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maes foi o mator
�ngleses
toda a histo...

e ale...

OI ria das. " guerras
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,Diretor-Pr�prieta�io JAIRO ':;ALI.ADO

BERtIM/' 20-0s, {este,ios da

Noite de São Silvestre serão ,ce

lebrados" este ano em. toda a

Alemanha de maneira diferente
do que a usual, devido .ás me-,
didas de guerra que obngam o

obscurecimento das cidades como
defesa contra os ataque ae�eos.
Hoje foram divulgadas as dlSPO� I
síções oficiais para as festas de

I
Natal. Nessa noite, como nos

anos anteriores, os cafés e res

taurantes não precisarão obser

var o horário regulamentar para
o fechamento de suas portas.
Estas poderão ficar. aber:as

até â madrugada do dia segum
te. As disposiçges proi�em, en

tretanto, que sejam _

feitas f_?
gueiras ao ar livre. Â populaçao
por outro lado, é ooavídada ,a
se comportar "digna e' comedl
da.mente", como covem em tem

po de guerra, evitando aglome
rações nas ruas e praças escu-

..

,� RIO, 20 - de Berlim,
,�.N. Brasil - A lmpren
ia alemã continua ata-
cando o govêrno do Uru. Seria inutil repetir ai imensas poseibilidades do nosso

Estado, como, aliás, de todo o Brasil. no terreno da proguay, por haver cedido á,' dução, porque já se afirmou que possuímos todos os cli-perssâe da Inglaterra e mas e todos os sólos. E apezar de tudo, a nossa produção
F,:rança, não permitindo é escassa. Não supre, siquer;: o mercado interno.
q�e O ' ecuraeade "Graf Este é um dos mais importantes problemas a resol-
Spee" permanecesse no,,'

ver para conseguirmos rapidamente a nossa emancipaçãoeconômica. J ,orto de Montevidéo atê' o caminho racional que se indica no caso, é o, do es-

co.ncluslo JBts,ltMUspe.,-.,;, tímulo e do amparo à todas as forças afim de que sé pro-
_,eis relar� ',' • .

•
-

"
cesse um trâbalho mais firme, mais constante, mais metô-

,
•

WiI �"
' �.,' �\ p:�J�ma�runitQrmer.Ma,$ só..�sta',medida-, que-. é um dos

'_.JIõi�,,;.;.a.,ftIr�e um�' cor.-_"" pontos 'pr:ecip�os d� -Estado 'Novo, não nos leva 'à ré'sulta-.',.z11t1 a � dos, satisfatorios. E que de nada vale produzir muito, ae
,. ·

t
·

I
não possuimes meios de dar escoamento á produção.

, nlS erlH .

Tomando, a esse respeito, uma orientação inteligente
•

e de grande compreensão administrativa', o governo Nerêu

genbna Ramos, ligou os dois problemas num só, fazendo que "a
, campanha do desenvolvimento agricola, corra parelhas com

a do desenvolvimento dos meios d� transporte". , • I!BUENOS 'AIRES, 20-Con- Esta verdade, que encontramos no Relatório do
firmam-se os rumores de uma Chefe do Executivo catar-inense, constitui um dos mais in-
iminente crise ministerial argen- cisivos principios de economia, donde resalta a clarividen-
tiih:a devido á marcha .dós acon- cia governamental do nosso insigne estadieta,
tecirnentos internos. I Os' seguintes fatos falam melhor do que as palavras:

,

Sabe-se nos meios autorizados ,FAZENDA ASSIS BRASIL: Produção de, forragens
que se demitiram os ministros I divérsas-257, 705 kgs., num valor de 30:124$500'. -

das Obras Publicas, Fazenda e

I
REGISTRO DE AGRICULTORES: novas inscrições,

Agricultura, os quais estariam até agosto deste ano, 1343. '

,

em oposição ao presidente da DISTRIBUIÇÃO DE SEMKNTES: 18.957,080 kgs..RIO, 20-0 ministro dá Via- nação, dr. Ortiz, pela política I ,PLA!'1TAS VIVAS DISTRIBUIDAS: mudas-3.082;ção, declarou, hoje, aos [orna- levada a efeito no prelio eleito- caixas 30; gramas 120.000.'
-

listas que pretende designar uma ral de Catamarca, que movimen- ADUBOS, INSETICIDAS, etc. fornecidos pelo pre- '

comissão pará estudar a cons- ta no momento toda a política ço de custo: 2.132.605 kgs.; caixas' e 5 latas,
trução de um tunel, ligando o argentina. MAQUINAS AGRICOLAS: Adquiridas, de diversosRio a Niteroí. -Isso, em virtude tipos: 137; emprestadas aos agricultores: 14.

, ,de- engenheiro· Morais Lacerda INSTITUTO AGRONOMICO DE C�NOINHAS:
�;��:d��a��������t����e7 c���� Em 'Moscou ����o��l�:t��sC��aJ:a��s.centeio e canteiros experímentáís:
nando pelo, tunel. Essa comissão ESTAÇÃO FITOTECNICA de Lages: ares culti-adiantou o ministro Mendonça

a Missão Econômica vada: 900.239 metros quadrados: distribuição de trigo se-Lima, será constituída pelos en-

Alemã' lecionado: 1.700 sacos: distribuição de sementes díversas:
Dentre os jovens catarinenses genheiros do ministerio da Via- 551.873 kgs ..

Linhos para ternos e casemiras
que recentemente concluiram o ção da Prefeitura do Distrito Fe- Campo Experimental 'de Poço Preto: 'total das co-

em córtes no
, curso médico no Rio. de Janeiro, deral, da Secretaria das Obras RIO, 20-;-De Moscou, Tran- lheitas: 14.100 kgs: distribuição de sementes: 8.564.250 gra-PARAIZO destaca-se o dr. Alberto Guedes Publicas do Estado do Rio. Ter- socean, agencia alemã-Retorna- mas

Rua Felipe Schmidt 21 Pinto, filho do dr. Joaquim G14e- minados serão submetidos ao ram a Moscou os' membros da Campo de cereais e leguminosas de Tubarão! Rendi-
_--------- ,- -- des Pinto, UD. Juiz de Direito Chefe do Governo e em segui- Missão Econômica Alemã, che,,· mento das colheitas diversas: 26.290 kgs ..

da la. Vara da Capital e de sua da determinada a abertura da fiados pelo dr. Ritter.: Foram Temos, aí uma palida idéa do interesse do preclaro

Dalad·le'r' pensa re .. exma. esposa, da. Zizinlía Gue- indispensavel concorrencia. recebidos na estação pelo em- Interventor, em pról do progresso rural do Estl:tdo. São
,

des Pinto, ',1__ baixador alemão, sr. von Schu- cifras que exprimem trabalho, esforço, metodo para o pro-.
Joven estudioso, tendo-se des-

----------- lenburg e numerosas personali- gresso e grandesa de Santa Catarina, que- serão 'o progresscformar lO seu ga- tacado' entre seus condicipulos dades.
e a grandeza do Brasil.

' '

pelas suas ,qualidades 'de inteli- De u,tilidade publica "

Não poderia ser mais expressivo o 'estímulo aos nos-

binete " gencia e bondade, especializou-se ---'-,--------- sos lavradores, para que modernizem suas atividades. para
o novel clinico em psychiatria, .' '55 034 m ·1 que melhorem a s':la produção.
tendo sido interno dos serviços RIO, 20 - Foi assinado·

_

Concomitantemente, o plano rodoviario do Estado me-
RIO, 20-De Genebra, Tran- do Hospital Nacional de Psyco- de�r.eto-Iei qu� declara d� .I'ho-es de receu, um interesse confortador, do que talam bem alto os

f$ocean, agencia alemã-:-Tambem pathas. ..
.

utilidade publica ii Asso numeros seguintes:
a imprensa francêsa publica ho- Ao dr. /Alberto Guedes Pinto Construção de estradas: 154.808 kms., inclusive obras.

d·
'

e' e t ciação Pa'ulista de Im- fra-ncos d I d
.,

$je rumores/lobre a proxlma re- e seus 19nos pa s apr sen a, e arte, no va or e 3.465:373
organização do gabinete Dala- mos os nossos p�:.ab:� p'ren��_. ,

Reconetrucão: 323.808 kms." inclusive obras de arte,
dier. 'I'

D'E 20' MIL CONTOS
valor 1.125:501$

A censura, entretanto, têm' PARIS, 20"":":Ó governo soli- Conservação de 3.739.910 kms., inclusive obras de ar.
agido com severidade, podendo-se .

,

citou ao comité de finanças da te, valor 2.389:020$
,

antever, na fórma como são re- Camara a aprovação de credi- Estudo de 174.672 kms., com uma despeza de
digidas as notícias, 'de que efe- � d f· ·t d

tos militares pará os três, pri- 127:800$900.
tivamente o sr. Daladier pensa e ' o e lei o orçamento meiros mêses de 1940, no total Desta forma, e que bem explica o entusiasmo que
reformar o gabinete. Sabe-se de 55.034 l1"lilhões de francos. está causando em outras unidades da Federação, o nosso
que dentro desse plano de re- gaúcho, Deste total, 21 bilhões e 832 sistema. rodoviário, podemos ter a maior confiança no fu-
forma, o sr. Daladier desejaria milhões serão para a manuten- turo, com uma produção cada vez' maior, cada vez mais
criar o Ministerio das Informa- PORTO ALEGRE, 20-0 «Correio do Povo» PU- ção do Exército e despezas mi-I valorizada pela sua superior qualidade, e cada vez' contri-
ções, considerado de necessidade blíca, hoje, uma nota informando que no orçamento Etares gerais, 13 bilhões' e 161 buindo mais para a melhoria da.nossa situa�ão econômica,
urgen,te. Julg��se,. outrosi�, qu� I estadual para 19ltO o deficit é de 20, mil contos de �ill:ões para armame�tos, 12 porque o escoamento será rapido e suficiente. -

'

a reforma do gabme� n�o terB; ••

'A receita foi orçada em "'.".'!l'.S ) d
bllhoes para a força aerea e 51 Um govêrno que atinge t�o alto objetivo, faz, porlugar antel! da votaçao fmal QOlrels. ,

.

.. .. , 1""1 e, a espeza -bilhões e 682' milhões para a I certo, jús á benemerencia do povo.
,-,

orçamento de 1940. em 369.708 contos de réiS. marinha. I __----_...,.__�__....,..-_... _",..._ ,

"

Produção
Ir: T�A�SfO�TlES

Ds íesteies de, S.', 'Não �a tropas. brita!licas l
_

na 1rente OCidental... r

Silve�tre '. na AI'e-- ':

"".. ;'_ -,::�:�";:,�·1nittlhél'" 7'''�� ;""'f �':
�:R,LIM. 2tM-..p� �o·

�íated, pgeis..:.--agencià o�
americana:�A �'p'ei(l D:

, :8. .fazendQ, ,
elàtn

rio sobre, as atividades dos
aviões ,de reconhecimento
diz qu;'�s esquadrões não

avistaram tropas britanicas
em toda a linha de frente

.ocidental, tendo sido en

contradas apenas tropas
francêsas. Diz a agencia
ii'onicamente que os inglê
ses preferem estar

.
a uma

" dista:ncia cuidadosa". 'A

agenciaoficial dia que o cres
cente nervosismo do inimi
go á devido em grande
parte as atividades de ar

tilharia durante um dia in

teiro, tendo sido intensifi
cada esta atividade pelo'
tancamento de granadas de

mão.

RIO, 20 - O general Góes
Monteiro 'segue, hoje,· á noite,
para São Paulo, em yisita�a seu

irmão Durval Góes Monteiro,
delegado de policia, 'que se en

contra�enfermo.

'Tunel ligande O "Rio
a' Niteroi

raso
.

Dr. Alberto Gue
des Pinto

,
.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A G,azeta
•. 1 �
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Flerlanepel is
I

, '�>f(
.-

--Petizada.peça ao, seu papai um'bom presen-
te para.: Natal, oomprand.io uma roupinha na

-- "A C, A ,p I T A/ L "
----�------------��-------

.-�s..",,' J""'"
:!!OUiilOiQ �L��"'_.

M.triz. Rua Conselheira Mafra n. 8 FII,I.II Rua TraJanà n. I
-.. __...>16......- .........-,�... "..,l-tIr...."..-.... ,

S A- Z E -T ..

, .'. , ..n- -Ó,

I /N.overnbroIra. Jo_sep'hlna -

23'F. Schweidson I "nlnta-Feira
,I d F'GL,i entregQ

.. ue .em LBAGUNA a fe!dizar-I
. a .eonor uerroz erger, pOSSUI ora

f da caderneta n. 8.735, do 1 sorteio de 18
I de novembro �e 1939, pela CREPITO IMUTUO PREDIAL.

, ....

, Fretes de cargueiro: I DR. �=ALTE ii�������������������������������II
.

ADVOGADO

(I G· G II tt· Falencias, processos de Se·

.

arno . a e I Para o Norte Para o Sul· 'I
Escritorio: RUA DEODORO, ;;

ADVOGADO -_ 1 •

R.• F,elife SclÚnidt I) - Sob. - __iiiíiiiii1iiiiiiiiiiiiiiiiiii'ii__iiiiiiiiiiii1iiiiil!ioiiE__iiiiiiiiiiiiiiEiiiiiiiil.iiiiiiiiii�_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiLiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii • guros Terrestres e MaritlnlOS -IF' BANCO DE CR:lfJDITO po· i •ODe 146 . '. • N
D:R. BEllIG-IO--- PUL:':�� ����C�I�� I)E l,' O Paquete 1 rAQL'ATIA' salrá 29 a do O Paquete fTAQUATIA' salràa I ff de] i

. 15F'ZO��������Sl€é5 !ClLINIGA MÉDICA -(1'1)- corrente para . dezembro para: t. 8
Moléstias internas em geraL de Se- �rnef1to Erulco fundadG em Paranaguà, Antonina,,.' .

,••••••••••••••••••.,......
nhoras e crianças. .,._ -"", C' t .

d J
.

eons.: R. TrajaDo i ..:... Sób. -1
Odn�",: ;a, arma Santos, Río e anelw',

hne 159-2. ..'
. ! Jl!nndado ém 26 de maio Vitória. Daía, Maceió,

.' D'iaríam��t1s �a,; :or'� 1!, e das i

, dê 192f Recife �. Cabedeio
Res.: Av. Herc'ilió U:z 186.,..... Cargas e passageiros para os demais por-Jl'óne 1S§":! ""- Atende ehamádos. E'ltil'néstJiJitos desMntos co· t

.

't b Id
- R' d J

.

_;}:"DÊiíifÃZ-R:":ôi-mvl hl'llneas. ,OS sUJeI OS a a.
, eaçao no 10 e anelro .

.ADVOGADO DEPóSITOS r aVI•50 Receb�-5e cargá� e 'enc�mendas afé a vespera das saídas dos paquetes'
16�\:. Fêlip. Schmidt 34 - F@ne

á vista, aviso prévio, limita- I" e emite-se passagens, nos dias das �afdas dos mesmos, á vista dJ a
.....................ttI8.. da; prazo fixo II testado. de vacina.. selado com Rs. It200 Federais.. A-bagagem de porão deverá se

"

� "'IJJ)::B:� )[()U:&A
.

'BUli Traj8llÔ, 16 entr�iue, nos Armazens da Cf!>mpan hia, na vespera das saldas ate as 16 horas .

_ ADVOGADO I liR)IFíOIO PROPRlO . fJlra ser eenduzida. gratuitamente para berdo em embarcações e�peciais.
,Jk Trajano. t - Sob. - - Foa" ESCftITOIII-PRAÇA 15·· DE NOVEMIRO;;'i/J22 SOB. (PONE 1250)
!��==========��;;;;;;;;;;;;;;;�:;;;��, ABIIAZIII-eAIs BADARÓ N. '3-(PONE'1666) -END. TELEO�

I

COSTEIRA
.

,

I Para" mais informações com o Aaente·
I

\ I CEL'SO RAMOS

I
----

''{tACOS E ANEMICOS1-
Restaurante 'Liberdade
Cais L,iberdade ..Esquina

Séldanha· Marinho,
ABERTO DIA E NOITE �J!BVE-�E MENO, PRATOS
VAltlA:B05 :BEBIDA� NAOI�NAI� m E$Tl\ANJEIlU.S

•.
. F'orftete nurMitlUl 11 dómitiliô.

DirifJido por �eu (:ltoprlétarió ÁRNO BNlNGA8
! I'olle ,1.895

DR. LUIZ DE SOUZA
1

. A�.�&AD.
• ES('rit6�io -- AVEN'1:DA crETlJLtO V.ARG.k:-S: ...;". .e8i��:aela -'

. I Rê8iIll�iacia: R0� lÍ�""
.

I ....
· JDA."

d..

���-----------------------�

AlI'.

. � J •

A

ISI a�sencia 'até meados
de Janeiro proxirno

1P� JO.A.Ql'HM M.A.DEIRÁ DR. ARTUR PEREIRA. E ..
. '

.

'.1111, OLIVEIRA »:

iii••• (lrúrtil.· fi, UhU:s 'ás mó- Res.: R. �. Otir'o Prete 57 _:_
"

.

as .tel o� - �inieá Geral Fone 15!4.
"

'.MPLBTA AP1\:RJ}LHAGJtM PARA Cons.: Vitl5r Meire1es, 22-
" �Â atiA" B5�DA",pr Fone n-y.
e'lJ.�. lMi Joi8 Pi!lm, '�'eb .: Do��as iltten:fS de Mi'ÚJÇfts e

.

',FÕ11e 1.456 '

r adaItM
a�s.': A\ m.,'SlJJ'�ra 5Y ........ hJ1é

, DOélt�aS do sistema ltft"'f&I!IÓ
.

. 16M,. .

. LABORAT6PUO DE ANALlS"ES
2�P CLINICAS "

'-'. ....._-_..-, .._ Ab� mt"S fé ás 12, é iIâ's 14 lí'êras \

D�.MI0mm BOl.BA.ID ê'J;n dian��'
.

eliJtiea Geral - Viás tTrinárlàs Consultas diárias dá ti ás ih
J ES'PECIALfSTA

.

em mélésâas pleuro-pulmenares -! '-: ' -, .. '. L..... .' J, ". .,.4·; . r •

(brenEJÚite, asma, fubetculclse ete').1
.

.

Cons.: Rua Traiano, 33 - Altos
I ,Dr. Arm�ndo Va-

'. d9;,.Piedi� ende f�n�cil.).I,l�,H.

�on�'1'
: ,-- .Je..lo,,,,d,e.�As�ilJ.,.,._

.

(llDl-,fone" 159�.-· \."
c .:. ,',

.

•

-

]tiedico '-.
-

,

,les:: '}\'. Y::02;rD1o�ol� Sob. .,
.,

Clini�'a:Médi�a �e Cria;.Fene 13'14. .
.

----.......----=-- ças e Adultos

D··, r. .0,' A''':U'g.US � 1 éonsultorio e Residencia '.
j em jeão Pessôa-Estra•.

'

P·
.... da Geral n. 64A..

, to de au Ia Consultas: das 8 ás 10
e 4 ás 7.

SOCmDADE COOPERATI.
VA DE RESPONSABILIDA•

DE LIMITADA

'; J!)ó.el'lps de Seftliórás ""-' Pártos
- 6.per.ações. .

Cons.: R. Vitor MeiréIes, 26-
,!"tlDe 1405.' �������g�_�,Reg,.: R. Vise. Ouro Preto, 42 - ti

Fone. 1855.
.

025-P

Atende chamados á noite

\ .

,

CIRURGIl'O DENT'IsrA MOENNICH
. F-LORIANOPOLIS -- Rua Fel'ipe Sehmídt..
Edifício Amelia Neto....,.. SOBRADO. SALA N. 1

eLtNIOA-CmURGICA E PROTHE81il DA BoceA

A;a.elham8nto recentemente adquirido, com todó. ••

aperfeiçoamento. da teehniea lllodet'Bft·
. BLlTIIEBMIA ....

(
.ALTA J'R,�U1JN0IA.

..

m S l? E C' I L 1 J.. ti A !n 'm -

.

. Pontes de Óuro, ou dê Platan, sÉl\1: COItOAS, para i1lÀ.itar �s

dentes naturais. :Dentaduras Anatomicas, sistêmll alentb �ê �ê'l'o
:lnite obtér a irnitaçl:e absoluta, da dentadma natural. .;;... :Dé"ht:a

auras SEM Abobada. PaIa.tina, ,--, Dentadura!! parcia.f�j , .�e

de Aço·K.r1fpP iMxid�t' ..... �rllçi"0 r,N'DOLÚ� a. :t.t�Wi �

6e�co��o da, e�r do �el:1fél ......
'

Bra:liq�éa.men&'l ..� .é'fit�
..
"""

(:Oesc6Idi'a�6 seêuhdltria). ---' Flleeto.�õ:iguJ�ó.. _,. . �êS'8t!A5eiS
de raiz. -"- Rêimplaliltálãá e r-rtipláiilfá�e ."""" 'P1i�ajjfâ dã Pd·

l'act'entóSé . (Pyórrhéà.)� - (tlNrgill 1fiijieàl �i!t�� o �.

Neumann, 13érliDi.. , ..... '
.

.

CONSULTAS DAS 9 ÁS fi I!ll>:A� S .AI S 1l�l!tAS
.

-As ter�as e l!I€Xtàs·fêirãs, éOlll!lllita8 JtêetUl!'Ií*$, ��i!l -. 'ti 9,3&
. A�S, �AEADO�. I>E TARDE NÁc) J.!Ã émutlltÁS

,

_ H<DRÁ5 MÁReADÀIIJ -

C-omPâiili��-Naêróriãl'ile lfãvIga;.! 1;-t: ��':.�-:
�,

. �' . de

ç,ã_' Costeira aSE KRElLING

11Rua. Esteves ·Juni,r 6 ll078)
.

'. P
Movimento Matitrmo�Parta Flarian,opoli. . .

.

' ..
sÓ,

�:: ' •

i/

"

.'DezeDlbro
4

Se.unda·C....
Realiza-se mais' um SORTeIO na �re
dito Mota.- Predial com um pre
mio em mercadorias no valor de Rs,

16:000$000 e muitos premies
'

menores.
. Sorteio Natal 200 premios extraordinarios

,
,

fEXPEDI.ENTE i
\

. .

I Redatores - Joio d�F.b';' :
I José Freitas
: Redator·ar.tIstico -;- Clementina de

1 Brito'
.

. '/1<.--. ,_1)7'.\
-, REDAÇÃO E OF'l@I'NAS '<

�,',

R. eON8EfjIJÊ�Ó MíF.:RÂ, 51

lPLoRrAN6PóLISL8.eAT�RIsA
I Ag�l\tes·Cl'>r.reSIDdlt€lerites em 1111'

\
das as !@ca'l'ttlapes :d@ Esta<l0.· .

I '".,1
I €0LABO'RAQA.O
!

·f
,

O eonceife Q�pre�so em art1.g@ de
.

eolaboraçãe, mesm.'b so!1c.i-1iaelq_:, não
implica em ré�ortsa�iiidaoo eu 'mo

I
dôsso por ..rte da

��<)ã". ,._,..
_

i AN;SSJ:NAtU::ooo�' , .. .-:
SEMESTRE 35$000

86 para a câ:pittil: ., j

I

I

Serviços de

. .

I. i
5$000

F»assageiros e de Cargas
----------------------,-------

Imbituba
Rio Grande

.Pelotas e

Porto' Alegre

Ml!:S

'fO�:

UIIH o . eRf'� SOl AO O
D. João d. S"VÍI 511,,11".

e MELHOR TONICO I

eomtâll as: Tôsses,
.

BtofteJaites
Óã(&lIí'tos'

Puiin()ilâie�.
Dôr uás tôslas
'. nó �fto

� confundir - Peç.am iJÔ

VINHo CREOSOTADO

.100$000
VENDE-SE O matérial ahai
xo para hieiclall:-

-1 roda trazeira' completa, com:

torpedo, camara de ar e pneu!
1 roda dianteira completD� cc;w:
camara de ar e,'.pneu�

1 garfo com o g,oi'doil e breq'he
, de mão.

.

.

I

1 corrente.
1 mensageira completa.'
1 silim.· ,

1 par de paralama.
1 bolsa de C(!)Ur0 eom «haves.
Ver e tra·tar nos <:)ficinas deste

. jor.�I.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



··GAZETA
Dtret.._.. :- 'Proprietarlo JAIRO {;ALLADO

Florianopolis, 21, de Dezembro de 1935
------

�o Sindicato dos Indus-
triais Panificadores

almejando um Feliz Natal e .Ano Bom aos consumidores da
Capital e Continente e deseiando dar folga aos seus empre
gadas, avisa que dia 25 e 1· do ano (2a. feira), nãe haverá
distribuição de pão fresco ..

Contudo dias 24 e 25" encontrarão fnos diversos. esta
. belecímentos, massas especiais, bolos, tortas, doces, etc'.

COLETORIA ESTADU'AL
-

.... ". .'.,

DE F·LORIANOPQLIS
-

I'

. �� .ídem, ,S72$000.

R tl
- I João Cascais-c-Pague-se, idem,

" ep,ar, .Ico,es ! idem, 6:175$500.

P b J "� Espindola e Matos=Psgue-se
. U

. ·iCaS
. i idem, idem, 556$900. .

'

Faculdade de. SinLJeato dos opera-

M Meyer & Cia.e-Pague-se, idem, Direito rios em fiaeão e te-
�- ,:-C:IC[;t:.l� idem, 2:226$000.

.• A -celagem de Brusque: J. . Meyér & Cia.-Pague·se, idem, FOI pelo fgov�r�o do Esta.do, A Prefeitura Municipal de
INTBnVENTOillA" idem, 982$900. declarado de �1!lhdade publica, Brusque para"alienar um terre-

f'" , :FEDERAL. Pedro Xavier & Cia.�Paiue. para ser adquirido pela Fazen-_ no com a area de 201,15 ms 2.,
se, idem" idem, 698$800.' da do Estado, por contrato de com frente á Avenida Lauro
Tom T. Wildi-Paiue-se, idem, comp�a e venda, ou, mediante Muller

idem, 2:360$QOO. desapropriação, e doado á Fa-
�

Destina-se o referido terrenofiVital Correa de Amorim-Pa cul,dade de Direito de San!a Ca- ao Sindicato dos Operarios em
gue-se, idem, idem, 2:596$000. tarina, um terreno nesta CIdade] Fiação e Tecelagem que preten-Luiz Lunardl-c-Hestítua-se.. .com 312,87 ms2, com frente a de construir o edificio de sua
Empresa <3onstrutora P. Arlant rua Esteve� Junior e pertenceu- sede e que já está em negocí

p. p. Ivo ·A. Cauduro Picoli- te a Antonio Cunha e sua mi- ações com os terrenos dos íun-
Não ha o que deferir. lher. dos ..
Arcangelo Bianchini-De acor- j

do com as informações, pague-se

Jonas Camara da Silva-Inde- a importancia de .50 contos. No
Telelramas: "Riggenbach"

.ferido, por não estar iustitíeado
ato do pagamento deve o reque

o' pedido. .

.

rente recolher aos cofres estaduais Codes:

: 'Mario Pedreli-Pede para ser
a importancia de 10% para ga- Bentley' ,-

,.Iub�etido 6. inspeçãe de. saude-« rantír a conservação da obra pe- - Tanner's Council
'uhm.ta.se .â inspeção nesta ea-

lo' prazo de um ano. Desconte-se Mascotte 1. e 2. Ed.
'.pitar, correndo por sua conta as aind� o imposto

f
de vedndas te Rudol'f Mosse e Supl.reepetivae despesas. consignaçoea na orma

.

o ar

88, do decreto n. 72; I
Ribeiro . Uma repartição arrecadadora,

Dr. Augusto F. Paula+Pague- ACME porem, não acusa movimento pro-

se, á vista dai! informações, a missor pela simples razão de ser

quantia de Rs. 680$000. arrecadadora. Não é uma maqui
na que trabalha automaticamente.

S t·• d S d Embora o pagamento dos irn-
, \', '

'- 'f
.

eere arla a e"u. postos seja obrigatorlo, a respe-
Paulc Wiese -'-:- Presidente da rança Public.ÍI t' I íd d h,. ,

• EXPORTAÇAO DE COUROS CRU'S, iva regu an a e e a sua marc a
Escola EV8ÍlgeIlca.·' <Euclides da I

.

d d d ICAFE' CERA' MEL DE ABELHA. FARINHA, norma muito epen em o co e-
. Çunba,», de Cenoinhaé=Faça-se ] Alcides Rebelo-Ao Tesouro. FUMOS, TAPLOCA tor .e de seus auxiliares, por-

(�i:�g��:�j�a:S��la�X�!���ia�er;:: ne�lI�pr1�a ��rt�;Vi;�t�icaCa���� Agentes da The Caloric Co.-e AIR-FRANCE ��a;�odi���Pqe�� �s:���r��aas���: .

. despachos anteriores desta Secre- _empenhar. Caixa Postal' 112 Florianopolis ciencia da arrecadação.
.

taria, devendo o requerente assi- Alberto Entree=Pague-se pela Rua Conselheiro Mafra N. 35 Sant"Catarina Neste particular, a Coletoria de
; nu.'? termo jd�, respon9�bilidade. verba 644.

.' .

Te!efone 1626 Brasil Florianopolis não podia ser me-
previsto no art; -11 do decreto-] Paulo Brueckheimer-Ao· dr. Ihor servida.
lei n, 8.8, de 31 de março de 1988, Delegado Regional de Blumenau, Exerce o cargo de coletor, o sr.

IatilI!.s-se.·.
'

..

• .. para informar.
.

I : Gasparino Dutra, figura de relevo
Joao MartlD� Veras - Diretor Henrique Brueckhímea+Idem I'L I V R. A R I A . S C H U L D T' I entre o funcionalismo estadual,

da Escola <Quinze de Outubro», João Mena Barreto-Volte'. ao muito experimentado, e que aos

�e �oinvi�e�5im.. .

'

-:" requl)f�nte para juntar a

.

conta • I seus significativos conhecimentos
Alda Lone-+Iudeíerido, á vuta devidamente selada bem como •

- de -
I

do, que dispõe o p_ar�gr�fo unieo a requisição eom
' seio de sa�de - contabilistas, alia .um genio afa-

,

do art' 2· do, decreto-lei n. 88, do Estado: 1\. �
H. O. 'UGOCKI / I

vel e um cavalh�iris�o c�tivatnte. .

GASPARINO .DUTRA
de 3.1. de março d�" 1938, 'e por.. João Batista

carneirO-Inde-l'
<e-: �" ,'Ne'le os uncionanos em mais um amigo do que um

t d
. Li-Jraria; Papelaria, TipogrÍüia, .Enc:aderRaçã� e Fábrica de ca- : chefe, e o público um 'perfeito "gentlemann". �. . ,

, er II o .

a, requer�Í1t�., ?�Op�st�. fe.rid()" � ,'\'istll, ".das'.. ·informapões.
.

.. ,' _ -� ". .... j ,1 1limbo�', loitb • _
\, .'. i. "

"I
Confia�do-Ihe a Coletoria de Florlanopolis, o. preclaro

par�" como; prof�s,so,,:,a .

InterIna, Ar�a qu�,(y;'f0 'concerto, ,';não 1;; .... '
'" 1"

.

iT . '. kk '. '1 ' ..... --� �"::-:(r- -- ' mtervimt0r',Ne'rêU Ramos, ao, mesmo tempo, que lhe'. premiou os
reger uma. escola Isolada fora da va.J, esrregada com bala!!. -.'

'"

" merit6s, tradUziu a sua largak visão de estad,ista, de êercar.;.se de
••de do RIO' do Sul. .

.

l' , .;, <

'. !I auxiliares realmente competentes. .'
.

Jóhn Alexand.er Dónalds�n Hen- '. 'I: '.Artigos papa escrit6rio ...:: Livros em 'branco -. Artigós

eSOO·1
S

.

O'
-

dersQn..."...IndefeI:ldo pnr nao ter Já chegaram ás

I
lares - Artigos llana presentes - Brinquedos

erve como eSCrivão, o sr. ImirCi Faraco, outra figura
feitoc'a prova. regular de sua na· 1 MEIAS PERFUMADAS" 'i . ,prestigiosa de funcionario publico e cida<Lão benquisto pelo seu

.

rd d f·
.

.

Aceitam-se e�come�das d� "cliche",' chancelas, sinetes'e II carater e pela bondade de seu coração. ',' � ..

Clona I' a a" cQn oflne
. o. eXIge o' Exclusividade da Casa' Paralzo, carimbos de data..s, de me.tal, para inutilizar estamp'ilhas . Completam o quadro funcional.da Coletoria de Floriano.

despachó desta SecretarIa de 9 I
de outu'bro pp.

. Comerciimle Camarada I I RUA FEL1PE SCHMIDT, 27
• polis, mais 16 funcionarios, todos compenetrados de seus deve-

Sarah Ann Hoffer-Indeferido, • .1 res e que tornam a importante repartição da Rua João Pinto,
.

á vista do ,parecer 'do sr: fnspe- Visando as despeza:g, de Na- :'
• numa das melhores organizadas do Estado.

.

f

.

(or 'esco.lar da 6..circuililcrição e t31, a Serraria Delambert reso,l- I C�IXA POSTAL, 169 TELEFON'E 1.257

·oet··J:i.iã··s···J·
..

O······C··
....

aa··t·a···r··.·I:·n···e···n··�s·.·.·e·
..

por lião haver 8 req.uerente pro- veu vender lenha a 11$000 'a. Florianó.polis . Santa Catarina
.

vado' a sua
. nacionalidade. ' carrada. I

'<.
•

6
.

Laura Garciat.....Sim, ficando os Fone 1.100.· .

41 J..
.

"'

.

P.

. alunos ,sujeitos , prova' de que 26v-r7 ..
j '-f.-aquentam ou conçluiram" o Qur.. __

_ .

--:-
' t, I .• '- .--:

.o,primario em estabelecimento,

eh'
, .

êJ'.1a's
'J.

','Ervas'.

oficial ou reconhecido pelo Esta- � a· .j,

dOt da8de que menores de 14, 'J�'
'IlDOI.

I" 2a. SE'RIE: .

72, Osni Berreta 50, Paulo A,

SECR�TABü DA ��·���·����������������������������I . ��t�I����),�ulo,
. ..azlD",,-O·· IV A'G81'l S ELIMINADOR DO' .......10·O URI'�O Adolfo R. de Campos 64, Al· B. Gomes 72, Raul Riggepbach.

·r.cs', �êUttUR'A
- PODIUIO O i . .t1l'-' ..., cino Caldeira Filho 56, Alfredo 58, 'Renato' R. da Silva 51,'

I
.

J
Zimer 61, Almiro Pereira de Oli- �Matem.) Rino von.Moers 59.

�-II
.

. veira 52, Alvaro Ternes 50, An- 'Rui Vieira 57, Sebastião C. da

Gustavo ,Blank-Deixo de to·

Efe t ••• O Chá d'
.

9 E
' 'toniu Palarlino (Falta' Ji'requen./

Rosa 52, (Historia), '-Sergio Viei-

, ma�JtJ?nh�cimento ·d.o presente re'l' Icaz con ra OS
'

.

as rvas ,cia�, Ari Oliveir� 50, ArI Neves ra.-65, .Si�vio�Fausio__.@il 53� Wal-
"U(lO,' por não. ter lido observado Gonçalves 50, AIrton Capela 65, mIr R. Bltencourt 60, Vamo J .

..
0· que dl��õe' o decreto n. Sé, d.

.

males dos � <i'lllrIOS Gofferjé 58, Darci S. de de Matos 50, Walmir José Dias

19. de março de 1937.
- , Oliveira 71, Domingos F. Leo- 52, Walmor' O. Oliveira 50,

,usado no chirnarr�o.é agrad�v_el,) netti 50, Durl"'!l Marcaio 52, (Geo3r.) Werner Springmann 69,
com assucar é dehcloso, adlclO- Elias Paladino 68, Emilio B. De- Vilmar Gruner 57.
nado no 'leite' é um . pod.eroso maria 64, Ernani Morais 50, Fer·
fortificant�, tomado após. as re Dlndo Brito 50 Fel"p.ando José 38. SE'RIE:

.

feiçÕes facilita a di�estão. B.
I
de Oliveir� 50, Férnando

Springmann 78, Francisco. A Blu

QUinte OU frio é delicioso menberll 52, Francisco G. Pei
xoto 6L, Germano M. do 'olivei
ra· 58, Glauco C. Gomes' 57;,

-A' v�nda nas· Drogarias, Far- Hanii Geori Sippel 52, Helio
macias e Armazens. Paes e Lima 51, HenJipue A.

Ramos 59, Ivo' Szpoganicz 5a,
Jairo S. de Mato! 66, João de
Borba 51, João Ventura 50, Joa
quim C. de Camargo Roch� 54,

Publica 80b o·. 175, José C, Hu1se 58, Jucelio Costa
�6, Julio Doin· Vieira 59, Julio
Palptz 58, Lotar de G. Schiefler
53, Loureno A. Marcato 55, Nel
son Spoganicz 66" Mario C. d�
Almeida Coelho 50, Oscar Pereira

Uma repartição arrecadadora é unia especie de fiel das
finanças publicas. Daí a importancia que tem na vida adminis
trativa de. um país e de como deve ser controlada a sua ativí
dade, para que possam ser conciliados os interesses dos cofres'
públicos e os dos contribuintes.

.

. A Coletoria Estadual de Florianopolis desempenha ca-
balmente essa grande finalrdade. .

.

A distribuição dos serviços é modeísr, podendo os inte
ressados desíncumbír-se dos seus compromissos para com o fis
co sem perda inutil de tempo, sem demoras estafantes e sem ou
tros contratempos.
/". Interessante saber qual � .

movimento dessa repartição
publica durante o corrente exercicro e qual a diferença de arre

cadação sobre o ano de 1938.
Vejamos:

ARRECADAÇÃO EM 1938

ARRECADAÇÃO até 30 de Nov.sde
'

1939
Rs. . 3.278:212$700

"-f. '",

Rs. 3.660:752$1QO

.,

Requerimentos' despa
chados

,

Quer di�e� que, embora faltando um mês para completa�,
o presente exercicro, a arrecadação deste aÍ10 acusa um' acresci
mo de Rs. 382:539$400.

Os impostos que mais contribuiram pari tão promissora
arrecadação, são: (até 31 de outubro)"

.

,

Imposto de vendas e Consignações Rs, 1.01O:26�1$700
« «Industrias e Profissões Rs. 613;518$000
« «Selo Estadual Rs. 243:630$300
« «de Exportação 'Rs. 192:243$600

'Industeias Reoaux SlA.-Inde
ferido á 'vista da� informações.
Serviços HoIterith SIN.-Sim.
Ibrantina Melquiades de Sousa

€:oelhõ-Sim.

FUNCIONALISMO

'SE{;RETARIA DU
INTERIOR fi JUS

TIÇA

Resultado do ano letivo de ·1939
{;urso fJomplementar Pré juridico

Boehm & Cia.-SIlle devida
mente,

.

nOI termos da lei n. 69,
de 1936�'

.

RINS
. FIGAD'O

BEXI.GA
ESTOMA'GO

f W ii te

Companhia. Brasileira Carboni
fera oe

.

Araranguá-Pague-se, á
vista das informações, a quantia
de 187$800.
Empresa . Auto-Viação Catari

ne-nle S. A • ....;.;Ictem, cJe 191$000.
. Ipiranga eampos-Pague.se, á
vilta das informações, a quantia
di Ih. 208$000.

� rAirton S. Ramalho 69, ,Alber'
ta G, Ramagem 74, Almir J.
Rosa 74, Alvaro Bonson 55, AI'
varo V. Gonçalves 55, Arnoldo
J. Braga 57, Armándo C. de Fn
ria 56. Beno M. Peres!loni 54,
Bento P, de Oliveira 51, Claudio
V. Ferreira' 58, Dilmo Silva 55,
Edimar Luiz Moritz 51, Floren
cio A. da Luz 58. Gabriel, D.
Pisani 50, Gelasio de Souza 6�.
Hamilton José Hildebrando 50,
Hamilton V. Ferreira 81, e He
lio B. Vieira 69, Helio J Santos
de Oliveira 50.

...

S. A ..
Cala .MQellmann .:_' pa-'·Analisadogue se, Idem. Idem, 5:867$400. .

Carloi Hoepcke S. A.-Pague-
'

.

.·se, idem, idem, de 3:451$800.
Carlos Hoepcke S.'A.-PágUe-

se, idem, idem, 6:180$.00. . '. ,

,Brlindo & Cia.-T'ague se, i08m, Distribuid0res para Santa Catarina CARLOS ,HOEPCKE. -S.A.
� ..

e
" lIeeúeiado pela Saude

,em 21-3-936�
/ por pacote (,5'000

Contioua

de São.Lourenoo �
Regulariza as· 'uu"ões !�do FIGADO e RINS. [:!

,Fone 1.350 r 1

AGUAS MEDltlNAIS
eombate os males do
GO e INTESTINO

t

,EST.M·-II M A G�N 'E' Z I A N, A:
i

l \ ,

RUA {;ON�ELBEIBO "ÂFR-', 84Io·formaeões e pedidos:

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A GAZETA �Ploriall�poli., ·:t939
-_-- --_._ .......__. -----��-�---_......................._..............................=---'-"'"--'.=....=.,- ----�.. - --------------------- ,.;;;;,

..

__,..-::;..
.. ...::.",;::.'�..;..;..;;..--

,

�'

•

.
.

lama x atletico
1'1: '

•

.
'

Em disputa' do Campeonato da Cidade, encól1trar-se-ão domingo,
prexlmo, encerrando o 2- turno, as valorosas equipes do Tamandare .e�.Atle
tleo•.Para' êsse embate reina grande entusiasmo, pols si o trlcolor fôr .aba

disputada a' "melhor de' três" entre os eternos rivais Figueiren�tido, será
se 'x �AYaí.

A>;;GAZETA
o ',.iver '>contitlú-a

.

ven.. BASQUETEB�L,
.

. I·At�"õii�"iiõSSaviiãcendo RIO, 20 - No logo de basquetebol na noite de ôntem, /
'4 s.

,

. pel� c�mpeonato. nacional, entre cariocas e gauchos, r�gistrou-se �oram exonerados. a. pedido, A.NIVER!5ARIOS
..

a vitoria dos pnrneiros por 46 a 2�. Os pontos do RIO Grande· Alcides Alegrete, Gornercindo Sa-
.

BUENOS AIRES,20-Agencia norte-americana-O RIVER do Sul fo�am marcados por Salvador, 11; René, 7; Gato, 6; Níl-
I

raiv.a e joaqu�m Correa de Si- DR. MOAHIR OE OL�V�IRA
PLATE, de Buenos Aires, continua invicto, vencendo folgada- son, 2; VIana, 1 e Tatau, I. ' I queira, respehvamente, dos car-'. .'

mente, por 5, a 2, o combinado chileno. A·maior. parte dos goals Tatau .substituiu � Gato aos' dez minutos. No segundo gos d� s�b-�elegado d.e polic�a Decorre hoje, o' natalício do
foi feita no segundo tempo. tempo, Pedro e Vador sairam com 4 faltas, sendo revezados por, dos distritos de Perdizes, RIO: nesse prezado conterraneo sr. dr.

. '. Nilson e Ferrari. O primeiro período decorreu muito variado, ter- Bonito e Coração de jesus, no'Moahir d'e"Oliveira, alto tuncio-

Des�o'n'eeetante ..
, V.-t'g.ri-a minando com a contagem de 24 a �5, a favor dos cariocas. Os, municipio de Campos Novos. Inario .do Departamento de

..,.., � ... gauchos foram muito castigados pelo arbitro que. puniu, só nesse II
.

Saúde..
.

d· V d G tempo, 11 faltas contra a representação da LARG. Idem Tobias Ribeiro da Silva I
.

.

O asco 'a 31113 Resultados dos outros [ogos: Sergipe, 24;\Santa Catarina, do cargo de segundo suplente CASSIO ABREU
• 17; Minas, 31; Paraná, 22.

. _.'
.

I de Sub-delegado de Policia do
. ..'

RIO, 20-No estadio de São januario estreoe õnvern, 'em . ,

.

- l distrito de Coração de jesus .no .

Passa hoje o .natalicio ,do.:.e�-- ."

campos cariocas," a eq-uipe do C. A. H�DEPENDIENTE, bi-cam- fles ag·ora sãe Il=sc'ola de Comercio! no município de Campos No- tlll�ado conterraneo ·�r. ,�a�slo
peão da Argentina. O match, dado como facil para os visitantes, L

I
L ", I vos e nomeados para e�e�cer e i

da Luz Abreu, funCIO��l'IO"-�O
apontados como verdadeiros mestres no manejo da pelota, ter- f· d S t C t

· .: de Sub-delegado de Porteia de \ Dep�r�a!llento de Adqll�l1straçao
minou com o surpreendente triunfo do; onze cruzmaltino, pelo gran� Inos e an a a anna mesmo distrito.

','
. I

Municipal.
_-

elevado escore de 5 pontos a 2.
A turma carioca. que se apresentou desfalcada de três aesultado final do ano la-

Foi tornada sem efeito a de
j
NASCIMENTOS

dós seus mais categorizados elementos - Nascimento, Florindo e -9 • n. 7.009, de '27 de novembro
I

'

Argemiro, requisitados pela Liga de Futebol do Rio de janeiro, Ilvo de 1939. ultimo e nomeado ncvadarnen- ,E�tá em .festas o lar do sr.

dirigiu O jogo' desde os primeiros minutos. Gandula, Alfredo, te, Bruno Arnoldo Franzen pa- i BePI�o AraUJO, repr�s�ílta1'lte' co-
Orlando e De la Mata, nesta ordem, foram os escores' do . 10 Curso de admissão ra exercer o cargo de juiz de, mercial, .com o nasc.lm�nt?, :de
tempo, que favoreceu o VASCO, por três- a um. Paz do distrito de Itapíranga � um menmo que na .pla .,.bat�,mal

) E
. . do municipío d X

'! receberá o nome' de' Sergio.No segundo ao 5° minuto, Viladonica, que foi uma das
,::.: .' "":'? 1 - m VIrtude das notas obti-

A .. e com�rca e a- I .

-figuras mais brilhantesl do cotejo; marcou o quarto tento dos 19-
'

/., ._ .', das nos exames finais dêste ano fo- peco, em vista de nao ter pres-'. �-'
.cais, .que- Sastre descontou, aparando, de cabeça, um centro so- ,.(::"::-:2\'· :':-:.:.·:é��:,.'.:�· .....:.. ram aprovados em todas as dí. ciplí tado o compromisso e

assumi-ITmturarla?bre a meta .. Finalmente, 'V:ilaqonica deu cifras definitivas à parti- ";,;.;:·:.::.:··':'�r:·.::\.::.::.. :.::):; ::�.::/. nas obt.efJdo médi? de conjunto, es ..
do o exercio no prazo le�al. e Só a "GUADAN(Y"

"da, depois, de. fintar ·desconcertante diversos plaiers adversarios. .

.:....... -, ;�t)r ':':'.::> I t?belecldo no artigo 15 da Porta- ",I
, • Na turma vascaina, que registrou um' dos mais belos ",:-:':' .:.....,:.: ....

' ,,:::;;::.(.:,.:', na n. 169, de 29 de maio do, Idem a de n. 6.925, de 23 de F-one.U28
triunfos para o· futebol bràsileiro, em face: do enorme prestigio

..,: ...... :'.:;.':_".. :' ,":{..�:\\,

�
corrente ano, os seguintes alunos: outubro do corrente ano, na '-, "'y'�

do quadro visitante, destacou-se ainda Zarzur. Chiquinho, o co-
....

:r\ti�i�� Pedro Paulo de Aquino, 7; Oscar part� em q.ue nomeou Manuel .NOIVADOS
.

nhecido arqueiro 'gáüeho, 'que -substltuiu- Nascimento· condueiu-se
..,:,.:::."} - -Gilr49se.-Jua.iQr ().. Beait E't Gorrea Batista "'para exercer o

multo .bern.
"

,.;....,::\�\\\\�@\\\; .' -

5;' 'Helio Deze;bri�o
I �Il- ;�:]:�. \�a>�go' de-O.f1c_laf aê:�jüsfiça '0'0---"'''0 'sr.' Fraríc[sco Sfrllóri;-'it1lio .�--

-----.--

\, ....".:;,,{:,,;,;:: 5; Arí M1ldeiros. 5; 'Nilo da Sil- JUIZO de Dlr�lto da. comarca de do sr.- Pedro' Simon, ..p(oprietario

,Sa IãoBras i I?
.

<I !��t���:ªfl;�f�:�3��' �?�{tj:��;;�, t§�11�':;�� �1;&�����f.f
. A moderna, casados,'. gran-fí- berto Kuhl,5..:.

' ,

, .�A senhorinha Laura 'Correia,
nOli, surgem assim jeanetíe e, 2)--Foram consic'eradoB repro- Rp-querimentos des- filha do sr.' Adolfo: Correia, re-

Nelson- Eddy em "CANÇÃO DE vados, em virtude de não terem lfiaehado" ,sidente em' Tubarão, . contratou'
AMOR», o filme qúe vem para logrado aprovação em todae. I1S :,casamento.o sr•. Severiano;'�Ro-
arrebatar toda gente, para apai .. d�sdplinas ou média de conjunto, Viuva josé Ottiga- Pague-se .. dolfo da 'Si}va:._ .•

'
' �

.

xona� todo m.undo, gran-fmos nao pod�ndo prestar exames em Henrique joão de Bem'""'" Ins-! �m ,Tubli!:rao,' :bnde ),reslde,
ou nao gran-ftno�. segun�rla epoca 3 alunos.

: creva-se a importancia de
>

nOIVOU o �r.; :dr;: '.'Ademar· Luz,
O .enredo é maIs ou menos o

. 3)-Consoa�te o artIgo 3' da 107$500, como opina o Procu- i delegado �eglonal no .sul dq�<Es-
segumte: casados, as duas gar- Citada Portaria, poderão prestar, rador Fiscal.

. tado, com a senhOrinha � Elga
gantas maravilhosas são a mi- 'exames em segunda época' (feve

-

Polidoro Fernandes Sim. Leonor Thiene.
na de ouro de certos empt�za- reiro), os segnintes alunos dê9se Maria das Dores Povoas A- -- .......

rios .. E depois de uma compH� Curso que por qualql!ler motivo rantes - Sim. "E'NliACES
cação tremenda o casa! se se- nã� po�eram I resta-l09 'em pri- Adelino Pascoal Vieira.....,. Sim, ' .' .

pa,r�. Passam-se os meses! m�s mma .epoc?:. a contar do dia 14 do mes pas-'
. �aba�o 'ultImo r.eahzou-;se na

esta claro ql1e a saudade e mUl- DecIO Silva, Miguel Brande sa'do. r�sldencla ,do·.sr. .Joã? .,N�col�u
ta. Os esposos separados so- Cornninos, Gerhardt Kupka, Na- Frederico Probst _ Mantenho Jorge, o. e�lace rpatrimo�l1alde-:..
frem e todo desejo é ver o dia I zaré Camissão, Inerí Silva, Os o despacho da Secretario do In-! sua gentil ftlh.a srta. E.IS�, cOpl
da reconciliação. Esta tarda um cal' Avila, Altino Laurentino da terior e justiça. 10

sr. professor João l;Jonassis.
pouco mas cheg'l, e atravéssa Silva, Jocelin Vieira. '. Alvaro da . Testemunharam o �te, ,por
Isituação, que tambem não de- Luz Costtl. Valter Haviara� Eu- Teso'"uro d parte do noivo no, �ivil e reli-
vemos aqui. descrever, porque clides -da Silva Lamego, Joã� Xa· c' O

I
gioso, o �r. JoãC? �icolau, Jorge,

,constituem ,"momentos» dos mais vier Junior, Francisco Regi!!, Ma

I E" d '. s�a. fçl· Dlb�}- Jorge, sr�. Adal·
div:rtidos deste romance:.o cer.., rio '�omingos �Ipo, Franc�scc> Se- c.sta O ; �lza .Bonassls ',Me.lo: e 'sr: "Marci- ó,

to e que eles se reconclltam

ejb3stJao
Magalhaes e Ataml Me- . 110 B. de Melo.

.

voltam a glori,ticar a Broadway dejros Wagner. ' .' l' '.' Por parte da noiva, em ambos
no encantamen!o d,a maravilho-

,
OBSER. VAC.ÃO: '013 alunos I PAGAMENTO DE VENCI-,,·os atos, serviram de: .test,emun�a8

sa peça "Cançao de Amor» que constantes do Item l' dêste avi- MENTOS. o sr.r:()sear,�Bonassls" d. LU12:a
eles cantam agora ainda com o 130, deverão comparecer á Sfcre-.

"
.

I N. Bonassis, sr;, Alfredo Jorge e

maior ferVor e mes!_1lo com mui-I taria desta Escola de Comercio, O �esouro do �stado de Santa d. Mliltild� paura, JÇ>:ge .

to mais paixão.... I afim de receber o respetivo cer. I Catarma,. efetuara o p9gamento
Fi,lme . que não tem restrições tifiéado de exameil, até o proxi-: dos bvenClmento!! .do , �es ?e .de-l '5enhorita.· faca' co� 'que' $"U

de censura, pode ser 'visto por me dia 23. '. zem ro, dos funclOnarlO� Pubhco!! namorado use'-chapéu
velhos e rrioços, jovens e ve- ,FLAVIO FERRA.Rl d9 Estado.. .

.

'

RAMENZONI
lhas, �om o· mesmo entusiasmo, Secretario " .' ,I -1 .

d" E"
-

.•

1940 e fervor, 'a mesma alegria que. ,. .

'

DIA 21 DE DEZEMBRO l:�o, nspetona e'
.•
tlucaçAo Fisl-

.
.

invade a todos nós .quando nós Comerciante Camarada I c8 e. -ImpFeosa. otl�lal.
.

sentimos exfasiadoli e ,embas�a-
'

Visan�do a.s despes'as, de Na- NO expediente das 9 is I N'o}
.

X Ad� t' d.
.

,4'4 .c:.
cados.. � . tal, a Serrana Delambert res01- 12 horas: . e p.. leR e as,�..as
CANÇÃO DE AMOR é um Neu vender lenha a '11$000 a '

':' 15,30' !foras:
espetaculo em cores que deixa- canàda.·

.

Departamento t de Saúde Pú.
,rá fundas' saudades· nos\ cora- Fone 1.100 blica, Departamento de Educa-" Instituto' tlê Educação,' Escola
J
ções de todos os

. adm,iradores . 26\,':"5 ção, Inspetoria Federal do Ensi ProfissionaLFemininar PeoiteDciá�
A titulo de oferta de NATAL �nvíaremos uma caderneta dEi nosso Ide grandes obras cmescas.' idJ ••_lhIF'=. .. ria do-1i:!!tado,.Grupos Escolares.
CLUBE com sorteies pagos até dezembro de 1940 (26 sorteio!') s RAY Ração Idea.l. para as Av·."estodo aq.uele que nos enviar, nome, endereço acompanhado da im- •

portancia de. 20$000 "iiiiiiiii;;';�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiij;.......,..
·

--�iiiiiiiiiiii-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
,

. _ .' . ) ·No expéd,iente . das .� 9 isConser.ve a sua cnsçao de Aves, alimentando-as exclu8ivamente com 12 horas' �. das: �4 '65;15,30
'�CarJlatriDha e Farinha de Osso Swift'"

, ,horas:

(Praça 15-de Noverilbro-lO)

Avisa a sua distinta freguezia que já se acha instàlado
o aparalho eletrico pára ondulações permanentes da acreditada
marca «WELLA», tipo 1940. Assim: espera merecer a mesma

confialíça de sempre.

A proprietaria.
Helena D. Vargas

'Bálanganda�'rS ,•
Com�rar BRINQUEDOS e ARTIGOS

para pres'entes -só na

. Casa Miscelanea
r

,Rua Trajano N, 12

. Sempre .

Novidades
26-,-22

Comece debem o anO
·Oferta uniea de "Natal'!>

DA I

Credito Mutuo Predial
O·s. 20$000

200 premitts extranrdinorl08

. OPORTUNIDADE UNICA! �
"

R ua Visconde de Ouro Preto N' 13
Florianopolis
J. Moreii'a & Cia,

OESPORT,IVA

DIA 22 DE DEZEMBRO

Q Perdeu,.se
um relogio de ouro, marca To'n

E Prof,essores. de- Esc ' ',Isolada8,Benetí com um b I d NGORDA E EVITA D,OENCAS V!�
, e oque e ouro.

. Escola 'de ÇomérCib1";� Pet1�oalGratifica-se com ii importancia
.

loati:v:ode 100$000 a quem entregar os

I
Unico distribuidor - DEM ETRIO LUCAS - RUA JERONIMO NOT·A - O palsmento séráref�ridos objetos á avenida Rio )efetuado com observ8oci1t rigoro-Branco 172, ou nesta reda9ão.. COELHO-'2-!LORIA 'iOPOLIS

1,
SIil da ,presente tabelll.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A ,GAZETA Florianopolis, 8 12..-�r939
1

1
..

r'rE E ' r !

I

CA LOSI-IOEPCK
MATRIZ: FL..,ORIANOP---L.-IS---,

___"....._�

t
/

Cilnento
41

Nacional
Em sacos de, papel 42112 kg.

,

r
'

Ferro para ferreiro, em bar
ras de' 12 metros

Fer.',ra em geral para
, ,canstr�ções

'FILlAIS

j"'Cem3 b,rr_M,arEI_IL 4#44 45, .�I

Maquinas de escre,!er. portareis e para I M·aqU 1l1lina' 5'escrttonoa ' em
"CONTINENTAL'),

,

Para beneficiar madeira r

Geral

'Tornos Maquinas de furar - Serras pa
ra.. ferro - Maquinas de arnofàr

,Maq�inario Agricola
ARADOS, GRADES, DESNATt\DEIRAS BATEDEJRAS

DESCA�;CADORAS PARA CAFE' E ARROZ'
,

MOINHOS PARA TODOS OS FINS.
'

I Stoc,k per mnente d9 todos os tamanhos
I_de 28 a'65 cms. de comprimento MêTORES E DINAMOS ELE'Tn lCOS� FIOS, 'CABOS, 1.8-

LADORES, MATERIAL.PARA lNSTALAÇ8�

Blumdnau • Cruzeiro
,guna • Lages

PJqE$ENTE MODt=:RNO E CI-IIO ,.

C A.55 Â ,'C A S, N O V'I O"A orrE:?�S
de NiCOLAU, BUATIM .111 _á, Ru-a Conselheiro Mafra n, 10

i

PADAJU A E CO NfE lIA RIA 1\,"

C A R I O C A "
!

, ,

i

. o o.e..............., .04

I AVISO AO POVO CATARINEN8EI
•
•

I
• A EMPRESA JAEGER, I'RMÃOS, DE J?ORTO ALEGRE, CÔo

I :. MUNICA. Á SUA DISTINTA FRE(;;UEZl:A QUE I.NA'WUROU,
FORMADO PELA UNIVERSIDADE DE GENE:QRA (Suíssa)

I • A SUA LltoJ.YIJA DIKEIDA DE O'NIB'US, DE P'OR'fO 1mBGRIll 'A
l

Com prática nos hospitais eunopeus I ES�.A. CA;RlTM;.
,

. " �;,.'!":},' ""'"
nervoso.Clínica médica em geral, pediatria; doenças cio sistema 'I i SAlDAS: de FlOId�'nõpoMs :..". te�çàs e sâ�dÔ�� �'1���� ,j/:'

ASSISTENTE TÉCNICO • de i\r.�rang�á _ quantas; sábados e, doming�,� .'
DR. PAULO TAVARES

IEspecíaHzado em higiene e saúde pública pela Universidade Agente em F.Jor-ianópo�is -',- DAVí S'�-L,,_,·,,!
.

.Â
_.', ,I.Temos o prazer' de comunicar á nossa, distinta Ire- de Rio de Janeiro. '

'

,

.

'. '.-
-s-

guezia e ao' publico-em geral.-que A PADARIA E 'CON- GABINETE DE RAIO X .

,FEITARIA cCARIOCA:t lá se acha confortavelmente .ins- Aparelho moderno SIEMENS para díagnéstíco .das doenças in-
-

iâlada em seu no�a predio, sito á Rua Felipe Schmidt es- ternas: Coração. pulmões, vísícula btlíar, estomago, etc" Radíogra-
, quina da Rua Alvaro de Carvalho. fias osseas e radiografias dentarias.

.

Com seus serviços grandemente desdobrados, mo-> ELETROCARDIOGRAFIA CLíNICA

dereamente aparelhada, a PADARIA E CONFEITARIA (Diagnostico 'preciso das' mplé�tias cardiacaspor meio de' tra-
cCAfI,IOCA:t fÍ';tá 'apta li atender pedidos de doces e ou- çados eletrícos). ; .' .,. / • .' • ,-

'
'

tros ar.tigos de sua especialidade, para bailes, batizados, -ea-
'

'

'METABc):Lt:SMO BASAL} ....' �,' t , - r'," . J

sarnentos e _festas em geral.
. '(Determinação dos dísturbíos das glandulas !te �ecreçã0: Na EMPRESA VIACAO «GLORIA>, V. :1. pode lilze;: a

Todas as especialidadea da casa 'eatão a cargo de interna): , -<, viajem -pelo menor preço e com o maior .conforto e raJl,!dez. '.

competente profissional. '"

SONDAGEM DUODENAL
'

I Torne nota de quanto lhe custarão as passagerl§" de Fleria-

PREÇOS
- MODICOS· - RESPQNSABILlDADE

,-
(.Exam.e quimíco e míoroscopico do suco duodenal e (ja bilis)., '::0 iolis até as localidades abaixo meneionadas, ou vice-vens: "

ABSOLUTA --,HIGIENE RIliOROSA - E MAXIMA; GABINETE D]iLFISIOTERAP'IA I,
.

,

"

,

.sOLICITUDE PARA COM A FREGUEZIA. -Ondas curtas, raãos ultra vif,letas, raies ifi.fra-vermelh0s e ele- Localidades Passagens inclusive seguro

0_6S}�, 2\6 V -13 tríeídade médica. "

.
,

.

contra acideates
iABOB,ATóRIO DE MICROSCOPIA E ANALISES CLíNICAS

.........................................�Q••••••••tl
f ,I

'Exames de sangue para diagonostico da sifilis, díagnestteo I,
-

SIMPLES IDA E VOLTA

do ímpaludísme, dosagem da urea no sangue, etc. Exame de urí- TUBARÃO 24$600 42$400
........� I' na, (reação de Aschein Zondeck, para diagnostico precoce de

'

I
Jaguaruna 26$200 44$100

B A N C O D O B R A S I L • í gravidez). Exame de puz, escarro, líquido raquiano e qualquer Morro Grande 27$200 46$100.

.

,", 'I pesquisa para -elucidação de diagnostico. Explanada 27$900 47$300
Capha:l .. , ,.. 100.000:000$000 I· ,;

Rua FernandOOMachado, 66,
-

.. Telefône 1.:1:95, Içara 29$100 49$300

Fun9-o de reserva I 259.746:100$000 F L �R I,A N ,p O L I S CRESCIU:r\IA 30$100 50$700
�=========;;;;;;;;;;;=========-;;;:==;.;;;-_.JJ Sangão 30$900 51$900

EXECUTA TOnAS AS OPERAÇõES'eBANCARIÁS
I I

·,.i Morretes 32$200 53$900
Agências e conrespondentes em iodo o país I ARARANGUA.' :�3$200 5S$300

AGÊNGIA DOCAL RUA TRAJANO, N. 1� I : Q � Morro da Fumaça 2&$500 48.$'300

Ab'ona, em conta corrente, os seguintes juros: I· A 'E L E T ,R I C A· Cocal 29$200 49$400

De!!>. com .jbll'C'lS (COMERC-IAL SEM LIMITE) 2o/� a/a I
UHUSSANGA 30$300 51$000

Dep. limitados 'limite .de ..50:000$) ..

,

.. ,............. 30/0 a/a - D'E -
Caeté

'

30$900 51$800

Dep. populares (Íde:tp de 1('):006$) .,.:.............. 4% a/a
ESPINDOLA" & MATOS

Rio Deserto '23S1!700000 52$200

Dep. de aviso prévio (de quaisquer quantias com retiradas tam- Guarda lfI' 44$000

bem de quaisquer importâricias). Braço do Norte 26$600 45$100
, «i!Jll\ aviso prévio de 30 dias .... .... .... .... ,3,5% a/a eletricistas licenciados pe�a D. O. P. Pedras Grandes 27$200 46$000

, idem de 60 dias ,............................ 4% a/a I RUA JOÃO PINTO; 14 _ FLORIANóPOLIS �����aNS '

27$700 46$9M

idem de 90 dias 4,5% a/a 28$800 4S:{$800

D�p=os6a�:::��o............... 4% a/a Ii em !:,�.ci3listas em todo e qualquer servíço ele eletricidade

I
Lauro Muller 30$100 5&$700

,
'

50/. /
Na tabela acima estão englobados o!, preços d?s passagens

por 12 meses ... ·1·'·'·······:··················;; 4,5% :/: I· STOCK PERMANENTE DE: ,Lustros _. abat-jours _ Con- I de onibus e
..

estrada de .ferro, .

. ,
,

Com venda mensa ..' S d d F I t t b d 6 h
Letraa a premios

.

I I
tadores Ericksons, com exclusividade para o Sul do Estado - -

I �am
o e pc, IS. Das erças, qum as e sa a os, as - oras

" 4% a/a • Chuveiros elétricos - Estabilizadores para radias - Fogões a .I da manha, V; S. estará em Laguna a tempo de almoçar e tomar o

por 6 meses....
• • óleo cr-ú marca "REI" ._ Variado sortímente de lampadas TO- II trem para todos os ramais da E. F. TEREZA CRISTINA. A'a

. por 12 meses
'S�jeit�' �� '�êl�' pr�'���cl�'��i

. . . . . . 50/'0 ala

I i i RINO - instalações de antenas, de Rádios. I segundas. quartas e sextas o oníbus da GLORIA parte de Laguna
p<>' -,... , I, depois da chegada dos trens. As passagens de volta valem tambem

, J!lxpediénte das 10' ás 12 e das 14 ás 15 heras ·1 ACEITA-SE todo .e qualquer serviço de i�stal�ções a preço II vara os carros, da mesma linha, da Empresa Auto Viação Catari�

L \ AOS SÁBADOS: das 10 ás 11,30 horas : I
sem concurrente. Aceita-se contratos para o mteríor e fóra do !

nense.
,

-

Endereço telegráfíco - SATELLITE I '.
Estado.' II Outras informações na agencia da Empresa GLORIA, á

.

- T E L. E F O N E N. 111
. I

r � 'PRAÇA IS de NOVEMBRO, ao lado do restaurante ESTRELA.

=.=.=.=.=.=.:.:.:••=.::.:'=.:..:.::.:.:.:••:.:.:.:.:..=.::.:.:.:••:.:;.�.::.:.;.:.:.;..;.:.:.;.;.;; �__� -_III!III":.... H

I .

e Pl*m"WAAW";'jI!§W 'W ii

f

.........................e••••�••••••••••••••••••••• I���_��_����������������=-��.�__�_����

te·rn O "que V. S. procura a preços de

A�,tigas de Armarinho e
"--:"Tr77./:V�_""_

SECAS as ultimas ereaeões

A,ntes
.

de ,

gastar • \ Visite A ,Casa, das ,Novidad�s ,_ Conselheiro Mafra, 10
.

rEde Mercado]

De, .Do'tDingos José da
Sil va

UM

A

•

da Sul • Jainvile • São
•

Mostruario em Tubarão
Franc'.seu .. Lá-

INSTITUTO, DE ;DiAGNOSTICO CLINICO
. DO

'DR. DJALMA MOELLMANN
Linha Direta P,Õr.'to Ali.lg�� ...,;. EIQr,i�'nó.polis

!
ô

,VAI VIAJAR P�RA
,

SQ�' IPO'·� �STADO?,
o

pasmar

Novi.dades •
I

verdadeiras atrações para todos os gostos
o. grande estoek aos melhores pre�os

;J
,�ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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NOTA:

CARlAlES DO DIA
00 E'ON
• Ilder dos cinemas
.. Emp. Cinematografica,.

Odeon Ltda.
FONE: 1602

,
'.

,

�da
A Dossa maioJJ' e melhor' Exposi�ão de ··�rinquedos DO primei..o .andar

CASA MACEDONIA,
.

DR. AURELIO
ROTOLO

I MEDICO - OPERADOR .1'

- PARTEIRO fRAIOSX '

F.' IClinica de Tuberculose �
Pulmonar . r I

t.
DiaternHa em ondas curtas- :
Raios Ultl'a Violeta e Infra· :
. V�rmelho'. + I

Inf.razon..:.... Terapia:__ Oistos-: Icopia ...,... Uretllo - Seopia ,
,

.

Consuitorio .....: Rua

neOdo-1ro - Esquina .Rua Felipe

. '1.
Schmidt. Das· 9 ás 12 e das
í4 á� 17 hs. Telefone -·�475.·
Residência - Rua Nerêa •

R;aII)-os, 26 .,.,. TelefoRe 1450. :
.

.
........................eA

"

�
� '" �

"'
-

I
' , .""," �",,_� ��+

• t,7 '�'.
• f "\;,

HOJE .

- 5a. FEIRA; 21 DE
DEZEMBRO

•

-No programa
NACIONAL D. F. B.·
JORNAL UNIVERSAL n.

2 Traillers

Preços; 2$000
Geral: 1 $000

lahado
Uma cinta de'movimentol
Amor ao carcere

ti o final do seriado ____

• luarda vingador
Vamos conhecer afinal, quem é
a misteriosa personagem - O
Guarda Vingador - que sempre
aparece nos momentos criticas.

'Domingo. .

)

A'S 4�30-6,30-8,30 HORAS:

GINGER ROGERS e FRED
ASTAIRE

OI!! maiores bailarinos do ei
nema na mais . completa
cinta do. general .

Danse comigo
Uma comedia de valor inconfun
divel que serve de pretexto para

Ginger e Fred apresentarem nada
'menos de quatro. numeros sensa,

clonalissímos de bailados e can,
çõesl

Telegramas
Na EstàçãO. Telegráfica de

FlorianO.polis, encontram-se te

legramas . para: Maria Queiroz
Lima, Manoel Rodrigues Araujo,
Gerei, Ginostori, 'e dr. Bulcão
Viana.

CARTAZ�S DO DIA
CloNES COROADOS
Real t::lreulto Clno�.
lDatograflco Ltda.

Fone 1:587
HOJE - 5a. FEIRA - HOJ F.
No' REX, ás 5,7 i 8,45,J,)üRAS:
No tempo da. dlll ..

_____________D_ir_e_t_or_-_P_ro_p_r__ie_t_a_ri_o JAIRO �ALLADO
,lIeitelas

ANO ' VI I florlanopolls, Quinla",feira, 21 de Dezembro de 1939 INJIMEBO
T

1817 Naquele tempo,' o assalto á mão
------'--------------------'.-""-,�_. -----------�------------- ármada ás, diligencias era coisa

comum. Ainda
. não havia outro

d meio de condução mais seguro ou

e 'rapído, Daí o desempenho nota-

•
vel de JOHN WAYNE, CLAIRE
TRBVOR, JOHN CARRADINE,
·GEORGE BRANCROFT e AN.
DY DEVINE, nesté entrecho
cheio de lutas, traições, malda des
e tambem ·ámor...

.

Preço:-2$OOO j

A CASA QUE MAIS BARATO VENQE

Agora no novo predio á
.

rua Trajano 8.
PedilDOS não confundir 'a nossa easa �om os imitadores do nosso antigo lêlba.·

A GAZE'TA

·I.mporlanles Aperfeicoamenlos
nus NOVOS CARnO� FORD para 1940

A oração
Natal do

. \

Papa

,

A's 7 e 8,4S horas:

MIRIAM HOPKINS, a dina-
. míea, bizarra e absorvente'tstar",

CI b 6 d I'Far....acta l .

Sedas em córtes e modernis-
'. expressiva e !encantadora ao lado U e e ,... .,

,lImas
gravatas �O.da agradavel personalidade de PARAIZO

RAY MILLAND, na grande co- J
• r

Esperaof:"a R' F r S h dt 21
media de "verve" sem igual ane I r'o '!r I

ua e ipe c m

Mo�a de expediente. Hoje.e amanhã,
.

o.
. C'l';1be 6 .

. de Janeiro do Estreito, vai pro- Foi inaugurada, segunda-feira, I . , I
E' a historia de uma [ovem movêr dois esplendidos festivais, nesta capital, á rua Conselheiro. I ACACIO l\JOREIRA

Imilionaría, que se mete nu- cO.m a enscenação da hilariante Mafra, edificio do Mercado, a

I
L

ma curiosa aventura nó comedia: O Rapto de Ferdan-. Farmacia Esperança, do compe- ADVOGADO
bairro boêmio de "Green- na-em 3 atos da mais forte tente farrnaceutico sr. Nilo. Laus.

Iwich Village" e· cem a me- comicidade. Prevemos, por isto, Aparelhada de maneira com-
Consultai e pareeeres,

lhor �ntenção procurá atrai· que. a afIuencia de exmas, fa- pleta, o novo. estabelecimento Aeões Civeis '. Oomercíaís

çoar um pobre pintor. milias será grande, em ambas está apto a atender o público VISCONDE DE OURO ITrata-se de um.a eriginalissima as noites. de maneira saeisfatoria, tanto PREiTO, ,.0. f

produção que agradará plena- em preparados Como. em, avia-

Imeatelll
. Uma assinatura mensal rríento de receitas. FONE: 1277. -;- 017-30-" . Dr. Pçdro de Moura F'er�o

de A GAZETA, custa Desejamos-lhe prosperidades ..1......................... Advogado
apenas 5$000 Rua Trajano n. 1. (som)

VATICANO, 20-Na recepção
que concederá ao Consistorio o

Santo Padre pronunciará' tradi
eional oração de Natal, que se

rá publicada imediatamente de
pois pelo. "Observatore Roma-
no",

..

Examine 9s novos Ford Vi-a para 1940! Achará,
�

,'. "feunidós, todos os melhores caracterfstícos que o.
õ[#- �,

•

i"autóinobilismO. moderno. pode oferecer. 22 importantes
� �.'. .

aperfeiçoamentos apresentados PO.r estes modernos

carros, proporcionammaior conforto emmarcha,maior

f : amplidão interna, maior comodidade, maior silêncio
" .

do que qualquer outro carro. que já tenha examinado.

anteriormente. E aliados a todos estes novos fato-

res, que tornam os novos modelos Ford V-8, lideres
em sua classe, ha ainda a excelente combinação de
característicos fundamentais FORD, que 27.0g0.000
de poesuídores já desfrutam. Não deixe de vêr e

i. guiar o novo Ford V - 81 Si o fizer, ce)DC1uirâ que
elle é o carro que mais lhe convem.

0.

Ventilação' Controlada:
Parte anterior da janela,
móvel, girando em torno
de um eixo diagonal. O
ar" circula sem formar
correntes,

Controle elas luzes, no
painel de instrumentos. '

e suave. Rodas com dia-

. ,

No. IMPERIAL, ás 7 �-8�45 h�ras:
Florishela, a secretaria

Novas sensações são do'lhidas nes

te filme divertido J de muita
movimen,tação .. Novas arrancadas
,ozadas 'de uma secretaria 'das
sabidas. Muito intenso, Pilberico.

Preço-l$100.
Inclusive o selo

I

Novo·câmblo, na coluna
ela direção. Prático, con
venlente e de fácil ope
r.ação Maior conforto no

compartimento dieriteiro,

coso curvos.

Sahado
No REX ás 7 HORAS:

GRANDIOSA SESSAO DUPLA
Desejo

A vida para ela era um eterno
desejo de coisas

\

incancebiveís.
Desejo ancioso, tremendo. Elà
ardentemente deiejava aquele pos
to de amor, até que alcançou ai
ideal de s.nl sonhos. MAnLENE
tem otimo papel amoreao.

Rosa do rancho l
JOHN BOLES e GLADYS

!TARWART isãB as duas voze..

notave\s que enchem. de melsdias
este filme de misterie e sensações,
Lutas, correrias, combates e a

vitoria...
.. .

Preço: 1 $100.
Selo incluído

No IMPERIAL, ás 5, "l e 8;45 hs:
Carpis, 8 8ataui4l�f�
Horripilante, tremendo, arripían- I

te. Corujas piando na calada da
noite. Sombras que pttssam e cor

rentes que se arrastam com ('8-,
trondo. Filme para os fortes ..•
E o seriado

Ara..h•.negra
14 e 15 epíscdíes ...
Preço: 1 $1 OO�

'Domingo
No REX á� 5 e 7,30 horas:
�an�ão de amor

Os esposos um dia brigaram.Mas
depois veiu a 'bonança e a I az
reinou outra vez naquele lar. E
neste dia eles eanteram [untos
Gomo nunca. JEANETE MÁC
DONALD e NELSON:EDDY
Ião os esposos

.

desta maravilha
colorida da Metro, que vos exta
siará e vos deliciará sobeian;en-.·
te ... ,

ESTILO: ·SEGU�NÇA:
.Faróis aperfeiçoados!Dois
limpadores, localizados
na basé do parabrisa.
Bateria e gerador, maio
res. Indicador da luz dos
faróis diretamente em
frente ao ;motorista.
• Sàmente nos modelos de 8.5
cavalos.

..

Autom'-'vel (;hevrol��

�,.
N9vOS f"r61s aper;el.
foados I Maior poder de
ilumineção, maior .eAu
rança ao �uiar à noite.
LutiftJs de estacionamento
na parte superior dos
far6is.

Novos exterieres, ;mais
belos. Novo.s interiores,

- mais luxuosos. Novo
painel de instrumentes.

;\"."
.

SUfNCIO:

Eli;minação científica dos
ruidoso Transmissão fácil

" �hoque, auto-vedadores.

,

No IMPERIAL, ás s.ac e 8,30 hs:
UNICO DlA.

Beporter n. I
A vida dos grandes jornais (m

lua intensidade...
.

MaIor conforto • s"'n
elo: S.uspensilo das mo

le«, aperfeiçoada. Amor
tecedores de e õ

o o u e ,

aperfeigoadDs. Assentos
eain bordos rolleo«.

22 IMPORTANTES APERFEIÇOAMENTOS FQRD

Vende-se Hm auto Chevroll t.
em otimo estado, com 4 peneul'
novos, sanefas'. novas, limpad( r
para-brisa eletriéo, por preço' Cll
verdadeira pechincha. Tratar C(lI'l
Aldemiro Reis. neilta redação .

, I,l
-.

"., �

\

.

.
..',' >

�

CONFORTO: •
. . Encosto do assento dian

teiro de novo tipo, ;mais
flexível.

. '

MaIor espaço interno. Ven-

tilação Controlada. * Nova'
bart:a de torsão, cc;m es

tflbil,zador de ;marcha.
* Suspensão das molas,
aperfeiçoada. Duplo ajus
te; no assento do moto
rista. Amortecedores de

CONVENIlNelA:

Novos assentos, eo;m. bar_"
dos roliços. 'Câ;mbio na

direção. Mais fácil aces
so ao ;motor. Volante da
dir�ç§o com dois· raios.

o Sllbão· ..

�'Virgem
..

•

�.spe,íalidad�"
.�----�------------------------------------�'�-

. .

deWETZEL & Cia. · � Joinville MARCA.REGISTRADA
,

. g�%:lf}lél

não dev�, faltar em casa algu�a!

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


