e hum�nitários sentimen'tos, vem rea- .' .
Pouc� depois, enquanto verdadeira multidão estarrecida assistia das praias ao empolgante espeta:c�,tlo; . ouviram-se três

., lizando, com o melhor do seu entusiasmo e do seu esfor- tormldavelS explOSÕes, e o couraçado de bolso, adernando, afundou rapidamente até desaparecer; por completo" J:ragado pelas .agual.

II' ço, p,.or
,intermédio do Departamento de Saúde

PÚblica.:__11
Duas belonaves uruguaias acompanharam, .....á dista:""lcia, o epilogo do AdmiraI Grat von Spee. I

-
,

' '

•

"

.

Afirma-se, �ambem, que o comandante Hans Langdorff permaneceu no seu posto até o final 'da tragedia,.'perecendo 810.
nosamente sepultado Junto com seu navio.

DOS FUNCIONAR'IOS
CLUBE Grupo ,fscolar. Ne

, reu Rames
•
I,

éomo transcorreu a solenidade de Domingo _. Expressiva homenagem
.'

. claro, Interyenlor Merêu' Ramos Diversas notas

Por nao terem flcad� prontos
os, clil1chés. que encomendamos,
só amanhã t;lOS será r possivel
trazer para estas colunas, am

pla e .i1ustrada reportágem so
bre o Clube dos Funcionarios
Publicos Civis de, Sa,dta Cata-
rina, com . interessantes dados

,
sobre· sua brilhantes alividades

----------------------,----=-------�--------------------- ---------------__-------------------------------------------

E�picol Dantes_.�_o_l_ Empolg anlel
----�;.----��----��----..�,------------�--��------

maior 8titek Os
I

"U�DOrê8 Preeo8

Clube dos, F�ncio
narios PlJblic�s de
Santa' Catarina

,

,
,
, dolos Finas Relojo81tia

'Pl·;tta,�ia
.

OPTIOA
P(jBCELANAs CRISTAIS

Jo�lheri� Es�eral��
,TRA..JANO 4-

Di�põe de' 'otilUas oficinas para' c1lneertos'

L

\,:0 cruz�d�r' �Iemão Admirâl Gr.af von S"pee, '"e'n\lo-lto
l letrl ,�halnas" afundou' râpi�amente, sobre os olhares
I·: I

I I' ,:�.starrecidos de milhares de pe.ssôa.s :.

f
·1

'.i;;..
ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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DEpóSITOS.
á vista; aviso prévio, limita

da, prazo fixo
Rua TrajaDo, 16,

CIRURGIÃO DENTISTA MOENNIC-H
,t

/

F-40.n�A:WÓPO:t';JS - Rua Fe�'ipe .Sehmídt
Edifício Amelia Neto - SOBRADO. SALA N. 1

OLtNIC�;'ÇIltURGJtA E PROTHESE DA.BOCCA\

Aparelhamento recentemente adquirido, com todos 68

aperfeiçoamentos dá tochniea moderDa
"

. _.

DIATHERMIA � ALTA: FRBQU:Il:NCiA:

E S li' E C I L' I A D Â \D E

l;'on.tes de Oure, ou de Platan, SEM COltOAS, para imitaF es

dentes naturais:' Dentaduras Anatomícas, sistema alemão @lue :r;>ep:·
míte- obter 'a ímítaçãe �bs91uta da' clentadul1,a,c:nát1.!l.ral. - Denta

QUFaS SEM A150bada Palatína;
-

- iDentàduras parciais, á ·}I;ClS�
de Aço-Krupp ínoxldavel. __;_ �tração INDOLÓR_ de nevo, sem

. descoloração da côr do dente. - Branqueàmenoo eles tilentes·. -

(Deaeoloração secundária). - Electo eoagula�ão. - ltesec,çiás
de raiz. - Reímplantaçãe e Irnplantaçâe .- 'l"herap-ia da Pa

radentose (Pyorrhéa). - �irurg:ia raâícal se§Nl\àG {li Pr!)f.

Neumann, Berlim.'
_CONSULTAS DAS 9 AS 11 E riA� 3' ÁS 13 '}l(\)RAS

\

As terças e sextas-feiras, consultas necturnas das 8. á8 9,3!)
,

�. A�S; SABADOS DE TARDE NÁ�·HA eemUL.AS
- H0RAS M:A;ReÁ:DA5 -

I

D.ez.eP1l��'8
,4

, S�,gIiDda.«e.ira
i Realize-se rnais um,SORTE'fO na, Cre- �;

•
. , . . .., ,. , " • (AS:S'INA�U;RAS-

. dito ·Muto." Predial com umpre-
mio 'em mercadçrias no valor de P�s.•� ,(I.' A:iNO 60$000

'

-1·6Jq9Q$QO� 'e rn,.t-titos premios
.

menores. '.

': BEMESTRE 35$000'

. "

. f�io�tejQ ,NlI�al i.200 prer.(lio.!\.,.e)f.tra.qrqir.la�iob '<. ".
_ •

S�lP,a� !Ilhç��·i: '.;
. /��_ ..

:
...

;::
.. :_r;�>?;-

",

Novetnbro
2�3

,c. Quinta";Fêira ,

Fet entregue' em LAGUNA a, felizar-
.

.' da .Leonor Queícoz . Berger., possuidora
da caderneta n. 8.735, do sorteio de 18
de, novembro de 1939, pela 'CKEDITOiMUTUO PREDIAL.

---,----'---

.'

, "

.'

Restaurante
Ceis Lí.,berda.ae�Esquina

'Saldanha Marj·nho
ABl�]\Te> DIA. E NOITE 5ERvm.:SE MENU,' pB,ArrOS ,

VAltIAD05 BEBIDAS NACI0NÁIS E ESTRÃNJEIRAS
Fornece mareaitas a domicilio.

Dirigi�o por seu proprietarie ARNO BRINCAS
Fone '1••95

Liberdace

,

e- DR .. LUIZ D,E 'SOUZA
AD,VOGAD(i)

ESC'ritól'io -- ÁVEli�JDA GETlJLIO VAR,SÁ.! ----. Resid:�neJa .�.

Residência: R0"ElEL :a��
JARA.6WA_

\

/

!.�b,it�b�,
.1RiQ Q:Jiandç,

Pelotas e

P-orto Alegre

.,,' ·· .. ""u",dir -, p{j�lt!n, ::89
·/'i .. I:�; CKE()SQTADO

D� .I oão d� Silve Silvelr.

"

(�mMie as: TO�S�Sf
,

. Bnl'jldtiles, ";

(:àih'l"J.6s'-; 1,,_ ..

Pulmonare-,
f;ô'f/'nas, cf)stas
e 'no 'ptÚt�-

..
,

::.:Biedatol'es __

-

.

.iRã..o -.d.e Jl!�l'j••..,
'-<" , , "

'. j�114'Ê�ii' "

:�'
,) ".,�!$: ,��" ,_"

� l�éd��Qr,-.rtístico -+ �f.'"li��.'-��-'.
:/Ii

'
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I REBACAQ E,t:))i<'i];,i.i�s :i?�.,.
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.� R.' C&NSEfilIEfRO Mí'8Â. si "�o

.,
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F'LORIAN6PÓ'L�S-S. f!}4iti""IN�1
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.
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,-
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A

VISITAS
a@ J!Ii :,',�iI'f,7:'ml�'-',"'c�'�,,,,,
PREF:'GR�GORIO CRUZ

DR. INDALECIO,

ç , ...C',' :>,.. , .. :'_,i� G_."

Estâ em Florianopolis o nos�

10 ilustre �onterr'aneo si. dr. In
daleéip Arrudli\, que â frente dos
destipos' da edilidade de Lages,
\tem.'demonstrando notavel tiro
cinio administrativo.

Senhorita faça com qHe
"bamorado use' chapéu '

,

RAMENZONI

DR. LOUREl'fÇO .WALTRICH
EIÍCôntF�-se entre n6s o sr. dr.

Loureriço. ,.WaltJ,'lêh, competente
dir.etor, da' E8�ação, Fitotécnica
dt',Lages.

JOSE' C'.l\RV-iLHO FILHO

Chegou' a esta capital o de-
,

I '

dicado e honrado prefeito de
São Francisco sr. José Alves de

C.arvalho Filho."

Requerilnentos
despachados

Tod( ro áruggemann - Pedf

I habite-se para o predio a ru"

Major Costa S.n - Habite-se.
I Jorge Teodosio Aterino- Pe
de certidão-Certifique-se o qUE'
constar.

seu

,,:GAZETA �iscurso do sr. Mario ,Lac�mbe! pre- Estaç'io, Filolecnica
..

,

'

'.� "

' sidente do Clube dos fundenaries no "

.

.

BIr..tor : proP.�ietarlo JAIRO fjALLABO ato inaugural do retrato 'do gover- de tagesFlorlanopohs,. 19 de' Dezembro de 1935 . 'I
'

.

.

------

,
:' nador Nerêu Ramos Graças ao impulso que lhevem dando- o b�nemerito co-

v,idaEI·'·
' Festeja hoje o nosso Clube. o sétimo aniversario de sua

verno Nerêu Ramos, a agricultura em nosso Eltadb se tem de-

ImlDOU fundação. E ao comemorarmos esta data, tão grata para todos nós, senvolvido de maneira promissora. E para atesta-lo aí e�tá a Es-
sá

'

M$ 4,1 '

_
não podíamos coma não deviamos esquecer 0, nome de V. Excia. tacão Fitotecnica de Lages, atualmente sob i esclarecida e com-

Um impulso de gratidão sincera, . impunha a09 dirigentes peten:_e direção do dr. Lourenço Waltrich, tecnico de renome e

a es OS
desta Associação, o dever de prestar, de maneira expressiva ainda que nao poup.a esforços para dar á )

P a, que modesta, a nossa homenagem ao catarinense ilustre por todos sua missão o mais cabal desempenho
os títulos, que no Governo de sua terra estremecida, vem devotan- Publicamos nesta, ligeira nota,

2
do o melhor de suas energias na solução de todos 05- problemas dois clichés daquela estação, onde

com' cer administrativos e sociais do Estado. ,

se observa a belissima plantação de
"

.

- Empenhado, como estava V. Excia. de dotar o Estado .de trigo que aí foi- feita com os mais
todos os serviços assistenciais de que -ele tanto carecia', compreen- modernos processos.,

.

I
G q_ell desde logo a fundação altamente social e beneficente do nOS30

F0i aproveitada a -qualidade pro-

eiraS 'Clube, fazendo desta agremiação o primeiro alvo dos âtos concretos cedente de Bagé, Rio Grande do Sul,
de vosso Governo.' ,

já aclimatada ás regiões campesinas.
. Subvencionou então com 36 contos anuais a nossa Aesocia- E' uma variedade pouco exigente

118ros ção, proporcionando-lhe meios de poder levar a hom termo o quanto á fertilidade do 1010, mas a

" programa que se impuzêra." sua produção é de qualidade superior
, E é\ devido, justamente, a esse valioso auxilio concedido pelo e muito abundante.

Estado, que temos podido amparar os nossos associados, nos mo-
O municipio de Lages, vai, pois,

RIO, 16-Durvalina dos San- mentes de maior llece�'Jidade.·
'

concorrer de maneira brilhante para

tos casou-se com João de Melo ; Não contassemos com esse numeraria, recebido pontualmen a campanha do trigo no Brasil, e a

e com ele viveu muitos anos,
te todos 'os anos e por certo o nosso Clube já teria deixado de exis- colheita deste ano se pronuncia alta

até que, certo dia, apareceu ..na
til' ou então teria sido forçado a restringir de muito os eeus hene- mente favoravel.

residencia do casalo individuo ficios, ao' ponto de tornar quasi nula a sua esfêra de ação. Para isso se torna necessario resal

Miguel de tal, que, fazendo pro-
Ainda não foi feito tudo. Mas em rápida analise se verá tar o carinho do dr. Lourenço Wal

messas tentadoras, conseguiu que que o Clube, apesar da modica contri'buicão exigida do associado. trich, o qual, compenetrado de suas

Durvalina fosse morar em sua vae satisfazendo ás suas altas finalidades sociais. responsabilidades, e fazendo de sua
r

I

companhia.
..

Mantemes tres facultativos, em serviço permanente. Dois prof�ss�o um verdadeiro trabalho de Dr. L.Waltrieh. '�
João, de Melo, nessa ocasião, atendem os aocios no Consulterio da Séde e outro os chamados a �atnottsm?, tudo fez para que os resultados viessem corresponder

�
! jurou. -pérante os seus amigos, domicilio.

_
_ �

as espetativas.

V.
. A matar o sedutor de sua esposa. Pagamos parte da, s despezaa de hospitalização. E quando a '"

Com a Estação de Lages, Santa Catarina passa das pos-ísítou-nos, ôntem, o sr. co- I
. b I d d f

�

..' .' Poucos dias apôs, Durvalina mo estia requer assiatencia de medico especialista, o Clube concede SI 1 I' a es aos atos, no terreno agricola e muito se póde esperarronel Gregorio .Cruz, operoso e
..,

f
d 'loi encontrada sem vida, cem um auxilio pecuniário, que varia de acordo com as suas possibilida- p ara o uturo.
igno prefeito dó municipio de d f'

.

duas balas alojadas no corpo, es manceuas do momento. '

'

São Joaquim, que se demorou N' em frente á "Vila São João o ano em curso, até 30 de Novembro. foram dadas 2143
em agradavel palestra" em que I S'd RBatista", á rua Francisco Por- consu tas na e e. ealizaram-se 665. visitas domlciliarea. Pela seção
nos ,informou do admiravel sur- d f f I' 8' .

,
. tela, onde morava com seu amanr e en ermagem oram ap icadas 2,2' 4 injeções, Dispendemos na

to progressista da comuna que
t Maternidade a quantia de Rs. 5:010$00C. com 6% internaçõrs e ne

tão brilhantemente administra. e.
Hospital de Caridade a importancia de REt. 3:259$000. com 33 in-

O sr . .prefeito Gregoric , Cruz ' - , ,

fea-se acompanhar do dedicado Apresentou-se á po- Ler2n1açoes. Concedemoá ainda, auxilies para. serviços especializadc 'I

li
'. Ii pessoas que importaram em Rs. 2:690$000. Liquidamos divi-

e competente contador da Pre- ela das do exercício anterior que atingiram a cifra de Rs. 5:750$800.
feitura sr. Afonso Bleyer, Reforçamos o fundo para Construção da Séde, mantido no :Banc:
Tinturaria? Ontem, acompanhaq.o do ad- Nacienal do Comercio, que atualmente acusa o saldo de Rs....

Só a: "GUARA.NY" vogado Renato Cavalcanti, João 10:174$100. E cumpre frizar que os .compromissos assumidos pela

Fon,e ,1428
de Melo, o criminoso, apresen- atual Diretoria estão sendo liquidados com a maior pontualidade
teu-se ás autoridades da delega- Esta é sr. Interventor;' em linhas gerais a situação, Não.foi

VIAJANTES eia da la. Região Policial, que Iaeil a jornada palmilhada pelas diretorias anteriores e presente.
.,

- inharn, desde o dia em que se Mas tudo nos leva a crer que hoje Imda o periode d98 dificuldades,
ARRUDA deu' o crime, desenvolvendo 'gran- O registro de nOVaR socios verificado no corrente ano. nes

de atividade, afim de descobrir rrasmite a impressão que o nosso Clube está sendo melhor compre-
o esconderijo do assassino. endido, O otimismo reinante entre todos os membros' dó Conselho
Perante o delegado- Coelho Diretor.é nos dá fundadas esn�rª,nças de que o período landari� dos

Gomes' e o escrivão., o autor do á f' id ":'I;ty'
, -. •

.

. " ".,. ..

,s,ete a,nQs m U�·.,ol,venc�,o_.. ,oJe� para s_ur�,f' a!ra,,�.,
..

l,gl:1al.perío.dO"
'", .'

místerioso crime, confessou sua d j:. -. T· j .'

,

c�lpa:' di?endo-se arrependido do �
e meBs"�Ê�r:���s�O���nhado�i e t�udoffi/tem'os p a abo�paíih�r�oa ��gal; n.a..

,- ,e$fa�lto--: �i._Qte."e�ilC�
que fizera:

'

o passo acelerado imposto ao Brasil pelo Estado Novo. I ,,\'

Em todos os sêtôres da vid8 nacional Re registra uma nova

'orient ção de ordem, disciplin.ã��e de trahlho fecundo (I construtor.,
O funcionalismo não podia ficar indiferente a' esse movi

Prefeitura do Muni", 'lle'lto renovador. Compreende�' fi alta mi!;!lão que dt'sempenh!l no
cipio de Floriano- ,rganismo nacional e procura agcra alijar dos ombros o conceito

polis
'

pOllfO ,abonador de que funde·nario pub'i'o é rarsEita da Nação.
"

No Brasil a noção dÓ '?ir.eito htdividual se sobrepunha
ws interesses do Estado ..q fQncionario estava cercado de enor

nes p'arantias e direitos, não permitindo ao E&taJo desfazer-se
io!; incaoazes e inescrupulosos:. A carta de. tO de Novembro,
veio modificar radicalmente ef ta orientação. I

Como nos demai� setôres da vida nacional, o Estado I
dá aos funcionarios certas e d�eteiminadas garantias mas exige
lhes' o cumprimento de ç:levere� e' obrigações, que não sendo
cumpridas importam au.tomatical11ente na perda daqueles direitos.

. Nada m'lis logico. Existem ainda duas classes' de fun-
cionarios. Os que se (Jrientam� pelos habitos passadistas e, os

que tratam de evoluir, aperfeiçoando os' seus con·hecimentos tec
nicos administrativos. Os primeiros vegetam nas Repartições a

guilhoados á· rotina, gemendo :sob a pressão do trabalho e espe
rando e vivendo dos favores das partes. Os segundos aperfeiço
ando-se cada vez mais. SugerÍndo novos metodos de trabalho,
mais racional e menos burocratico. Tratam . de abandonar as

;sim as formulas arcaicas ,dos' despachos comodistas.
Aos primeiros a nov.� orientação fixada pelo Estado

1
.....··"·········�·..·..···········.......·••..·Of�

Novo, não terá agradado poricert('). Aos demais porem, em nada FI

influiu porque o bom funcion:arib cumpre com seu dever sem

:

L I V R A R I A
de

S C.,:."J:'�"'.In�-!J-"'_,""'"L..P T 1-necessidade de leis rigoros�s e punitivas. ".:.,__;; ..�=i9_�.
Diante dessas medidaS' 'estabelecidas pelo Governo, o

numero dos retrogados, dos maus -funcionuios, está se redúzin- _

I10 consideravelmente, aproxil;n�ndo-se a hora de sua extinção i H O' LICOCKI·
,completa, ao paaso �que se ,voluma dia a dia o quadro dos

• •

'.

bons servidores. '. .

I
,Livraria, Papelaria, Tipog;raíia, Eneaderfi:t!,;!io e �âbri(la de cu-

O Estado não visa cbm isso organizar um quadro de rimbos ,de borracha 7 �
homens Icrvi�, incapazes de '11h1 ato de independencia. Não por-

�

que o Estado não pracisa de; escravos. A Nação necessita de , i.
servidores conscientes, capaz�s e rigorosos cum,pridores dos seus e Artigos par.a escritório Livros em branco - :Artigos escoo e

deveres, que colaborem com ,os superipres par-à o aperfeiçoa-I lares - Artigos para presentés - Brinqu�dos I
EDITAL me rito dos serviços publicos, de acordo com' o ,desenvQlvimento �"
Fornecimento ecpnomico. da Nação. Aceitam-se encomendas dé "cliché", chancelas, sinetes e (li

"

De ordem da Provedoria d;o Exmo. sr. dr, Nerêu ,Ramos. Para' tornar mais expressi- I carimbos de datas, de metal, para inutilizar estampil):las 1_ '

IrmandadE:' do Senhor Jesus dos vo o dia de hoje, resolveu_ o, Clube do Funcionarios Publicos i !';P C C c'· "d d d C ',',,"
RUA FELIPE SCHMIDT, 21 r,' :

assos e Hospitàl de aridade,. ivis de Santa atarina, ,por. unantl111 a e o seu onselho IJj- ,

desta Capital, previno aos lntt- retor, inaugurar nesta casa o retrato de V. Excia. e

ressados que até o dia 20 deite A grátidão é uma das virtudes ,que mais enobrece o ca- : Jl

CAIXA POSTAL, 169 I'E�EFON'1!l 1.257 !,.
mez ás 12 horas receberéi· esta }ater �dos homens. Ela proporciona transbordamentos de alegria

IN, Florian6pelis Santa Catarina' �lrmandad. e Hospital, na �uf áqueles que tem, a ventura ete expessal-a de publico É movido � ....

Secr�taria, propostas enf cartas 'por este sublime sentim.ento, sincero e desinteressado que o ri ü P. .1
fechadas, de todos os' artigo� Conselho Diretor resolveu prestar-vos esta hgmenagem. Quize": 9;oj
necessarios ao seu consumo, du� mos demonstar assim, o nosso profundo reconhechnt:nto ao Go-
rante o semestre de janeiro � vernante ilustre' que, á força, do seu 'patriotismo, conseguiu, co-

junho do proximo ano. mo por golpes de magia, tornar grande o que era pequeno; res

Os proponentes poderão ob,' peitado ..e admirado o que antes era. desdenhado, colocando o

'ter as listas completas de todos pequenino Estado de Santa :Catarina no nivel das maiores e

os artigos aos quais se refere màis prog'ressistas unidades ,da Federação.
este :Edital, 'no Hospital, Ol' Permita V. Excia. que o Presidente do ConseHlO; deeer
com o Irmão Secretario, á rua re esta bandeira, para inaugurar vosso retrato,' rendendo home

Felipe Schmidt n. 36. ,nagem ao melhor amigo e grande bemfeitor ,desta Associação,
Consistorio em Florianopolis, que por meu, intermedio formula ardentes votos pela vossa felia

11 de .dezembro de I 939. -cidade pessoal, desejando �inda que o vosso talento, a voss-

Gustavo Pereira esclarecida inteligencia e vosso acendrado patriotismo continuem
SECRETARIO a servir o Estado para engrandecel-o cada vez mais dentro do

095-7v-5 Brasil forte e unido.

Folhinh,as
Recebemos da importante li

vraria Central, dCl comerdantr
Alberto Entros. uma. artistica
folhinha para 1940.
Penhorados.

Irmandade do Se�
nhor Jesus 'dos Pas
sos e Hospital de

Caridade

. ..�I.. "

Outro aspecto dos 'trigaes da estaeão
.

teentea de Lag"es I, ,

Fitu·

Ho,lel-Rest.urante
"-Slren'zel"

Hajaí-Rua Pedro Ferreira, 6-Cozinhâ de. 1 a.

a qualquer' hora - Garage -Sala de amostras.'

ProJjrietario: José Strenzel
'I
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I

A GAZ'ETA I'lorianopolis, '1939�
,

,

.enceram 8S
f

,

�; I pauli'!itas'
"�o l'

.

,Numa espetacuter pelej�,""os� paulistas
escore, de 3�2. A' "melhor das três"

! 'v .

Janeiro,

venceram
.

o selecionado
será �i�Pl!itada quarta-

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

(

I

Os �UC�Qs". venceeam. os rLõ·T�E"RT;.FiDrnLirl)e t .8, ,na u··i ..
'

.

. pernalDbucanos. a QU4RT,AS E" SABA:QOSJ II ,.' .,.' ". ,. "

.

RIO, 18 - A - representação gaucha de b;squetebol,tril�n' � " \' 'j 1\ •

't t'.íou brilhantemente sobre a �qu'",?'e pnnambuc�na. No ,pr!�elr.o = "ADQUIRA O SE� BILHETE NO : seis vezes
.

a ' arma; cen ra o aman ete�pp o -'!:lOSSO quadro sobrepujou o' adversario pelo sígníficati- €;) .',' • ;vó escore de 20 .a O, mantende a mesma supremacia até o final : SALA-O'
",.-,. �

S ::,. .

. '.
".

.,

da partida.. que finalizou com a elevada contagem de 46 pontos .: RROGRE . 50 : RI(), lE- Mana . Borges, de
I �:"._------_._�--"----"--.-"

. a 7.: '. : 29 anos, ha cerca de .seis �nos, fscela ,de ('o'me'rc'f"o,I' : o 'JúNICO
I casou-se com o funcionário de

"

'

NO'TICI" & Q D"E RIO DO .,
• Ministerio da Agricultura Eneas

d 'S t" C' t
... ', ."

.

�', ..," :. 1!JIIIil" "

é : RU./). FELIPE SCHMIDT, N. � FLORIAN,_óPOLTS : Mesquita.
.

e an a
.

-a anDa" ,
. �

PEIXE
!
4

·

•••••••�•••••eeo••••�••••••••••� I
"

o ca�ame,�to, serviu para q,-:e,' . ,":
. ".""',,'

'

. . I ".. ':' , Lourdinha , como e.r� conheci- 3esullado final do "\DO 18-
..

[·Ii:.-n"ha 5·ul S'�,n,ta Catar.·naJ S'a' IãQ B f7a's 8,1? ��r����:�s�� ;es:�v.l��m�;:�� tivo de"193lJ.�' l'.
'-

U
. ii, � menta. Como não podia deixar \, � <:

'

Inceut:io
'

. : ',. " I, '. 'de acontecer, constantes brigas 10. ano do eurse p.,,�.pe·
. Na" noite

.
de ':-7 para 8 do ootrente. cêrc a 'de 1 hora I

" . quebravam a harmonia da vida deutieo '1'"'
da �adrugada" despertou a �opulaç�o" 'desta vila sob c. sini!ltr.o. I em comum e ha 2 anos, Ertéas,

"

clarão de um pavorosojncendio que lrro'�peu na resruencia partr-. (Praça I5-de Novembro-lO) ; surpreendendo a .esposa em fIa: l'-Em virtude dáÚle�às ebtí-cula.. do sr. Artur Nádal. socio-gerente do Importante Frigorifico grante e o desquite do casal. fOI das n09 exames finais�' dê�ig C.�r;da firma Freitag, Asemenn & Cia. Ltda., cujo cavalheiro desde al- A visa a sua distinta freguezia que já se acha instala-do processado: separando-se indo
so, fórarP 'A�r9vaá9s ém-t<)��;! ,á,gum tempo, se achava ausente com toda a sua familia. Esta cir-

o. aparalho e.etricc para ondulações permanentes da acreditada
cada um, VIver para o �eu lad_? disciplinas. e ()b'ténd'o' iné\di� de

cunstancia explica, porque Q fogo não fd notado logo, pois, não se
marca '"WELL \»,' tipo 1940. Assim. espera .rnerecer a m .:'smaí Lourdinha, entrego.u se então conjunto de con{ormldsd'etkom" o

ac�;av.a� ninguém �acasa, .dando assim logar- a que o fogo' lavrasse, confiança de sempre. ,li: •
loucamente a uma v:�da desgra- arti,go 'g2 :da Port�rla'f�:' 169. �di

por 'longo tempo, no interior da habitação sem ser apercebido. Quan- çada, Tor�ou,se habitue de to' 2!) de maio' do O()rrente {IJ,BO. fi!!do-deu-se o primeiro alarme, já grandes Iaberedas remoiam das ia-
, .,

A'
'. dos os casmos e 'cabale3. Ha -seguintes alunos: Valdir �lbãtÍ. '7'nelas, subindo pelo telhado e envolvendo todo o prediol' num mar

i
.

H I prDoprVlet�rm. um ano, conheceu no Casino de João Stavéo CoCó. {lÍ1'1l6 M�62d h', .

I d d
.

i
.

. ·eena. algas· S Lourenço o "croupier" Ali I, i,' '.. "'",e c amas,.que o ·consumIram �ota.men.t�, .

entro e pOU,co temp�,. 1 t't fII.(8a.GH.� o,.�'!.I'MI·· .

.' .•.. '(ei�o, 6; Osva'ldo LU,iz Cá'l,'pes;' 6;Co�ta que nem a casa, nem O,fICO, moblhano, rou_parla e. �e�nals :, .' urna guia com Automov�1 Che-vrolet frado Ca�pos, portugues, de 30 Antunio 'Viéira ,.d*" ",oliveirà: .8;obJe,tos de valor estavam· no s.eguro, causando assim es

...
te· SInlstru Perdeu-se SO$OOO de se- Vende-se 11m auto Ghevrolet I

anos, �olt:-lro.. ,
. Aldo, Di B.·tlm.ardi, 5;: Rui de .Crt'!!-� prejuizos -totais, avaliado,; em cerca de" 30 contos; Quiz .ainda o ,des-:- . :

.

.

.

los estaduais' em otimu est�do com 4 peneu� .

Forte SImpatIa nasce.u e�tre t.,ro Ganqra, :7; Colorribó/ Farilco,t· e' D Nad I 1< ... t t d' '�t, 'b,
' . '. ... I ambos e passaram- a Viver Jun,' 5' S·

.

F" '6'" O· l' prln? q.u o. �r�, .. a.".v,Q.a�,s�"JUs�.ll��ne no. Ia S�gUllil', recei�n_'no,trail'to dil. R. JiOãO ..Pillt�.!lt�
..

novqs,
..

sanefas ,novas. hm�a,do.r tos. .

.

'1; .ISto .�rJ.l.e?! .. ;

......•J.a."wa.:.,l"do, 10':0, á. sUl· ,Chega.�a,.a·,·Jatal, noticia d.o rude golpe <Iu�_ o a III .

a H· Coos I\ifafra, . 72. G.ratlf.ca,.... mar.a bnsa eletnco por., preço de
I
'. nheIro, 6, N'en de M��lrA8 ,R��' .

.
., ,

.'. . n,.. . 'i .. ','!j r,- ,
' Mudando·se para o RIO oca:.. 1,

6 J
'._ -r_'.I"--"4:.. 'f,"' \: ,',gIl'a.

, .. . ..;: A' .,. � ,__ ,
,

.

. , ) ee a �quem en'clofltrar' é rntrl'ga,F; verd,rdt>ina pechinch'a. Tlata�1 COIU . . . . . .'
, . ..iÁr� .�I�i,_'_';,-: __9.�,(L,.�.r��;-;':�lmpO�.�, .

1 , .,'
Quanto,.a oflgam desse �ncendlO, nad3:se pode, 'poreI:lquanto�

.

da GaS.3 Silas, COI1� ..Ma(ra��QiJni[u..Ztl��a,<r.rqf.l��'\F"'t."P·;;7�-.�YeJU,�resIdlr-.nQ: Edi;f�10.. 1 '5; Zald\r d€).��i,m�, . �; 'dJarge. <'ta'�
'1 éO�Jet�drar! .!l0 die?ta.L.�o, tendo Blfj�..<dl_:��!�tt�-hJ!Ji�����e.�JJ,·!f;lª"l�n;;,"<,;. Ii JII1WJ1'JL.tl-:-"iííliiiã$� 1/'.".

in-, g

A' .-- ����.n:o�aupaartda'�en;o·ar;�JelraS, Luz Fon\es, 6; ha�a��e;�!l Vaz,�atI,va-: e<ID;Oe�, <rI:ta::I:l��'CO�e(ç',ltI.: .. �.cr()s:'!i.re:·-';l'-enne-:'.l,rmaos, CUIOS D-a'ça-o·�. ,·de'.a' .r.ltp'ar'a' as
'

";v.e's"�··-'
.

'.

" 5;.Ma.r,i'oD�.�ernár�!., S::Ac.imarlDcendlOs 'eneonbrados ,nao.'deIJ(!1r���f!uvld�s de que se �ratava de n . ..... ,. .

.. "
.

. .. .

. Coaram ,da SIlva, 6; ÃleJda.Ivo-
uma ação, adréde preparaàa por mãos criminosas, e outrll, .em iden, ",-, . :"'� '.

.

. A· TRAGEDIA nete Ferrari�. 6;'
.

'Newton .. Pradoticas eondições, no estabelecimento da Sociedade Cooi:Jeg;ativa' Baiano,' 5;' .

.

":';

LA1JRO MUELLER Lta" ha qu€m incHne a acreditar, ,que em to· Conserve a sua criação d�. Aves,' ali�enta�do.as excluElivamente �om A vida do casal, dado o modo'
, 2'-Foraó:Í, reprovÍlúos .em umados estes casps haja a ação crimi.n�sa de Um �êr�erso .•. incendiario

•_ _...;, '.'
.'

'.: '. _:. I '. 1",
' .

SWI.ft�� rdeislaPtal.rv'aemhaqrmueo"nVl.iat.ia.m, ' corria, em �isd�Hna, podenrlé;) � �r��t�r, ej(a-que apê_?as começou? operar, delllÍ.ando, como e natural, a pa�at�· �arUgrIDhB. e Far.pba de Osso
mes em srguncla"éppcl;l,(feYl:'reiro).populaçao desta loca.hdade em constante!'! sobresaltoll. C!lbe,,..pOls· 11 , Entretanto, por motivo que de conformidade ti>m' o ;srtigQPolicia' proceder ativas diligrncias pa,ra captura do crimio0.Bo.

"

, ENGORDA E B"VITA DOENÇAS àinda a policia não, pôde apú'! li3 da citada PoÇia;ja�:ós·(8egÜiti!.
I rar, o. casar desentendeu:se . foro, tês alunos:--4. f,lIUl;lO$.�,

.....

':" .:

e:ODStl·U..,Ões I Uniéo distribuidor - DEMETRio, LUCAS � RUA JERONIMO temoente ha:ppuco tdempo. d . 3'�F9r�rn apif)yaq'o!,' ê!rt�Q4;s',

RIO DO PEIXE, de certo tempo 'para cá,' está entrando: n tem a t a r e, cerca às'
as discipliQCls e� n�Q,_' obiivêt�Qí a

\

Oh dI' 17'boras,'no edifici:o em que re- média' de conJ'unto (5,), 10den
.. d.,.0,uma, fãse culminante do seu deF.envolvimento. ,serva,se em to (IS i CO.ELHb-2-F�ORIA \[OPOLl S sidiàm, ouviu�se 'o som' de' seis' ;t

os sectores de suas atividades um desejo incontido de realisaçõt's, I entretanto, pedir par�, eai seg'Uó-
que, se traduz pelo numero crescente de obras, que estQo sendo le, :

" detonações.·. .. da época, me(hoFá�' a'� di�cipliqas.
vantades d.eniro do perimetro urbano. Entre os 'Pledios �e material,! I' ";.

" C�rxeralll todos pa,�a ,o palmel- çie \ not�s mais
..bai;Xas: 'a(_é o m�-

recem. construidos, destacam' se as residencias particulares dos sm.:
h.....

.

,ro,. ,andar; quando a p��ta do: xi.mo de duas,' s�Qd� un:i� fióill.
H. SeckelmaflD e Schrúedel', e O!l estabelecimentos comercias do �r. i E

.'
, --:.,

. �. apart�,mento"ll apare.ceu Lour- afim de próCuraf', obter �â, n�ce�-
P. Emilio Assmann, Cooperativ� LAURO MUELLER Ltda, e da I CO'nOO1''1Ca' ,1,dlOha empunhando amda a arma saria m�día da coójÍlnto 'de cori ...

F"
. .

I fu�egarlte, um revolver Colt, formida.de' com '� . § ",3',1. , d.o,' ..

·

..ait.·,.firmá Crissiano Poleto &
.

ilbos, alem das magnificas çonstruções I b 38 I "

da Fabrica de Prodntos Suínos, que-entretanto-já datam de ai, Cij I .r7 ,

., c�no,. °9go. 113 d,a m-e._Qdp.na,da .• :Pú�t�rj�� 'os
gUDs anos•.E'· a· vila que se expande e cresce, continuamente, por

I
� Logo depOIS, �lfredo Campos, seguintes áluIl9�:�3 ,ã\UD9s.

"

.

I" d d' b Ih b com as �e8te empapadas
.

em Reprovados: 4 aluno8", 'I1a�ão oglca Ó congraçamentp oe energia e tra a o, em coor-
sangue, saIU do quarto e entrou, FLAVIO FERR.liU' "deDados.'

I,
TInta para tingir lTlove:is, t�tQS e ma-'

n? elevador, dirigind? para_.o pa-,
.

. Seeret!lrio
'

.

deh8 em gerat vunento terreo. Sua mtençao era --. _

A..mazem Iplra Ltda ir á procura de socorros. Ao che-'
Vae ser instalada, confortavelmente, nesta localidade, ainda

Com. aplicação .Aara .Ietre.i�os' em sacos e c,aix8s
gar á porta de edifício, entretan- Dr., Pedr�,',dé: M."ul',�", "r,.,no decorrer deste mês, no prédio de proprtpdade do sr. P. Emilio .... to, caiu exhangue. lv,Ietido' em .

<f d'" " ,

Assmaun, ,a Secão de- Varejos da importante firma Armazem lpira um taxi, foi transpor.tado para ,�, y�pg�.,; o. ..'
.

__
,

. Ltd<l., a quàl, até agora,'sómente oper.�va Rpr atacado e q,ue, pro- VENDA EM TODAS AS BOAS CASAS DE FERRAGENS o Posro Central de Assistencia, Rua TraJan� n •. 'l� Çs_o,b)
grtlSeiiv�mente, Vem alliriandQ sua esféra de ação na vida comercial PREFERIDA PELAS FÀBRICAS DE MOVEIS E . o�de'deu eiltrada em estado de, , �

dest� zona· B' :soci6·gerente o: sr. H. Seckélmano, muito conhecIdo MARCINARIAS � Escritorio: Rua Tiradentes - 54 sespera.clor;
nos iDeio!! comerciais e que vem se dedicando, de 'corpq e' alma,
á éxpansão caàa vez maior do prosperostl estabelecimento, n

seu cargo.

DE,SPQ',R,TI,·VA
-�-------',--- _._------------, .

,---__::._

f..

'''_

-
.

�osteira . d9 I
I

I i •

Visando as de,Sp,esas, de Na- um relogio dê "ouro,: 'iná-rca' tOI1'

Embora .convencidos que temús dito o necessario, atravé� ! tal. a Serraria Delambert resel- Benetti com um beloque' d,e1;ourd.a imprensa e em inumeras represêntaç�es que,nodecorrer dos 'ul- FLO'�IA;NOPOLI'S I veu vender lenha, a 11$000 a: Gi-áti'fica ...-se'com·aimportllnCial.imoSo,a'nos, foraoo4encaminhàdas ao Governo, para eselarecimentu
"

,,,..

II càrri'lda.
.

de 100$OqO � quem. entregar osu.e .q,uem pretetida materializar ai possibIlidades de progresso, quasi Fone 1.100, referidos objetqs' á 'avegida Rtoilimitadas desta riquissima região, sentimo·no� a' velha aspiração I I
.

�. 26v-5; Branco,l72, ou... rnesta.,,,r..edaçã(;) .do povo deste dci� distritos-R�d�Pcixe e Ipira-dqtetisada na ���������������������������.�.����� t�.'.�••••••••••••••••��.�.�.��,��••,'unica palavra: A; ponte. Verifica.....,...se nisso' a iàomavel·e constante

C 'b· d "1940força propulsova o aperfeiçoamento; de um laborioso povp 'q��l

S·
' ,.

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

,
omece em· o ano ..,.. e' .:, : "

concia,de suafs .qualidades produl;ivdá�, 'por �hissof l'illesmo tém ud�a
.'

I ';a··,·I:.a·.. n.··D···��:-n. ·d��. � ··S·· I
Ofertá' uniêa de "Natàl'"percepção per eltamente norteada o que J e. a ta, para prngre Ir. � Q

•..__
\...

.

ISA
.

Repetindo sempre, ao .modo dos' que tem a pre'oeupação de con·
-

.'.

·Cred."t·o M'u·'tUO'_ Pred"."alvencer á custa (fe: rep'etir, aqui lembramos.' .I
.

'

. Precisamos, para nosso futuro progressp e ')ar.a a' formação Com�rar BRINRIJEDOS e .t'lRTIIiOS 8s..
· '20$00.r'

.

de novas fiquezas,� da ação oficiai, amparo este que já �e,torna im- " -.c

precindivel e urgente; quantQ, á coustrução. de uma ponte sobre.o par� present�s - S01 ú�
:,i'iô do Peixe, nesta localidade, unindo assim dois grandes municl

pios: 0 de Campos Novos 'e, a ,covlIl comuna de' Concprdia. ' Sem
esse empredimento, e continuando a !lofrer, as constantes interrup ..

ções do trafego entre as duas margens, por efeÍto das inumer.as en

chente!, chegaremos ao ponto de empec(!r e de�virtuar qualquer das
nossas iniciativas produzindo desanimo e arreçiando toda esta fai
xa colonial do rumo que a levaria a aJiaerçado' prógrElsso.

Instituto de AposeD'tadoria' .

Com o fim, de ,proceder a
-

.arrecad.ação "das çcntril)uições
.

devidas ao I.A.P.G., coai séde em Curitiba, esteve nesta praça, ha
dias, o sr� Adalberto Santos, digQo fiscal arrecadador .daquele De-

r

partamento, .' I
.

26"':':'22'Rio do Peixe, lI·de dezempro de 1939. '4�'iiMiiliii"íiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__"__iiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"�
I'

.. . Ponte
Cõrilérciânle iICamarada1

A· ti(ulo de oferta de NATAL enviaremos uma caderneta d�:nosso
,CLUBE com sorteies pag<?,s �té 'dezembro d� 1940 (26 80rte'f�s) a

, 'todo aquele qlle nos enviar, nome, endereço aconlpanhado da i�-
" po�tancia de 20$000

_, '. .�. ,
I'

'.

200' p.,.elDlos extra ••rdiparló8
.

.' .
�

.

'.
- .,�.'" /

I

Casa t.Q·s�elanea�

,

.

.

. 4If�, .. .. '. .)
,"

�empf1e
OPORTUNIDADE UNICAi �

Rua Visconde de Ouro Preto N' 13
Florianopoli,s .'

J. Moreira & Cia.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Florianopolis,. 8 12,�1'ga9
--

A·::: 'G'"A':'-:Z' 'T-A','.,'.
'

",
'

, :".
"

" ,
"

\

I: vM�qUinaS de e:���Y�r1:sortafei�' e ,par;--I Maq"ui,'n"a's em 'Ger'a' I,'o o NT I rt E � T A L'" .

.

"

(

.

s-

'

=:
"

'Para beneflci'ar madeira
Tornos - Maqu'inas de furar - Serras pa-

ra ferro -. Maquinas de emetar '

, '
!

Ma/quina'rio Agricola I·

.
.

. 'c;' Em .sacos.de pape,1 42 112 kg.
,-,"', ••..•. "'0,'" ,

,.' .' P
·

.. n':;·�':·,'''''''''�';�_'��',=,,;;.'''';�' ..• ": .... �

,

'; ARADOS, ({�ADES, DESNATt\DEIRAS, BATED�JRA5•
, DESCA.,CADORAS PARA CAF,E' E ARROZ

, MOINHOS PARA TODOS OS FINS
•

.
'

I Stock per mnente de todos os tamanhos I' "1
.

de 28 ai 65 cms. ,de comprimento ,

"CARL.OS I-IOEPCKE.S.A
. M.ATRIZ: FL..ORIANOPOL.IS

.

fl'LIAIS �em= Blumena� • Oruzeira da 'Sul _ Jainvile _. São Fr.nci�cD.• La
glina • Lages _ Mostru'ario em Tub.'rãD

MeTtll\ES' E DINAMOS ELE'TltlCOi, nos,' CA 808, ,IM. ..

,LADo.RES, MATR:IUAL P,ÁJtA W$ll'ÀLA!��E$

. ',' , ! r- � _..... ,,�t
'

•••••ii� iI•••••••••••••• ',=============�===��==�

I'
.

'p:!,» A R I A f (O N ff II A R IA' INSTITUTO DE D�NOSTIéO CLíNICO 'I AVIS�:-��!!!�CA!!�!ENSE I'
i. "ç A R I O ( A " , OR.OJALMA,MOELLMANN II· ... EMPRESA J--, _M., "" 00&"'" Af>mRE, co'

FORMA.:PO PELA ÜN'iVEj;RSIDAD.É DE ,.;,,.,.�-mi'Wh'A
.

*'(;"ille�')' , MlJNICA..A S,U� DISTINTA: F.'REG'UEZl'A ,QUE J1NAUG�U'>.t'.IfVID',IU'\; U5u.... A. SUA b�A: Dm:�A DE ONIBWS, 00 noRTO:il:1fiBG
.

{'

'D' D
-

J" d
.

C'bm. priti9i Dós.ltó�itãn; elUfÓ})@U$.'..
'

�smA (illlRl��
. .

".: -iA;'
,

..• ,

-.
.
e··' oan..0"05

"

esé a Cliíljjca m$Iica e:m �àl, Pé(fi:a.�i:á, doelll�as ào sístema
., l!l.el!'V'Oso. SAlf)A:S: de jlolli�'n6'po'ij:s ...". teI:..ças e sá'ba,dos.

.

,

S'" .- I V a AssiSTENTE T�CNlto
..

.

'

. ..
.

-r_."
.

'w
' de �a)'a�g'llã - .qU:;l'r.M�; sát)àcJos e d.6ming9s. "

,DR.·PAuLiO TAvARES -

ES1'leei>aHzado em lill.';6Iiané � 'satteté_·'.;.d'�..'0 a .....,. la Uitwel'sidade
, A

': . .
.

" ,.....í;..� -

I:I" .... lI'UlJl'1'" .t',- genUi em J!'-lol'ian61'.t1iJ!is -o': ��W,,". 8.}'l;f.V,"�".
•dê aiô de .fR.ltêlye.

'
. ,.

. ,', ',o

•

GAB1NE,TE DE RAIO X ' J � ..
" .�, ':,'>.:AparGllho moderno srEÍME�s para diagnóstico das a..el!l.Ç.as .u,.,.

,

:' ';,tel'nlls: ÚO'raçãó. pttlntôes, Vi�iê\l.iá,biWlÍ'; el5��o, êt�., Ra-a'fOgr-á.- ,YAI
,

.VI,A'
. JA'• PA.RAflas 65�as e. radiografias'âéntàtlás.

,

.,�;:' - EW,TRacAR,)jT'9g.ru,;JiÍ't�, CL1�ol('M·
'

'.:
.Ó:

,,'é:' .,.,"_'.'" .: f,•.SU··L,·" . D',O.' 'E','S·'T",A.DO'� ,

, "',,; , ;;(;R-iª,gnQStí<:Ó p�a8Õ QASo n.'itfl�W�âfijl�c«!:·�t..M�i� de tt'á� . .j. .

"': �'
: :":�:�i�bg?��_s.):-· �T���t�b '�����

,

:,�,
.; "'>�:, ..

,_.: (DeteFm.ináção d.OO êIi'à'l'(,ft�os d'ãs glàil!iulas tle !!eêreçã"
,

intérítll'J .

_
, r!'"

'
.

, -

•• " __ .: __ ......-< _" •• _\. 0"

, :, '

�: SOND;AQtN _PU�At. I

(.-�xa�e químíeo' e mieffl§&>p'!.'eõ tio sUto diiode�a!-l e �a �Hi�).
GABm�'1'E íl1i:" 'F.'tgIt)'TERA�lÁ

.

,

'

Ondas curtas, rát'os 1!iR'P.a �_'!i'S, -.s _��.�� e elê,
.. trieidác:Ie mé'diêa.

.
"

.

LABO�4T6Rto DE M1CROSCOPÍA ,E ANAÚ13H CLtN'ICAS' \
,

"

,Exames de sangue pàtâ diàgOi'lóstieÓ da slfl.U!!'; éIiâ�estieo .1.

do iltlpaÜidisni�", ddsagÊim ciIií Jrea nó sangue, ete. EXáme de tiri· !
na, (reação de Ascheln Zondeek, para dilignOl!tico preeoéé de

gravidez), Exame de' puz, . eSqlrro, líqaido raqui!J_l'lo e qualquér
pesquisa para elucidação de diagnostíeo,

,

Rua Fernando Macha(lo, 6., -., Telef6ne 1.1'95
,

FLORIANóPOLIS

�

Temos, o prazer de comunicar á, nossa distinta fre:'
gllezia e ao publico em geral, que A PADARIA E CON:�
FEITARIA «CARIOCA,. lá se acha confortavelmente ins-,

I talada em seu novo predio, sito á Rua Felipe Schmidt eé-, .

�ui!la - � Rua ,41 V,Ell'El .dé .Carvalho.
" ,..

-: 'I:;'
. Com seús serviçoe gra.ndériie.Iite desdobrados, mo-

.

��rn,an:ielilte 'apar�lh;a�a�" ii ;;,p�DAR�"A".".E : ç:9NFEITARIA ,;

�
; ê,C��J<!C:A:t� e!!t_a' �ptll �'B:tend�r 'ped!d?s. �e <loC?s' e ou

;,tr�•..artígos de sPa -especlahdade, para' baIles, batizadoa, �-

.� saQl,éiltos e fe!,lüis em' geral.
'.' ,

, ,'� <� ,. � iTqd'�S; :'-\8 eeipeáialidades da cas,� estão a cargo d13
:':' Competente profissíonal. .'

�>, ,',,;.'s<: ,PREÇOS\" MODICaS .: RESPONSABILIDADE
';ABSOLUTA --o HIGIENE RIGOROsk. - E MAXIMA
'<'50LIGI!fUDE::PAá'k COM Á FREGUEZIA.
065)' - ",." ,,'.

'

! . ,. ,_f.�. :'

o'

, ,

.. . N� EM<PRES� VIAÇAO cG�ORIA,., V. S. pode faze� a
; VlaleOl pelo menor pr,eço e

.com o maior
...

conforto-e ra;Qjdez.
,

Tome nota de quanto lhe custarãe as passagedf de Floria.
. \to'Jolia até,�! Iocalídadea abaixo meneionadas, ou vice-veraa:

,

'

.

Localidades Paseageos inclusive, seguro
contra ácidenttfs'%(j V -13

.',

IDA' VOLTA
42$400
44$700
46$100
47$300
49$300
50$700
51$900
53$900 .

55$30Ó
43$600
49$400
SUOOO

,

5'1.$800
52$200
44$000
45$100
4'$000
46$900
48$800
50$700,

·�IMPLES

24$600
26$200
27$200
27$900
29$100
30$100

: 30$900
32$2'00
il3$200
28$500
.29$�00
30$300
30$900
31$000
'25$700
26$EiOO
27$200
27$700
%8$800
30$100

TUBÀRÃO
Jaguaruna
Morro Grande
Explanada
Içara·
CRES€IU�IA
Sangão'
Morretes
ARARÁNGUA'
Morro da �'umaça
Cocal

'

URUSSANGA
Caeté
Rio Deserto
Guarda
Braço do Norte

, Pedras Grandes
PalJlleirslI
ORLEANS
Laut& -Muller

�Capita:l "." ,," .. , .. ", .. " "', ,," .".

;l"undb de reserva '" ,.,-" ,'," , .. , " .. , ,. ,.

.I;' /,.'

.. 100;000:000$000
259.746:100$000

,;:;, EXECUTA TODAS AS OPERAÇõES BÁNCAIÜAS
; . " " Ag�ncial!l e cor.respondentes em todo o pais

o
"

:;A(!}�NOIÂ. LOQAl1 " RUA TRAJANO, N. 1S

",... :.

:é �••••••�••�••� .

,.A·
'.

E' L El. T· R I C' A
" ",

�, Ab'OD!l, .. em ,contá corrtÍllte, 08 !!ieg�inte!! jurós�
'.D�,. com jUpos (QOMEROIAL SEM LíMJ'L'E) .;'.-... 2% a/a
'Dets;'llmifadós (limife dê 50:000$)' : .....'....... a'1� a/a
Dep. populares (ide.m de 10:000$) ;............ 4% ala
Dep. de aviso prévio (de quaisquer t'1ual'ltiás com. retiradas tam" .

b� de qt1aisquer importâncias).
'

.

.-ott ,àviso prévio de 30 dias . .

, id�r":dé �60',(Ua�, : .. , , .

('id�m de 9() dias , , ! .. ; 0 .

,

:B'ét'p_,os ii ,p�!-�fmo "
,.

�� 6; l'lle�s," ',' """."." ."." " ,,:' 4� a/a
p_or l� meselil .} ," r ; •

.

. 5�' a/à
C"

.

'd" 1
'

. .

.t,§�' a/a� . p� J;en, a�'I;llensa '
.. ,.,., '.

L!'Vatt .. ' preD,l.ios
p� .&:m,�· .. ,. :.. , , : , ,.. 40/.. ala
pó!' 1� Rl,$eliL... •. . ..........•....•.........•. ;.� ��. alá

,
: ilajelto aQ &êlo progord.onal

- IrE -

ESPINDOL� &' MATOS
,.'

eletl'i�istas Iicenc�dos, pela D. O. P-. I

RUA JOAO FIN".fO,1.4 -,- l'!i4Ç)RelAij'ÓPOLIS
'3,50/. ala
4% .a/a

4i!>';' a/a
Espeei{!J{stts em tedo e, qualqUer i��'êO tie elêt�eW.a:de

em, gé1'at,
'.

;,
'

"

.

STOCK PEIÚ\a:AN�TE DE: Lu$tl'oS "'7 a,bat.J6Uú \...,.::. Co.·
tadôréS �icksons, '@t;Q_ éXelt$ividad� para. o Sul ao �dô -.;;

Chuveito$ elétriCOi ....; lilJitab1.U.zad(1);éi � ��; ..."..� a

6100 enú marca ''aBl'' � Variado ��' .� ��; �;;
B.llf-O ..:.,_ ���� de at(I..�:S 'de ��.

'
.

Na tabela acim.a estio -englobado8 08 pre� dail,passag�ns
da onibu•• e8trida d. felrr". ,\'

.

�lIIín.o d. FpeIí•• na. terças, quiQtas e sabados, ás 6 hpras
da lRanlli; V. I.•ltar' e. taiuna a tempo de almi3�ar e' tomar o

'r... para t.II.8 OI ramail!! da 11i. F.. TEREZA -C.J;tISTINA. A'"

.e.u�c;I... quarta•••.xta. o onibul d� wLORIA parte d.e Lagu�i1a,
depoll da cbellda dOI!! treDII. Ás passagens de volta Valem tambem

-:;' "

"liMpedi4lnte das 10 ás 12 e das 14 _ li h4!_l1As' AOlil!',l'A·Slil t6dlil e <íual�� séfYiÇà de. bitfi.tilIatiléi a pteço ,pe;r.a o. earrOI, da melala linb.a, da EQlpresa Auto Viação Caleri.
AOS SÜADOS: das 10 áS 11,30 horas

\'
sem con(;}�àqte. .Af��ie �1I9s � o in�pt e :Wi'â (ID ; n,.. .

, .:'.-. '

"

'_dereço telegráfico - SATELLITE . �Ó:,
,.

.'
.

Outras informaçõell na agencia da Empresà GLORIA, á

,
.

'.

,:. w � L; E F O]!li E. �. lU .
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• Pl\A.'ÇA U do NOVEMBRO, 80 _lado do re8taura�'te ESTRELA .

......" ,•••••••, 'w'
"

.

[,
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UNI PI"ESE'NTE MODERNO E OHIO?

",A'; 'O:'A"S�A C A'S� N O V I C A C E S
-1Ie NICOLAU BUATIM··· á 'Ru,a Conselheiro Mafra n. 10

•

'

.. -;i I

tem o que v. s. pr'ccura a preços d,e p,�srnar

Artigos: de Arm�rinha e No'�id"d.s _

SEQAS

Antes de' gasta:r ,_ Visite A Casa cJa� Novidades, '- (on�elheito, Mafra, 10 rEde Mercado]

, I

verdadeiras atrações para todos 05 gost9�
as ultimas ereaeões

"

-

'

um graud. estóék ao. lDéthor•• pre_,os

oi '
ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Z E T AI J!olllinh�
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e o moinoho IngleS, ofereceu-nos i
,

uma folhinha para_t940, �traba.:.1
lho do muito gosto. Gratis. I

Comerciánte Famarada! I
Visando as despezas de Na

tal, a Serraria Delamber!' resol-,
veu vender lenha a 11$000 R'
carrada, ,. '. ' . ii

,- Fone 1: lCO
'

;

" 26v-71
'-�-'--,---�'I

'EDUARDO $P R.oTT
i

INUMERO 't6lã

..

,

"

Diretor-Proprietario JAIRO �ALLADO

ANO " VII Florianopolis; Terça-feira, 19 de Dezembro de 1939
,-

. Combate a prisão de ventre. Controla
o systema intestinal. Torna o estomago
'são. EHicaz contra os males hepaticos.

I
,�"C,redito

"t'

Mutuo Predial'

" ::

" !
,I '

� Chegou a esta' lÇidade- o,dis-
'tinto conterraneo ]

'

sr.. ' Eduarc'o
, "Sprott, ,q�e co�o, prefeito de
Paratí tem se revelado um ad
ministrador, co.mpeitente, que se

faz acompanhar do sr, Agosti
nho Tomaselli, ddd\cado e inte-'

_

RUA VISCONDE DE OURO PRETO,13 ,,)) ligente secretário [da Prefeitura
;,

.
; .. li d

� daquela comuna. I

'_CAIÜAns DO DIA C'on-'cu'rse .

de' M"'''--'us1·_ 'Re"=!�::I:Od::!�e,:r::':"":::3:a 0_ CARTÀlfSI.DOOIA
o 'D E o N, �ADERNETA No. 3.49l5 ' . 'CINES co'aoADos,
'. Ilder, do� eluemas

f
-

C I' ,

'e' p.' d
.

I de '6·000$000 HOJE - 3a. FEIRA - HOJF.,,'

t "Co
' .

t fi
'

eas arva es as
. remies em merca orlas .no va or ; '.

.' No R,;EX ás, 5 � 7,30 horas:
.

. ' ,,;

mpti'O",·delnonemLatdo;.,ra ca '

,

. ".
.

Foi contemplada com mercadorias, moveis e tecidos no ",à de ��ámpeãovalor de seis contos de ,réis (6:000$000), a, caderneta n, 5.495. •FONE:" 1602 '

'

Quando deliberamos patrocinar o Concurso ,de Musicas pertencente a prestámísta ' Norma e Inês de Souza, residente A assi uena a vitoria de
Carnalescas previramos que a idêa .seria recebida com entusías- em J�invne. •

seu, idolo. '�v<Ílrito tinha de
.

' HOJE' - 3�. FEIRA. 19 DE mo em nossa terra. E não nos enganamos.' ,,,.,

Prem·los em' mereadertas no 'va'lor de Rs. 30$"000 vencer. E II' ,p ele venceu.

DEZEMBRO , Não sÓ os cultores da musica prestigiaram a iniciativa, Mas depois, uma1:II!ga misera-

A'S '130 HORAS: :mas a própria sociedade acompanhou desde o inicio o nosso nó- ,;' 17892-Ana Marques, CaJl1Po do Gado velo fez cem que- ,- sequestra-

'E'M'" U'LTIMA EXIBIÇÃO tícíarlo .a respeito, numa expressiva "torcida" para que o valor i 17r6-0snil Onich, "Trombudo Central da sua amada e seü pai. E ele
"

I ·C· cultural e artístico da nossa terra seja posto á prova mais" .uma ,,"
17565-AdOlfo Ezerkes, Hansa •

então abandonou o' ring para
, Q suave filme que g onnea o .. r- '

R O B E R T TAYLOR
; .amor D0S seus. mais doces mo- vez, e .o nome do Estado se aureóle de gloria por entre es sons: 3138-Belmiro Ernesto de Jesus Sant'Ana, Imaruí sempre, . ",

" , festivos das inspiradas' composições musicais da nossa ,gente. ': 18556-C. Joaquim M. Euzebio A. Luiza e M:Silva,S.Fra!1cisco : M'.tUREEN O'SULLIVAN e,mentost, "'E':' t'" 3- FRAN(!K MORGAN são 05 he-h o que vai acon ecer. �'
'

2620-Mari,a Mota, Urussanga ',', . O tema intensamente ursano .'
d d ia de musí C' reis deste entrecho admiravel.. .

. que fooàiisa o renascímente da )à temos quasi uas ezenas e musicas para o ama-
i 5584......-Ester Pinto da Luz, Florlanopolís NACIONAL INSTRUTIVO

. Iamilía em tode o leu esplendor. val de 1940. ''! 6147.2..Santinha' Celaço, Plorlanopolis '

Preços-2$500 e 2$0(0."e"m'to'".dQ ""leu devetamento e em
'

Hoje temos a noticiar'mais duas da autoria de Pedro f' 14711-QiI<;io,e Belmira Legi, Retorcida
d
,'"

d di
• Moacir da Rosa: GAROTA DO ABAFA-marcha -:- e CANTO;; J�837-Ra."ulino, Martins Neto, Itajaí. No IMPERIÀL, ás 5, Te 8,45 hs':-toc a ,a lua . e icaeao». DE MALANDRO-:-samba.. '

,
.

'

Labiós peeadores
.

A'ves .so.. rumo A 'pedido dos interessados resolvemos prorrogar até hoje; Premios em mercadorias no' valor de rs. 205000 'A grande .,ELISÁBETH BEn�Uma predução da RKO. RADIO
J á tarde, ás 15 horas, o prazo para apresentação de novas mu-

- -. , .

GER, a heroína de "Catarina, Aq(le reune
" sicás,

'

, 10391- Carmen Tavares, Florianopolis Grande", vive nesfa película umANN SHIRLEY -:- RUBY KE- De �manhã em diante, entrarão elas para os necessanos 18299-'Mezar Cardoso, Lages, ' papel.de modo surpreendente, co-ELER -JAMES ELLISON - 'ensaios, a cargo do melhor jazz da cidade. I 18423-:-Venina da Silva, Florianopolís mo ela só poderia .. fazer.ÜpecadoFAY BAINTER - FRANK, Preparemo-nos pois. O' Carnaval de 1940 vai "ser 'o nos- I 3031.;--Na7�ro Julio de Olívelra, São João Batis�a
,

de um beijo ... que poderia ser deALBERTSON. so carnaval. O carnaval das, musicas catarinenses, .. 5849-E;dmiger Esterner, Rio Negrinho ,amÔI'. mas que-e mundo conde-
,

'':''''No programa-e- Diversas firmas comerciais oferecerão valiosos mimos' aos 18599::'::_F� Ni..Moreira, São Fr�n�isco. nou-eemo um ,grsnlie crime.
NACIONAL D F B vencedores do concurso, além de outros premias qu� iremos pu-, -c 8913-Eu.frªslo �anoel. A�tonto, Imbituba , Improprio para menores até 1ftN�"REINO DAS ·FOCAS-com. Bliêàndo.'" ", - ,�t';' �, r c··' UJ360-;-WIlsGn -Nass, joinvlle, -

"

. .

'

ancs,' .�
"

. ,',--�--- '--_"�' ,1676-Càrlos Augusto pelambert, Flonanopohs '

-Preço-l$"toO�. ,', '�
pleme�tóT'readl·ullcearshvo.

I
'U?65-"Dal�ija M,ayno!� _

Nu�es, {Io.riano.p. o,ItS,', " I "'-',:- ,;.'" Já chegaram ás
5 f'

"

Preç� -2$500 e 2$000 D'R SAULO RAll/IOS MEIAS PERFUMADJ\S" � Premios em mercadorias n� valor de, rs. 10$OÕe
"

a. elfa
, Galeri�: 'I $000

", ..
"

,

-

lU
, Exclusividade da Casa Parai,:o ' No REX, ás 5. 1 ê �r,45 HORA '):

Ex-interno e ex-assistente no
----- ' 1595-A,ngelo Ness, Rio do Sul 'No teDlpo das dila-

Amanhã_:' Serviço do Prof. Brandão, DR. AURELI'O
"

5841-Isaura Ruth Livram�nto, Plorianopolis geDeias' ,

"

A"S 5, 7 e 8,45 HORAS: Filho -:- Rio 0369-Zeferino Costa, Porto Belo A natureza qU8.l virgem tinha'
RONALD REAGAN no li- RQTOLO 9088-.joão Alves de Oliveira, Corveta

que ser enfrentada com 011 meius.

d
' Diplomado em 1933 pela Fa- 0820-Stela Antonia. Hansa d· d

�

E
'

. belo contra 050rgamsa ores
culdade de Medicina da 'I'" MEDICO _ OPER�OR 14704_:Fany Hom,ink, "Blumellatl, ru 'lmentares e entao., mpol-

de desastres I
gante peça do tempo das, diligP1J-

Ganhando na certa Unive,rsidade do Brasil

,1 ••
/

,

_",. PARTEIRO 6764-Matia F. Ferreira Bàsto's, Florianopolis das. quando o auto rap�do aiuda
-

, , 18336-f:ufrasia Maria dos Santos, Tubarão n,ão havia aparecI·do., Lutas tre�,' MOLESTIAS 'DE S�NHOR.4.S:

I
:;'�I08 X" 6'520-V'a,ltrudes Tenk, Join"vile

.

e. mais dois episodios do !'eriadQ mendas. traições, ,amor: DeseDil-
il" volta ,de EI Zurro Partos métrorragias - cirul'� Cliniea de Tubere.ulose 0971-Eni Teieziflha Alves, Vila Sant'Ana penho notavl'l e s�gurq de JOHNgia plastica do perineo - ci- 'Pulmonar '

d • '

i ' WAYNE, a insinuante CLAIIU"�sá. feira . rurgia abdomiI�al -trau- , .Isenções e pagamento por CinCO sorte os
TREVOR. JOHN CARRAoIN E,

, 'M"IUIAM HOPKINS e', RAY 'matologia Dia1lermla em ondas eurtas-..
!t. F

.

M k
.

k P
.

C'd o' hrim"'em' máo. GEO,I'GE BRAN.1.1
,

•

d' Raios Ultl'a Violeta e Intt'a. 083\1'-' ranclsco ar amls ,

.

rata ompn a \lO

·MILLÃ.ND 'na' 'alta comedIa a 'COllilulMrio e Residência: n. Ar· 17811-Wenceslau e Suzana Rachedt,. Passa Três CKOFT e o coroico ANDY DE,', r

'b Vermelho .

'RKO que 'nos most.ra as otn u-
,clprest� Paiva, 17. em frente 1)0 2169-Filho de Otavio Latrocinio, Retiro Mirim VINE....

J...
.

laçies de uma mlliónaria que ,foi �lne Rex infra2íon-Tér.api� - Cisf;os-, ' 16855-Alcibiades Passos Waltrick, Trombudo CentraL
'

. Pr�ço:-2$d�Oviver no bairro pobre de. Nova
, éopia � Ul'etr-o - ,Scopi\\

'>
•

3059-Marta Horrestea, Jaraguá "I' "

York mas que bem
.

cedo se ar- 'TELEFONE 1009 11062-Loeli Schimidt, Florianopolis n'omingo,_
rep(;odeu da' idé,a ' ConS'llltorió -..;r Ru� Oeodo- 9121-Maria Llliza Dias, Itacorobí No REX:
"M d -p"dleute

bIARIAMlllN.�1!l ;DA.S ! A!J 4
ro'.;.... E"q'uI·na Rua Felip'e' "

' ' o'

oAa .. -_ ."
'" 9823-JoãQ Serafião' Almeida. Florianopolis E!p'etaculo gra.ndio,so'. Sens9"ão.,.. 'VO' <III? ",

'

Schmidt. Das S ás 1� e da�,' ,..

-15653-DollZilia Rebelo, Itajaí
.

<,,}BANETE MAÇ DON:ALI) ('

bomingo, 14 ás �7.hs: Telefone ...... 14V�.' 16255-Ivone Sabino, Florianopolis' NELSON EDDY voltam a ,Flu-
A'S 4,30---6,30-:-8.30 HORAS: UMA 'ASSINATURA MENSAL i

ReSldenCla =- Rua Nerêa
rianopoli!.l ·para d,�Jeite dos 'que,FRED ASTAJRE e GINGER DE A "GAZETA" CUl:;TA I Ramos,'%� -= -!'elefo�e 146'0., E' todas as cadernetas em dia terminadas em 95 sabem apreciar o belo e dar vtllor

ROGERS a �ais famosa dupla APENAS 5$000"
'

.,

tem direito a um brinde; '"
.

ás verdadeiras' é celebres opefe-
de bailarinos do cinema na sua ,

,
tas. A Metro apre�enta. �,�- lo. 'Florlanopólls,,18 de Novembro de 1939. '

li) U
fi -mais Iinda,apresentaçao ,'. DR ARM I N 10 . TAVARES ' ma �aneãq de amofe,

Danse" cODllgo I ·
" ,'. Visto João Pedro de Ollveira' Carvalho Super-opereta erh tecnicô-c('ll'l1 r."

T MENTO SU • Fiscal do.Govemo Federal
'

"T � . I'UM ENCAN A • • 'OUVIDO�, NARIZ, GARGANTA
'

Uma feerie de cenps exta'Sialltes,
PEll:-MUSICALI I '

.

' (. P R o P R I E T A R lOS
. Mu.ita mu.ica. Muito .líris!n0.

·Um.a '.' assin,atura mensai.1 ClRURGIÁO-ES.
PEClALIS'i'A'

ASSist,ellte,
dó prof. SusM

,: I
J. MOREIRA li CIA. Muita vida. Em montagem J�ão

. ha outra qne lhE' ganhe. Obra.

de ,A GAZETA, custa Consultas da.!( 10 ás 12 e cJa. 16 ú' ia
pri�a do cinema �nom, para ela

ape.nas 5$OtÔ I, RU,A"JOAO, PINTO, '1 SÔb, _

,,'"
TBL.l45à foram .• ispendidol, .milhares de

" .·.,··i···
..·N..,.. ··..

1· De 1 400 'c'an'd' ·Ida '1 Mariz·e Barros onde estã loca- dolares. VESPERA DE NATA L
................................................... .

•
'" • .

lizado, aquele estabeleciment�, e ê por i$�o qtie "Os Cinea COACACIO MOREIRA �.................................................... t ')8' N apresentava aspecto de enorme roaàos'!. vos" brindam com este
: OS apenas 'j� , sao movi�ento, que quasi chegou a presen'te regio'.

.

ADV.ociA:po I D R J 'O'
-

A- O DE' A R A U J O '

.

·
• parahsar o trafego. E' que nada No iMPERIAL.' ,

' , .' ",

de sexo··.mascuhno menos de 1:400 eram os ca�di� DOMINGO'. ;�;
OLHOS. OUVIDOS, NARIZ. GARGANTA . datos e mUltas deles lie faziam' Reporter '.. 1· <

$ " ,,' RIO, 18-Tiveram imcio, na acompanhar de pessôas de sua Alta movimentação da vida i, I'-Especialista do Centro de Sa(�d(l - Assistente do prof. �anlilon
I I

h- d h" d f
' .

1
.

E 40 . ",

- ,mau a e .ore, 'os exames e aml la. sses ",1. O can- qUleta e exaustiva d'os gr.a�ldt''''
Consu,ltas diárias das 4�ás 6 1/2 - Tel. 1447 tdmissão á elicoia secundaria do didatos disputam apenai trezen- iornais. Furo!!! no�aveis. Tr:.w.

Instituto de Educação da Pre- tas va�as, sendo de notar que, Romànce. Lutas. Comedia fini�sí
feitura. '

"

_

.

entre eles, apenai. 28 são do ma e cheia de lances os· ma"is
., Desde .cedo o treçho da rua sexo masculino.

" ibterelR8 ntes. '

'

Vendido em'
,
3 .tam,anhos
GIGANTE
GRANDE
PIQUE'NO,

o' Maior � mais IIc��ditado ��Iub.. , de·
Sorteios do Brasil

FLORIANOPOLIS

,j ..

,

J

'. Consultas e pàrecere!i�
Ações Civeis e Comerciais

·VISCONDE DE OURO
PRETO, '0.

..

FONE:': 1271 . ..."... 01f�o-t
'._...u

PRAÇA 15 bE NOVEMBRO;V9
',>,

" ••••er
\.

PEDIMOS VIS'ITÀR SEM': COMPROMISSO "
,

. A n08sa ma10r e melhor Exposleão d8 Br'oqaad08 00 primeiro andar

MA�CEDONIAda
A 'OASA ',QUe: MA'IS ElARATO 'VENDE

.

Agora no novo predio â ,rua' \' Tr,ajano 8�
NOTA: Pediiuos não �Dofuodlr a noss. casa com 08 Imitadores do DO••O antigo lêma.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


