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1940para
A reeeíta foi prevista em·ItO.l112:6i3$300;r e a despesa

em igual .. importancia.
.

. /
;�

Apezar de a. arrecadação deste ano apresentar, um superavit de
cêrca de 2 mil contos de. réls, o'. Gov.êrto do Estado, para impedir qualquer
desiquilibrio nas finanças publicas, flxou o orçamento em quantia lnferlor á
da' .arrecadação já verificada no presente exerclclo,

----------------------------------------------------------

GAZETLIMITE
lE X·JP> IR lE s s nw O

Diretor-Prop�etario �ALLAOOEstá decretada a lei de meios para 1940. Por conse

guinte, previsto o ano financeiro que estamos para, ini- ,

ciar, Fato comum e necessario, não o registraríamos' com
destaque, se não fôra um pormenor de suma importància.
E' que o novo orçamento se afasta inteiramente dos pro-

. , J'
cessas dantanho, quando as previsões' da arrecadação iam O Brasil não' tomou I Cartões demuito além do natural, numa espécie de sêde de dinheiro,
sem a menor consideração sobre a .capacidade do contri- ... •

t·
�

d I � fe tabuínte, como si essa capacidade fosse. elastica, adatavel á a IniCia Iva e qua �, S· S
voragem de toda a sorte de despezas. '. I ferend RIO, 21-De United Pres�

O que se nota á primeira tii�ta na receita fixada pa- quer con: erenCla, Tiveram a gentileza de envi- Tivemos ontem, o prazer de Agencia norte-americana - De
ra 1940., é o limite de seu total.. Embora traduzindo um ar-nos cartões de Boas Festas, o receber em nossa redação a vi- acordo com o que informa o-
aumento de .1.287:729$0.00,. em numeras redondos, sobreo. . .' Sindicato Condor Ltda., do Rio, sita do nosso ilustre conterraneo, "Deutsche Nachrichten Buero".
do ano a findar, encerra um profundo exemplo de respeito RIO,

o
�l-Em, entr...eVlst�, o sr. H. O. Ligocki, propfietario dr. Odilon Gallotti, eminente aviões alemães de reconhecimen-

.aos interesses dos contribuintes, porquanto lhes exige me- concedida a I um vesperti-I da Livaria Schuldt, a Socieda- psiquiatra atualmente proiessor to deixaram cair erli territorio
nos do que'testão a ôferecer espontaneamente as reais pos- no o mínístrn Oswaldo de Beneficente dos Sargentos da na Faculdade do Rio de Janei- francês um guarda-chuva para a
sibilidades do 'nosso progresso. Aranha declareu que o Força Publi�a de Santa Catari- roo primeiro ministro inglês sr, Ne-

Com efeito, a arrecadação do ano em curso, prevista B oI
..

t _

o o
.

na, o sr. Diretor Geral do De- S.S., que se encontrava acom- ville Chamberlain.
, .

em 38.924:944$000 ultrapassou esse tanto em cerca de 2 ora�l nao omou a Inl- partamento de Estatistica e Pu- panhado do dr. Denes Ferraz." S;:gund_? a DNB, �s aviado-
mil contos, donde se conclui .que estava livre o campo ao cíatíva de promover ne- blicidade, os srs. Sub-Tenentes da Divisão de Psicopatas do res .alemaes foram lI�foJ;"mad�sexecutivo, para basear a nova lei de meias em importan- nhuma conferencia inter- da Força Publica, o sr. Egídio Departamento de Saude federal, que o' sr. Chamberlain havia /
cia muito superior. E isto aconteceria, se o governa cata-, americana com relação ao Amorim, secretario da Preteitu- demorou-se em agradavel pales- voa�o para a França sem con- ,

rinense só tivesse em mira os interesses do fisco.. Aconte-
,.

incidente, de Montevidéo, ,ra de Bigua�s.ú,
.

o
.

digno Co- tra com o nosso diretor e' re-
duzir o seu guarda-chuva e de-

ce, porém, que para o preclaro Interventor do Estado,
isto é ao caso dos navios,' ma?do

e Oficias da Base Naval, dato-es, concedendo-nos impor- c�diram que o -,ministro nã� de-
mais do que uma grande e surpreendente arrecadação, va-

i IA' Ad
o·

I G' f'
a firma Carlos Hoepcke - S. A., tanre entrevista sobre as reali- via permanecer �erp. o habitual

_le o' equilíbrio social e econômico do povo. ng eses e o «' mira ra I .que
'.

nós presenteou, também, zaçf;;:;,� do governo Nereu
.. Ra- protetor e t:'rocuraram u� guar-

.

Não esqueceu ele que atravessamós uma época ge, Spee»� que;te.riam comba- tom pe� confeccionado. livro de mos, no terreno da saude pu- da;chuva ... inglês .e � deixaram
'airav�s apreensões, de dúvidas e receios; dentro da q"\'lal.·· :tido em cigtÚlS -territoriais. fi anota�õe.'s diarias; os;.· ... M:. blica e assistencia social, entre- cair sobre o terrítorío francês,
todas as surprézas e. imprevistos se devem esperar:. Não

'

americanas. ,Jacqu��o� Joseph, CCIf. A�r.. vi�ta g.1,l��ub1icàreJUOa-..-em ...no... c01l!._�ma .n�Ja.on�� .ae..de.clara-
,�·,��ueéell.,pi,>1::Q�.í!_03�d9): .que s�.não . deve, .desalentar cas �,,' ., �. '·'!-Fràtice).'''' e.

"

sa· edição de amanhã.' v� que era uJ?:l. �resente p�ra 0-

�'liiitivídades,"'do� pdvo, mas. sim estimula-las e ampafa-las. E
.'

-' I . pen.,rQrado.s. Confessamo-nos sensibilizados sr. Chamberlain, ',

'como 'é desses fàtores que depende o bem estar' geral, pre- pela diferença . e apresentamos Ac��scenta a informação que
, I feriu contentar-se com' uma receita aquem da arrecadação .

As festas de flm de ao distinto medico os nossos os aviadores alemaes esperam
já efetuada este' ano, com apenas 11 mêses de exercicio, "DI"plom'andes da

.

\, .

..J
votos de prosperidades. que o ministro britanico receba

do que estabelecer um plano de realizações administrativas I o seu presente.
sobre bases demasiadamente otimistas. ! '. Escola.' ,Artl·fl·ces ano e\, o comercIo - S-o-ld-a-dO-S-fr-a-n-·cO-'S-""s--vã---oVai nessa orientação, um conhecimento profundo da

A 'C d
ai

ciencià de governar, um admirável tino de . política finan- I
O ilustre governador dá

. asa as rec.eber a 'sagração sa-
ceira. Realiza-se hoje, ás' 14 horas f

clodade s Ma' Ramos N ·d d
cerdotal.

'

Quaisquer que sejam os efeitos da guerra em nosso
E 1 A T'

I , r. UfO, OVI a escontinente, quaisquer que sejam as oscilações da economia no �dificio da'
..

sco a rtí Ice.s, acaba de baixar um de RIO, 21-De Paris, Havas-de Santa Catarina, a ceremoma o o .

mundial, por mais fortes-que se tornem as dificuldades a

I da entrega dos diplomas aos a- Creto permlt�ndo ao comer- .

Agencia francêsaiVinte:e dois
vencer nesse futuro de sombras que se nos antolha, salvo

Iunos que concluiram os diver- CIO eSP.eciahzado em ar-
• A CASA DAS NOVIDADES, soldados da frente sã()"esperado8

ficará '0 equilíbrio das finanças. estaduais, porque dentro '1 sos cursos desse modela!'. estabe- ligos de Natal e Ano Bom sita no edificio do Mercado, con- em Paris sabado para receber a
do expressivo limite da atual lei orçamentária, não sofre-

I d' f' 1 tinua a merecer 'a preferencia sagração sacerdotal.
.rão colapso as iniciativas govername.ntais na serie grande. lecime�t� e enslO,? pro Isslon�. permanf!cer de portas aber- do publico, pela variedade dos E' essa a primeira vez "desde

. de realizações em vista para o proxinib exercicio. Servira. de par�mnfo o dr. Cid tas até' ás 12 horas de do- artigos expostos á venda, todos o inicio das hostilidades em que
Eis porque o orçamento de 1940., ora sancionado, de.- I �o%.�ral, Ilustre diretor �a Es: mingo, dia 2fto a preços verdadeiraIl).ente con- se proceder� á ordenação de um

ve ter çausado justa satisfação nos nossps meios ecónQ�
Afim de assistirmos o ato; fo. ' vidativos. O novo estoque de tão gr-ande numero de seminaris-

mos 'convidados por uma comis- novidades e sedas que acabá de tas-soldados.
são de diplomandos. Cia Telefo- receber, é realmente interessan- A cerimonia se dará na basi-
Gratos.

'.
te, moderno e chico lica de SagracJo "'CÓração, em

n'.- a ata· Moritmartre domingo,...- V"espera

P· '0' ·,S' I T'I V A' O O· '.-:� c. ri'"
Tte Osmal r" ��esEi;ial� �omC:���� ��:�:�.

.

.
"

'.
.

.

.

.

,/ :":Den$e • ção e dará aos novos discipulol
-

'. S -I de Cristo além de sua. paternal
I va·'

"

afeição, uma benção especial no
,

Como é, de'Pfaxé,.� nas festas limiar de um apostolado que co-.. ,

'caso de�' ca'mbl·o· negr'o
de fim de ano, a\Cia. Telefoni-, meça sob o uniforme. Os no,VOSm'ais'U'm J ' ca Catarinense man""tem um es-

. Por noticias particulares, sa-
. " .

.. bem q
.Cd' A pádres deverão efetivamente vol-

prendido ."serviço de fon.og.ramas os ue no urso e per- t � -

'1', .

. feiçoamento da Escola da Poli- ar para suas lormaçoes mllta-
_-------------------�------

....;::__......_

I
de luxo, a preços espeCiaiS, que. .. res logo depois das cerimonias.,; sempre mereceu as preferehcias Cla do DlstrIt� Federal, onde �e I _

RIO' 21 _ Conforme foi no- Pereira que o sistema criminoso 1 �e�' abaixo do' seu custo real, do bublico. , , -. e�cont,ra t_nat;lculado, consegul.u D' ,. 8Li oI·, .

agora descoberto, para evasão .nos "mercados nacionais, e ex- A mesma Cia. já tem no pre-
tirar o prImeiro lugar nos pltl- elxou tlf Im otici,ado, a economia do pais e.s- . r mos exames o tte Osmar Silva .

de capitaes, residia' no modo de portam contra- a abertura de 10 o novo gUla telelonico, que·'. . .,.. , .

.

.

•mta:I:'I�õe:e��oli���:d:st���nas:ar��� iaturar as mercadorias para a credito, cince, dez ou' mais ve- ser� pu?licado nos pri�eiros dias brIOS? ofiCial da nossa Força chanceler HIU�r. .

exportação: os nossos e.xporta- zes menores de 'qúe deveriam de .lanelro, havendo, por isso, Pu�hca. ,�,
vI'do á grande evasão de. capl- ,', __.__ BERLIM 21 N tO..dores, em geral casas estranjei- faze-lo. ainda tempo para os' interessa- C"MA AS�INAT'UR'A MENd..A. L . ,

- ,:0 ICla-se quetais:, pani o estranjeiro, �que era
- "

o chanceler Ad lf a'tl d'ras, com matrizes ou filiaes no dos se inscreverem. DE A "GAZETA" CUI.!TA .

o I er elXOU
feita fraudulentamente. � .:1 esta p't I d "'t' destranJ'eira, qua.ndo seus balan- APENAS 5$000' ca 1 a com eill mo escooFalando, hoje, á reportageIl1, h'd b 'h1 ço" acusam lucros em mil réis, •

n eCI o, em ora se supon a quesobre o assunto, o consul F 0- ..

P t·
'

.

R
·

h t h'd 1 d AI
dano Nunes ,Pere' , incumbido a preocupação que domina é a 'repara IVOS no el.c para vinga.r' o

en a. seguia para o lU
.

a e-

exportação. desses proventos. E mánha. afim de' passar ali.a
pelo.Tribunal de Segurança para

"6 f S ' 'testas do Nat 1
apresentar um relataria sobre o ao faze-lo é que cometem a afundamento' do ra pee

' Def,·c·lt no orçamen'
a.

fraude. Invertem esses lucros na '

.

.

..' .,F Ih
·

h'caso declarou que existia' real-

O'=;'a�or:ca:�:j:r:�" q�: :::��=.��co�·��:�ri:iiS fa� Um mllllã.o e duzentos e elneoenta mil ho to de CUritiba c"",o bri��e ��e 0110,abrissem os seus creditas atra- meus estão sendo eoucentrados Da� pro- a Cia. Souz,a Cruz ofereceu-nos"és dos bancos teriam as liqui- 'Natal 'da Crl·antlea ximidades do Mar do Norte CURITIBA, 21":"'E' a seguinte tres lindas folhinhas para 1940
dações feitas ao cambio de mais

� a previsão orça�entarià desta os nossos agradeCimentos.ou hlen,os de
.

60$0.0.0 a libra.
, '

capital! Tambem 'recebemos uma 'ar-Mas_.:_àcrescentou-se remetes-
.

Pobre 'RIO, 21-De Londres, Havas-Agencia francês - AnUn- ..
'

M
sem divisas em papel moeda,

.

cia-se aqui .que o chanceler Hitler se prepara para vingar a der- ,�eceIta
.

6.881:400$000 tistica folhinha do oinho Join-

por ".l·ntermedl·o de propo"tas, e.n- rota do "AdmiraI Graf von Spee", tomand@posiçãodecombate·espe.sa8.973·:0'0'0$00'0vile.·..'..

Defeclt 2 091'60.0.$00'0 . 'Gratos...contr'ariam nas Casas de cambio Promovido pelos funcionarias e concentrando grande reserva de homens e ,materiais nas proxi-' . .
, ,

oU: entre particulares quem des- do Departamento de Saude; terá midades do Mar do Norte e no Hanover maritimo. .

l;j'Ise 90.$000. e menos 10.0$0.0.0. por lugar, amanhã" o NATAL DOS Nada menos de um milhão e duzentos e cincoenta mil A C,·a·. T I f·
.

Catar·lneio:'selibra. POBRES, com farta distribuição homens es�o aguardando o sinal do chanceler para avançar. e e Olllca '...
de uteis presentes ás crianças . Sabe-se de fonte autorizada que nos últimos 5 dias os

1COMO SE PROCESSA, A E- pobres da Ilha. alemã:s transportaram para� a f�onteira ocidental cêrca de 350.0.0.0. cumprimentn seus assinantes desejando felizes festas e afere-
VASÃO DE CAPITAIS A iniciativa está sendo acom- homens, numerosas baterias de artilharia pesada e grande nu- ce seus novos FONOGRAMAS bE LUXO, para felicitações,

panhada com muita simpatia el,!Dero de tanques. Outras divisões motorizadas estão sendo espe- que poderão ser transmitidos a toda .,a Rêde.
Acrescentou o consul Nunes aplausos aol; seus organizadores. radas a todo o momento. '

---------------------------------�-----_. --_.-.-------------...,.---�------------_.------........--...,..-
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ANO VII

Dr.' Odilon
Gallotti

Aviões'alemães 'deixaram
cair um guarda-chuva

. para Ghamberlain
Boasi

micos.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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-ela'roo : G:� ';Galletti
. Àj)VOGADO'

R. �elipe �cI1miélt 9' -. Sob. -.: Fone 1461i.

Puní'lãdô em 26 de maio
(lfi i92f

.

.... SOcmD4D� COOPEBA'rI.
'VA DE RllISP�N.$ABILmA.

DE, LIMITADA-
.

,

BANCO'DE
.

CRlf}'DITO PO·
.

PULAR E AGRICOLA DE
SANTA CATAR-tNA

.
_ ····:('cJ)-

&:tifteiltb :&anêó fttndadõ eln

Sarttã C&tarlna ,

I

.' .

.

-,'!.
'.,

I

Dezeanbro
4-

Se••ntla•....,.
Reallza-se mats um SORT�{O na. �re..

.

dlt. H..... Predial com um pre
mio em mercadortas no . valor de Rs.

I ��90$OOO e muitos premios menores.

�eio Natal 200 premios extraordinerics
'

Novetnbro
23 '

Clnlnta-Félra
.

"

F�i entregue em LAGUNA a felizar
,

da Leonor Queiroz Berger,· possuidora
da caderneta n. 8.735, do sorteio de 18

.

de novembro ele 1939, pela CREDI:TO IM{)TUO PREDIAL.
�� . �,-

·i
,.

;,

CompanhiÍ':, Nacional de Navega.
, -'I

',i '. ,
. .

Ção Costeira
M'ovímento Marítimo-Parta Flari.�op.lis

� �.

:S�rviQos de Pass,ageiro� e de Cargas
·

Fretes' de
./

.

cargueiro:
!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!

Para o Nortê�

o Paquete ITAQUERÁ' sairàa
. dezembro para;

trnbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre

o Paquete ITAQCATI_A' aaírá :0 à do
corrente

.

para
Paranaguà, Antonina.
Santos, Rio de Janeiro,
Vitória, Baía, Mac�ió,

'

Recife e Cabedelo
Cargas e passageiros para os demais por
tos sujeitos a baldeação no-Rte de Janeiro.

Restaurante Liberdade
. Cáie Llberds:de ..Esquina

Saldanha Marinho
ÁB1!J\T() DIA E NOI1'E �BI\V'I'l-IE MENU. P:aATO�
VÂ..IA�O� �!IH.A� NAeI.NAI� 'I RT.ftANJMI.A&

}!'&tBMé Minlitls à 1Í6J1l1irilil!l;
Dirigido por eeu proprietarih ARNO BRINCAS

·.r.ao 1�••5 "

D& BElIIGIO .'

C;LrAIGA Mli:DICA
MoléStias internas êm geral. de Se

nhoras ê. érianças .'

.bJi$': R. TraSAno 1 ..... $'0:&: -
'ette 1592� "

.'

"

.

'.'

:Dlàriameltté, das 9 is 12,' e elas
. 14 as 17 horás'

. Ras.! Av. Iléréílió U:i 186 �

JP611e 1�2 ..._ Atende eh:tMádos. EliíiJi€'sti.és descentl'S ee-

_-.ni•.ii;i:'"':i.rmvl i;l'a.�!f
.

.

t :

ADVOGADO .,.
OOP6S1TôS A"VI-SO Recebe-se cargas e eacsmendas até a véspera das saídas dos paquetes

1G�·. Félipe' Schmidt 34 ...... FGue '- yJstA; aviso. prévio; llilaita- e emite-se passagens, nos dias ,das saídas dos mesmos,' á vista do a
.......................,_...'

, da, prazo � testado de vacina. selado C98l Rs. 1.200;,-Fel�erais. A bagagem de porão deverá se
.. BDR9· DE llOUJM,

, Bua T.-ajaJlO; .to entrelut, n(Js Armazena da Çempanhia. � na véspera das saldas ate as 16 horas
,-

' J�Jt�o . I: llIDIFtc-IO PROPRIO para ser i.aduzida, gratuitaru•• te para berdo, em embarcações espeeials.
�. 'rl'aJh.,9, 1 ..... Sob. ,::,j���� . ESCftJTelll-'PRJ\ÇA 15 DI! NOY!A4�IO, 22 soa. (PONE 1250)

..

!t�548�,�.�,,�'�'�:'=�'�.,
..

�'�,.�.;�I�... ,,,�,,��=;;;;�===:t AIMAI.a-CAIS 8ADARÓ N. 'l;-(PONB'I iô6) -2ND. TELEG, COSTEIRA
.CIÍt'URGIIO'·, DENT1STA MOENNICH Para ...ais informações com o Alen,te ,lilLORIANOPOUS' .,..,. Rua Felllpe SchJllÍdt

Edifício Amelia Neto...,.. SOBRADO. SALA N. 1 CELSO RAMO,eQLtNICA-OIRURGICA E PROTB1ilSE DA BOCCA

AJUlelllamento recentemente adq1lirJdo, oeJll tod'oll 81i1

,_ aIJerfeiçoamentolJ da teclmiea .odenttt
,

,

JJLlTl'lEllMIA;...;.. MnA nlltt�CU,
'

·

-

E S P"E e I L I '�'D Á D m
· .'

Ponte! de Oure, ou de Platan, SEM CJOItOAS, para i.itar 8!'
den�es naturai�. Dentaduras Artatomicas, siste!.1l al�lt�e_

, Mit&" obtér a: imitàçfe ahisoluta., da" déntadtlN :altural-. ""'" :D••-

;: atira�' 'SEM' .i\..bObada Pala.tina; -- nen.tadutl! �cl8í�; á at'e
·

de AÇO-Krt:IpP iMxi�el. =�..�o tNDOLOJlt 8' íté�, ma
-

.ê�ôU!l"a.çãO da e8r do 8.él'I{@. ..... Erà1t(lj,nltmenflO 1ft ,,�\ ',�',
(DéSCórê'raç!o s�eufif1átia). _." ml�âll' �I5A�ll!'''' .. ": ��
'de raiz. � RêiitLplaiíltâ'jão e, l'htPl�1tfá�•.� .ft�ttft dr ,.!à:
l'adent6se (Py6rrhéa'). -:- elittitriâ f!iieal � 8 Pllít,t.

N'eumanh, :Belilhn. '

. .

, , CONSULTAS DAS 9 ÁS f1 1il JlI'):A� � il • 1l.1t...�
. .Ae t�rÇá� • 8e�ta8.feit�s, e811�1l1tai!l "�I!I �8 • �.. 1,38

, AOS SABADOS DE TAltP>E NÁO lU. AN'ettfi.�
- H<Dl'tAS MA:fte...]U.� -

, .....

'DR•. CLARIBALTE
' ,�

GALVÁO·,
.

ADVOGADO
Falencias, processos de Se.

• Escritorio: RUA DEODORO,.

Iíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiililiiiiiii...ii8iii_iiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiii;ii;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiLiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiãiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_: I gMOS Terrestres ti Maritimos

22 de: N. 15 - TELEFONE: 1€65 II ", FLORr-Á�OPOLI,S •

....••..•..•...•.•.•..•..:

. (

Para o Sul

fLlXíR DI NOGUEIR,l
Emprege"'e tlilll suecesso em 'Il.das

es mel.,,,•• prevelll.l1lii dW If'{phílli .•
IMpurezes ., _Itilh .

mlbA5
, .PfNHA5
O'lC'RAI
�
MANl:HA'i tA PltU

OA�MOt
flORa IítANt.'
Y1MA

...

•AJ
• (til.1i11ihie � ióeIAs
às �'6lâ.) IÍÍI� .'ii.

... '�.. �ftlà •

iíAVARIA"
- Milhares ãe curados -

mDde Dili.mO •• Saqut

EXPEDIENTE Pj'

Redatores - João de Fabris e
Jos' Freitas

ne.atQr·arti-súCSi} -+ {aementino 'é·á.,

J!lr.Íto·
.

. � :'i:i!;r,
���

� ."

?�P.J
REfhtgXÔ E C>iF)f-G!'NíÜ; :(

.

.

.":"" i

B. OONS:IDli1IErRÓ diítÂ, 51

lI'1líOBliâN6P'ótilS-S. eATA'RI:'rA
.

:A'geE.tes-ct'r.res,oliÍientes em t;:'··

f·
.das as ll!lca'l'fdá:àes d�

Estaã�: ".'" .

e 8 L A B O R 'A ��A O
i

I e esnceíte-Q�ressd em artig-@ de
; colabo}la�ó, mesm:o �ólioi,taàa' não
• tmplíea em resp<'rlsaoMiÍidade �� en

,

dÔSSb p6r 'l'àrte da Itéü::tçã·e.

'1
-,I

ANO
�

'1.60$000
SEMESTRE i35$000

I .,," .4�S6 pua 'a cã�itli: -.

M�S ........ ; .. � S$ÔÓO

'GABINE'T E
.::D"iE N"T' A II I O,

.de,
ILSE .HBEILIHG

Rua .Esteves Junior 6
078) ,

100$000
VENDE-SE O material ahai
xo para hiuicl.ta�

1 roda trazeira co�plet8, com:

torpedo, camara de ar.e pneu.
I roda dianteita oompletà� c�m:
camara de ar e pneú�

I garfo eom o gui'doil e hreq'Úe,
de mão.

'

I corrente •

I mens9geira €ompleta.
I ailim .

I par de paralama.
1 bolsa de Ct;Ur0 eam «havea.
Vere' tr.a:tar DOS efi�iBa8 flést4(

j�r••l,
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DIr.tor • Próprietario JAIRO CALLADO

'Florianópolis, 22, de Dezembro de 1935

GAZETA Ginasio Catarinense Escola de (ome�ci� �_o.�!:'_ yida
Resultado do ano letivo de 1939 de Santa Catarma

liUVEB8AB108 f

Itesultado final- do ano le7 SRTA., YOLANDA GARCIA
-

, tivo de 1'939.Curso Complementar .Pré Juridico A efeméride de h0.je assinal i
a passagem do anivérsario nata
lício da gentilissima senhorinha
Yolanda Garcia, dedicada e es

timada Caixa da Casa do Kalifa.
A distinta aniversariante ofe

recerá as suas inuineras ami
guinhas uma' lauta mesa de
dôces,

,
"

ALVARO 'GUIA0

AdotandQ uma praxe muito louvavel e que é uma sensi
bilizadora gentileza para com a imprensa, a Empl'eza dos Cines
Coro,ados realizou ontem, no Rex, 'uina sessão' especial para a

iiriprensa" ,tom a película �'�anão de Amor".,
,

Ficamos deslumbrados., O que ha de mais surpreendente
.
_. - em técriica, em jogos de fantasia, em �rte e bom gosto, tudó se

npa põe, d�ante dos olhos nessa admiravel produção da Metro-a
gr�nde fàorica das maravilhas cinematograficas.,

Ao lado do ambiente, um ambiente de contos encanta-

cíQ8,� o . tràba�ho ,magistral de Je2tnnette Mc Donald é Nelsorl Eddy,
, a� '\rozes mais consagradas do celuloide, numa serie de cançpes

,

Que:: emhriagam pelá sua melodia magica. ,

,

Canção de Amor-apresenta-se, além disso, em cores na-
Avisa a sua distinta freguezia qué já se acha instalado ItU,rais". e éo"m tanta perfeição qu� duvidamos não seja aquilo a
Ih I t" d laç6es per'manentes da acredl'ta "ao apara o e e riCO, para, on U', " (.I

•realidade da natureza. A
. ,

_ Por tudo isso, Canção de Amor se firma como um dos marca «WELLA», tipo 1940. S,Slm, espera merecer a mesma

mais sensacionais film do ano, que levarã ao REX, domingo 24, 'confiança de sempre.
todos os: fans da· tela e todas as pessoas de bom �osto. ,

,

Penhorados pelo prazer que ontem nos foi proporcionado,
coln a maravilhosa pelicola.

Helio Simas 77, Ivan, L.

Ri-I George
W. WiI.di 7i, Germano 1-, ano do curso de een-

beiro 50, Jamil Feliz 53, Jaure Hoffmann '4. Helio Callado Cal-
'

tador
D. Linhares 54, Jonas G. R.- deira 57, Helio ·Milton "Pereira
mos 55, Joaquim Q. França 62, 88,IcODOmOS J. Aterino 86, 11- l'-Em virtude das notas phti-Como o grande jornalista paulista Lellia Vieira, lambem Luiz E. O. Santos 73, Luiz E.' men da, Costa Meiin 77, Ivae das nos exames finais dêste Curso,afirmo de coração que, parece um sonho a tragédia que não só Secco 92, Manoel Silva 63, Ma- Luiz de Matos 75, Jubas V. Pe- foraín aprovado em todas as disciabateu sobre S. Paulo ha poucos dias, como atingiu' a todo Brasil, rio iosé Bastos 53, Nilson Cario- reira 50, João G. Tolentine Ne- plinas e obtiveram a média de con

o qual se cobre de luto por perdas de individualidades tão precio- ni 50, Osmar Stuart 61, Osvaldo 'ves 56, João Luiz, Neves 97,' junto, de conformidade com o' ar
ses e tão marcantes na vida pública,

'-

Stuart 68, Paulo C. Wendhausen João S. Kalafatâ " 73. João V. tigo 112 d .. Portaria' n, 169, de
,

A perda ,de Alvaro Guião, não é 136 o seu Estado que cho- 55, Protasio Leal Filho 56, Hei- Rodrigues 50, Jorge Kotzias 68, 29 de maio do' corrente ano, OI,

ra, pois, destes rincões .cheios de poesia, cujos-: filhos. se entrelaça- naldo R. Alves 61, Renato Ge9Q- Jorge Katcipis 50, Jorge N. Ha- seguintes alunos: Airton Leal;7;
"
ram com os paulistas nos grandes cometimentos da historia�pátria vez 50, Roberto F. Costa Sou- berbgok 52, José A. Ferreira 64, Alberto Hermelíne Ribeiro, 7;
ve conjuntamente com êles deram exemplos empolgantes desde as za 5'0, (Francês) Sebastião B. de José A. da Luz 63, José Mar- Da!miro Duarte Silva, 5; Carlos.

guerras do Brasil, colónia, tambem quero dizer aos meus conterra- Albuquerque 64, Teodocio A,. Ate- tina 50,' Laelio da Luz 50, Lou-l Arecio Espindola, 6; Lourival Li
n�os que,. neste momento em. que S. Paulo sofre, Santa Catarina' rino 52, Vasco B. da Costa '&2, rivalte .Goya 50, (Matem.) Ledo

I
ma Lisboa, 7; Edilson Quadros de

tambem' lamenta a morte de Alvaro Guião, abnegado brasileiro Vinicius Burigo 54, Waldemiro B. Leite ,52, Luiz Caíres Pinto Morais Fortes, 7; M�tiro Schutel,bem domo de seus companheiroe de iníortuniõ. / 'Goedert 50, Walter Entres' 66, 58, Luiz L, Avila 78, Marcos 6: Bruno Mario Cechinel, 7; Car-
A dor que aça?run?� os paulistas, tambem é sentida pelos Yoldori ,C. �arofalis 53. F. Heus� 67, Mario A. Ferrare.si los ,Miroski, $; Zilda R�zende: 7;ilhos deste torrão hospitaleiro e bom. 75, Marie D. Moura 59, Mario Jose Mendes, 5; Braz Limengi, 7; N.A:SC�ENTOS,S. Paulo não merecia o golpe tão rude que lhe desferiu o la. SE'R lE: 1 Peixoto 57, Milton T; de Souza, Proeopio Dario Ouríques, 8: Teo-destinol" '56, Murilic Hodrigues 59, Nelcio doro Leandro da Silva, 7; Delza O· lar do nossO"copterrànéo sr.

..
Presentemente, estando entregue o seu \G�)VerDo a um bra- Adem'lr Gr�ba.' Hudge, .

83, Lu� Avilá.57, N,elson Abre. 90, Falc.ão Fonseea, �; Nei �erreira dr. Vilmar Dias,' competentesileiro que, sem favor algum, tem procurado servir o Estado com A(�olfo Elpo Silveira 69, Aléldes Neri Moreira 71. Neu Remert Regi', 8; Wolfgang Ludwig Rau, advogado e eatedsatíco do I. E.
abnegação e descortino, não devia Deus, permita que o diga, prí- Abreu 97, Alhedo F. von Her- 74, Nile L. da Cunha 73, NiI- 9; Luiz Damianí, 5: Osmar Cunha, de' Ff6rianopolís, estA em festas
var, os paulistas de obreiros tão diletos. twig 69, Aloisio Silva 50, (Ma- ton Cherem 64, 'Oscar Card,oso 7; Mario Nappi, 7; -Díoacorides pelo ádvento de um menino, ao

Eràmauxiliarea que vinham abrilhantando uma benéfica tem.) Alvaro Cauduro 59, Ante- Filho 54, Osmar M.' Sohroeder Melo, 6; Valmir Tolstoi Bosco; qual deu êle o nome! de Mãuroadministração que ficará marcada na história da terra bandeirante. nio G. Werner 50, Ari Capela 76, 33, Osrii Cardoso 54, Paulo Va- 9; Guilherme Ernesto" Buch, 6; .Aquiles,Adem'u de Barros, foi buscar em Guião, o homem impoluto, Arnoldo' Gruba 5Ó; Bento T. Ca- lente Ferreira 52, Perioles F. da Ivanhoé Pellizzetti, á; Luiz Fran- �---
o vulto de grandes lances, o auxiliar prestimoso e dificilmente substi- dare 75, Carlos A. Richardl52, Silva 60, Renato L. B. Monta- cisco de Berja, 7; Ernesto Meyer PELOS CLúBES r
tuivel no seu governo. (l\'fRtm,) CIlarIos Alberto R. Cea- na 59, Rui Hulse 65, TadeuSpo- Filho, 6; Zilâ Sartorato, 6; Helio ,',

O preelaro secretario .de Educação e Saude Publica de São r�t:: 60, Carlos- N. (!lalluf .57. ganicz 55, Tales Brognol! 63, Born dá Silva, 6; Evan Clester Cluhe Recreativo -GPaulo, era uma individualidade invulgar e possuidora de inveiavel Claudio M. de Souza 54, Ciria- Ulmar 5. da �ilva 58, Vilmar Aranha de Castro, 9;;Sevasti Ha-. de Janeiro'cultura intelectual.
'

,

'co Criatoval Filho 69, Decio Vaz 59. Valter A. de Olíveíre -víaeas, 5; Ivo Reis <,Montenegro, ;
. :: Alem do mais, para completar-lhe os exelsos predicados, êle Rangel 50, Djalma R. Araujo Cruz 55, Valter' Mussi 50, .val- 6;- Francisco Eduardo Mira- Go- Dfa 6 de Janeiro proximo, oera dotado de sentimentos tão elevados e puros que, quando se 75, Ed!1ardo Pedro C. da G. Luz ter T. de Souza 52, VoIfgang mes, 6; .Orlando de Carvalho "Clube Recreativo .Õ� de Janeitrata de julga-lo, nos ,sentimos mesquinhos em presença de tanto 73. Eduardo P. de Melo 50, Gottmann 63.

'

.Boria, 5; José Virgolino dos' San-o ro" do Estreito, festejarã seuresplendor.,", (Matem.) Fioravante MercIll 92, NOTA: A materia' citadá em tos, 7; Edio' Silva de OliveiJla,:6. 8°. aniversario .. Ém regosijo pelo
,

Alvaro G'uião era nosso grande amigo, sendo que 'estâ ami· Francisco Caruccio 68, Frrderico parentese indica exame de segun- Reprovado� 1 aluno.
, auspicioso acontecimento, haverá

., zade vinha,dos án09 da juventude. ,Souza Reis 65, Gecí Rocha 50, da época emMarço. '

,FLAVIO F�RRA.RI Um suntuoso baile, que promete,

P<,>rém, o ju1gamento de sua personalidade não o
.

fazemos �••••••••••"••••••••IJ:•••••••••••••••••�•••�.... _ Seeret!lr�o 'rara distinçãó e elegancia peloBt.ravez do a�eto -querido que lhe tributav8I:?0s, pois,
.

a sua vida G'r'upo Escolar Arqu,dlo- I'
'

'I
interesse que se nota nas rodas, fOI um paradigma exuberante de tedas as Vlftudei> dignas de um ' I sociais. '

,

'

grande brasileiro.
. . ,

,

.

,"
.

, ',.",.
•

,
, "'I :" PAULO, 'POSIT"O' .

Os nossos, agradecimentos 'pe-
,

A sua mc�of1a quenda sera perpetuada pela etermdade cesano,"Sao ,Jose" ,

,

, :,10 cc>nvite que nos foi endere-dOI tempo,�. ',' ,

, "

. pl'oprietario do RE5TAU- "çado .
. 'Catarinensesl Irmanae.vo,' cem S. Paulo nesta hora desola-

,;
• RANTE ESTRELA, deseja

'

,

dora e triste em que o Brasil querido chora a perda de filhos tão ardentemente aos seus ami- VIA.JAN-TESdileto� e que já eram não si�las esperanças da Patria, porquanto PromocaNo de' 1939 gos e fr8iuéze. Mail! festas
,
eram sim, yerdadeiras afirmações da pujança dos filhos qa Terra � ,'e, felicidades no decorrer do ,jOSÉ' DINlzdo Cruzeiro.

ano de 1940. '

M.qjo,r Artur O'Re lIy 1-_ ano _ascullno '(F,ORTE) Acha-se nesta' éapital em vi-
sita a sua ext'na. família, o nos·

������������������....... '
,

At'o·s' oi,-�ia'is so, distinto colei. de imprensa,
. .

�

Alvim J. Gama 100 Nilson Zilli 100
.., sr. José de D.iniz, diretor do

, N'',' A,'.TAL' '. �'/r':AN"'O:�
-

�O--,'-M'
"

'

!Pj.ltamiro' Cun�a r ' ,";, '99 0s1)l� _B�sijl0
C' -'l�-: .1- �Q5 'Pela' res\."lu"-aô· ri 't71! de -'0 Instituto do Mate, éttl Joinvile,

� D Acacio Brag�
,

"

\ t, 10\:1 Odi \,lJermano arva 110 \.-
,

::J, "

'

'" � ,'," �'''- <
'"

",-,'Vind�· dá 'Ç'apital i'ederal,
Fredérico Carlos Soúsa � ," 100 Osmar Artur Cardoso 1 00 do oorrente, foi el:onerado, li pe- acha-se entre nós o nOlso con-

P G d If' 60 dido, João Go'oiaga do" oargo deGentil Agostinho ,

75 aula' an o I
h I G I V í I terraneo Sr. Luiz Felipe Gama

G 'Ih S'f t 90 Paulo A�ves de Brito' 100 Su' - nspetor era de e cu os e
d'Eça, estl.ldante, fi1ho do sr.UI erme el er e \ '

'

95 Transl'to Pu'blico, e norireadc D1raGermano Wolf '95 Pedro Rosa d'- 0"-" d'E'exercer 0 de Escrivão Privativõ da. 1. �on ça.
Helcio Prazeres too Ramon D. da Silva ' 85 -Acha-se present�menre s;tes-
Helcio Bucheler, 95 Francisco Xavier Vieira 100 Polícia Civil, junto � Delegàcia ta capital Ó $r. dr. jlernando A.
José Mussi 60 João de Oliveira 90 Regional d� Fó1ícia, do muniei-

RÔla, inspetor do Instituto Pi-
João L. de Paula 80 I Vilamor Silva 85' pio de B1umenau."

nheiros, de São Pauto;

I
Manoel Pereira 90 Valter N. da Silva 100 Foi nomeado Osvaldo Haeser

,
,

Manoel Silveira 751 Rubens Almeida 80 para exarcer () cargo de Sub-Im- HOSPEDES
Mario João Hoog 80 I Valmor Ribeiro da Silva 95 petol.' Gerál dOe Veículos e ..,Tran- Estâo hospedados, no Gloria·
Neil Hamilton Silva 95 Manuel Bernardes r 90 sito Públito, na Seéretaria da ,Hotel as seguintes Jpessôas: dr.Segurança Pública. Gastão Dessart. Jose Fernandes,'

,
Pela resolução- n. 7.033. fói Omiro Korif, Afonlo Rocha Bri·

,nomeada Valquiria M9rieose Gus- to e família, Alfrck:to Reimer,
mão para ek�rcer, iliterinam�te, Elka Rudolf, dr. Lacír Carneira

Arlete Morfim
" ,80 Léa CaetanO' 100 a� func\)es de A1:lxiliar de 2a. e srá.,. �rancisco Marotta, dr:

Cecilia Pereira SO Luci Mafra ,60 êlae.se do Depârtam"ento Estadua.l Raul Bà'Stos, Hugo PicotaI e sra.,
Oalva Abreu 90 Maria Ligia Siqueira 75 de Estatístjca. 'Esãu _Serafíne; Lui� Rodrigues
Denise de Almeida lQO Maria José da Silva 90 Comerciante Camaradal de Oliveira e ,Josr Gomes do,
D@raci Conceição 95 Maria Luzia Hoffmann' 80 ,Rego,
Dulcineia Rita 75 Maria de Lourdes Costa 75, Visando as d!=!spesas de Na-, '

.

,

Odi da Silva toO Maura· Laux 95 tal, a Serraria Dela,mbert resel- .!finturaria'7
;

EU Fernandes toa Maria Priess 60 veu vender lenha á 11$000 a
-S' '''GUA*ANY''C 100 Madalena dos Santo"S. 100 carrada. O a

,Ema da ruz
00 N r St t 100 .' ,Fone 1.100 Fone 1428

��o����t�i��vier �(j0 N�I�a AU:�c1eto �g � �•••••••• :
��;�:s���ira 1� �E�lF�a���:a::::s 1� I � ,I V .R A- R 1 A

_, _����2;1� L;.p T I.

Ivete Cardoso 100 Veronica Gonçalves 95 �
.......... de ---

_

'

Ivete da Silva 65 Vilma Destri 90 'H O LIGOCKI I
Itlezita da Silva 100 Zelita Caetano 90 • -' •Irene Soares ,100 Zilda Mafra 100 • '

_;....--:,_---......:--i------------------- Livraria, P-apelaria,;' Tipografia; Encadernação e FábÍ'ica de ca· :
rimbos de borracha

1.-
'.

:,Aítigt)s I'ua eserit6rio ...,.. Livros em branco -.- Artigos esoo· ilares -'-' Artigos para presentes _' Brinquedos

I
RUA IJ'ELIPIi�, r:r, J.

C::�.::L,
,",

::�:�571ü �
•

ENLACES ,I '

Na cidade de Tuharão, reali
zou-se, Ontem, o enlace matri
monial do nosso coáterraneo sr .

dr. L� Pereira e <!mveira C0m

a gentil senhorinha I Maria do
Carmo Chaves Cabr�l.

j
í

O proprietario d9 conceituado ,e preferido estabele
cimento 1\ESTAURANTE ESTRELA .visa que nas VeApf\
ras e dias de NATAL e ANO BOM terá 8 venda e!!plendi
dos l)er6:8, galinhas, leitões, frangos, perúas, além de outr08
laboroM. pratos extraardinarios, dispondo ainda de variado,
e magnifico menú.

,

O maior, e melhor stock de bebidas nacionais e es

tranjeiras. '

�ceitam-8e encomendas com antecedencia.

Restauraate Estrêla
1-. ano fe_lnioo (FORTE)

FONE 1.420

Canção deAmor--em
sessão especial paril
I ... imprensa,

A DA ZONA

"".. Rua

Aeeitam-se .neomendas de "cliêhé", chancelâs, sinétes e

carimbos de datas,-' de metal, para inl:ltilizar estampilhas •'(Praça I5-de Novembro-la)
f

A proprietaria.
Hele,na, D. Var as

CAS'A
,

"

�as suas novaslnstalaeões continú. vendendo sempre _ais barato Trajano N. ,�12
Venda· de ,discos e ,valvulas'Distribuidora dos aparelhos ,R� C. A. VICTOR

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



, I

almejando um Feliz Natal e Ano Bom aos consumidores da .- .

Capital e Continente e deseiando dar' folga
.

aos seus empre
gàdhs, avisa que dia' 25 e L' do ano:C2a. feira), nãs haverá
distribuição de: 'pão fresco.

.

Contnd'à, dil:fS 24 e 25, encontrarão nos diversos esta-

belecíráentos, massas especiais, bolos, tortas, doces, etc.
.

1940

I'lorianopoli$:, 19a9
. _-.::

GAZETA,

·A·C;; A Z E T A
.'

�, '

'. T �••••••e•••••••••.•••••••.�••••••••••••••e···········1 •.�••••••••�••�•••"'."."'...!"�.�••"•••c

Em ,luta pel'! camyeona-,I L O T E R I A F E D E R A L i,ExPoslçao �carl· M.ali'ga-
to. lateano )ogarao dO-li QUARTAS JÓ SABADOS -I rida
atlll,.,�,',o '.P!QXllllO, �a,lDan-lal.8: EU o .1.

Sob o patrocínio-de Arte, Clube,. o.er.

,A,iC'l:l#. �,filr.garida:
, ADQUIRA O S BILHETE N inaugurou, ôntem, ás 14 horas, numa sala do antigo edificio dos

d A 1 Correios, a sua s-. Exposição de pinturas:-.._, are x t etlco I.: SALÃO PROGRESSO : Como das outras vezes, despertou ela grande interesse
.

'

'. I. . • em nos�a capital, sendo s.ignifica�iv? o numere d.e.p�s,sos" d?� no.s-
. o campo da- rua Bocaiuva abrigará na tarde de domingo .• '

O ,úNICO : eos meios sociais, c1$."IturalS e artísticos, que a visitaram, levando
proxírrro' 'Uma' enorme asststencía que ali correrá, afim de assis- I : .: todos a melhor impressão dos trabalhos expostos, e que são os

tir o cotejo das-fertes equipes do TAMANDARE'. e do ATLE,.I: RUA FELIPE SCHMIDT, N. 5 . -,
- FLORIANóPOLIS : seguintes:

TICO.
- .11 ". t

" I�, l-ata:. em apreço deverá agr�dar aos -Ians- do violento

I
.

esporte. p-álas Jogadas' postas em pratica pelos contendores. Qua- . >

dros- formados por elementos de classe proporcionarão U(l1 des- NO ��AS I L.fecho, renhido e bastante movimentado. �� .

. O, alví-rubro que já venceu o tricolor no 10 turno, está

disposto .a. confirmar a sua vitoria, enquanto o ATLETICO pre- O PR.OXIMO CAMPEO.'cisa v,encer para disputar com. o FIGUEIRENSE e AVAl', a· '

.

-

.

-meUTor. de três».

NATO MU"DI'AL DE
,

FUT.EBOL
Os trieolores'

1.-Quietude-2.-Presidente Getulio Vargas-�.-Itaguas
sú-4.-Ponta do Leal-S.-Praia de Itaguassú....:_6.-Luar de Mi
nha Terra---"7.-Velha Mangueira-S.-Calix da AIM-lÍgUra, -9.
Flamboyent-lO.-O Bom Mestre-ll.�D_ois a z.e_ro-12.-'-Serra
dos Orgãos-13.-Ingenuidade-14..�Trechd· da Serra .de Jaraguá
-lS.-Sapucaeira-16. - Recanto Boa,. Viagem - 17:-Praia de
Sambaqui-lS.-Praia de Santo Antonio-'-�9.-Tio Miguel 20.
'Recanto do Cacupé;-21-Prece de Pai Thomaz_":22-Luar,-23.
Trecho de Santos-24.-CamiJ',l,ho da: ' Fazenda,. '-

QUADROS A OLH�

r oferecida aos filhcs do.i socios.

o quadro do ATLETICO, que. tão: bela figura está fazendo,
no atual campeonato, no momento presente está com o team em

grande forma. As suas .linhas estão se .movimenta�do com muita Essa a impressãocoesão, acusando a equipe melhor rendimento tecnico. O quadro, _

deverá proporcionar no embate de '?omingo, figura destacada, pada 'pelo' J·or·'na I "L'A' ,to " I Leal-2S.-Pedra d� Méro (Garopabà)' �29.-Visão do
..
Passado

podendo derrotar o seu leal adversano. . U O , I
(Estudo .de cenog.I:afla)-30.-Pol1ta do, Leal-31. --- Mater Dolo-

I d P
� rosa-32,.-Fort� de Santa Crus (Rio) - Caminho Abandonado

Os aivi-ru·bras ' e· ,ariS (São Paulo).
tt Deixando para a edição' de amanhã uma ap1iecia�ão de-

O TAMANDARE', que já venceu o ATLETICO, eoníor- talhada das' telas, aproveitamos pára �eli'ci;tat o sr. Acari Mar-
me dissemos acima, muito dWcil se deixará abater pelo seu va- 'PARIS'- O jornal niatutino -L'Auto» anuncia, em sua garida, que confirmou as palavras' de Evandr.'O Marques. quando
lente contendor. Para o compromisso de domingo, fim 00' atual edição de hoje, que, a Comissão Executiva da FIFA reunir, ..se-á disse que ele é "um dos grandes amorosos de nossas praias..."

certarnen, 'os alvi-rubros estão se preparando cuidadosamente, em Genova ainda este mês, afim de preparar 'a recomendação - ,...-.---- ,------

esperando a dir�ção tecnica do clube uma vitoria brilhante. para o Congresso Geral do mesmo organismo que será realizado
- em Luxemburgo em JUNho de 1940. (b dEsse Congresso determinará o lagar em que será dispu- omece em o . ano ,e

tada a Taça do Mundo em ,1942. .Oferta unica de "Natal"Para a realização do Campeonato. propuzeram-se a Ar- __
'

gentina, a Alemanha e o Brasil, mas sugere =L'Auto» que si a A
guerra continuar, os países da América do. Sul terão mais possí- . Credito M ,uo Prédi�l
bilidades de ser escolhidos do que a Alemanha.' R's. ,2�,O�0 . ,\«Apesar do mérito do futebol argenttno=-escreve-L'Auto» .; I

,

.

I '\ .

- acreditámos que a, escolha deve recair sobre o Brasil; pela A titulo de oferta de NATAL enviâtelnds.'um; cIld,etõ,eta ,�f �O$SÓsimples razão. de ter sido o único país sul-arnericano que parti- CI USE com sorteies pagos, até, dezembró dê 1940 (26: sorteioe). a
eipou do Campeonato de 1938. A Argentina foi retirada, depois tot... rquele que nos enviar, DOmP" endereço aeompaahado da im-
de haver entrado. tardiamente, pondo em perigo a realização da J . portancia de 20$000 .

«

)'

o competição". .

I �

.

S I'LUBE i .

- Com relação a este arjígo, o atual presidente da FIFA, 200· di.L '

:" 'LIRA ,TENI
.

",. .sr. Jules Rirnet, que recentemente esteve em visita à América do preDll4S extraor
.

nal"-ft.,s

Sul, declarou à United Press:-�Faltam 'ainda seis. meses para o

:�,,��·:-�PI.ORIA�O�,*,�S- . , � --_: �r'��i������nen:t��to�·�ie!�n1,:����:t���!a'��.:��a�,�o_C��:���:�-- __ ._ �-�'-7 . ,�_J?RQ!1T_��_�I?AD� if��9��! ",_ ., .'" p

se reu'nir, ela provavelment� influirá na decisão dos delegados»:' > .

-

I
R'oa Visconde de Ouro Preto N' 13

Og jog,olu doente
_.

,FJ01ànM;�i:ira & Cia_
'

,

........................- ." ..

S. PAULO, 21 -:- Os cariocas esMeram na iminencia de' (ont·lnuam a 'SDf ,'As m"!iI ·IS '�Inda's VO-ficar. sem o' seu center-half efetivo, que foi presa de uma infla-
.

t'. II· I
. ..�..

mação violentissima nas duas vistas. I .

apll·cados zes do (·Inema
,

Og ficou em situação 'de quasi não, poder abrir os olhos"
.

f
sendo certo que se_não �elhorasse como aconte.ceu e não es'cu -I ' ,

I recesse o tempo, nao terta, tomado tarte na partida. Pelo sr. Interventor foi assi-' Tivemos. qcasião de. assistir a
- . ( ,= i nad� desreto det�rmina�do a e�ibiçijo dOA beHs8imç)ÍilD!l� .c�aft-

. t; ,

i c�nhnuaça? em cli'culaçao os cao de Amor', ?sde .Poptlflcam

Raça-O Ideal par'a as Aves'· selos de> Imposto 'slvendas e de um�. maneira adQm,.vel OI

... consignações dõ' padrão e, cara- mais destacados c alltros� do" cibe-
.

-.

,

_-c .. teristicos fixados pelo art. 13 ma sonoro: Jean�t Mae Dooald
.

,

. _ ':'. .. I do decreto n. 12, de 28 de, de- e Nplson Eddy.Conserve a sua cnaçao 'de Av�� ah�entando.as exclU!!lvamente Gom

I'
zembro de 1936. Ascenas do e.trecho pas fiz.e-• .....

'.

i h
.

'

F
'.

h dOS·f" Não constitue infração e e- ram bem á alma e nôs transpor·�arn�r O a e ,arln a e sso WI. t menda que {ar feita no numero taram por momentos pararegiõ88
3 do algarismo designativo do ionginquas e poeticas. Regiões

Agosto ENGORDA E EVITA DOENÇAS ano da inutilização dos selos onde a vida é como Um suave,
, cmar de rosas', ondé a maldade

IUnico distribuidor - DEMETRIO LUCAS- RUA JERONIMO lulJá chegaram ás'
.

não medrt\"Q odio nâa ée :nten-
, '" MEIAS :f.>ERFUMADAS sifica, a tdl't�za não cri, raizes.

COELHO-2-FLORIA�OPOLIS I Exclusividade 'd� Casa P��aizo Nôs ·transportamos,por momen-
-:-:::.=========

" _,...- '___"__'" tos a
.. aizes: de sohho" tal B

C·h
'

d 9 E'
lIÍagnificencia dos qua_drol admi-.

a
"

as,' rv'·a''. 's'· ra�eis, do colorido incri\rel dai
cenarios agres�fitados, grandiQ."
'sos, riquíssimos � de

.

il'1�ra arte
teatral.

c CanC.ão� ,de' an;ar' éxtraido da
operet�',de '-Vitor Iterb�J1�, ij au:,'
tor do ines.q!leciwel filmé O l\1�.
RIETA� é"1>"em uma .ç'udal· in'!'

�-I
'

, t:�rminavel de sequencta_s de um

I O c'h"" d 9 E ,sabor fini8�im0, gr��a, 'lirisDio e

a as
.'

rvas viv�cida��' coWpleta,
O emedo da at\1�Udà4e, mos

tra nos "Um casaI.de ,cantadore.
celebres qu-e depois de p.m redo.

usadu no chimarrão é agradavel, �oinho aDpD?lnaiVel' de . jpecjuenas
com assucar é delicioso, ad!cio-, de�avCJ;l�as separa�-se por algum
nado no leite é um poderoso te!!l.po. D�p�is., fi s'u�ade é for
forti'fieante, tornado após á's re t(!; dema'is e �:l��s voltBDi� aos bra·
fe,içôes facilita a digestão. ços um do _Ou�lJO par�.. vitoria:

. ,final,; llt,t..db:ãl.tt\ replf;,Wlecente e

.Quente OU' frio e.' d.e,.llc.ioso feerica, Ql}de C(;lDtam ..�9mo nun
ca a su� preferida �,Çanção de·
Amôr>.! ':

.

-,A' venda fias Drogarias, Far-
macias e Armazens.

AqUABEL'�
antecl- t 2S.-Vended.or Ambu1ante-26.-Tarde de Verão-27� Ponta do

}

, ,() Sindicato dos Indus·
. triais Panificadores

,

�.

C-ONVITE
Co�viàaníos os s._.s;' socios e exmas. 'Familias. para às se-

guintes festas: '.
.

DIA' 25-SEGUNDA-FEIRA-DAS 18 A'S 21 HORAS.

. FESTA DO NATAL

,
,

'

GRANDE BAILE DE SAO SILVESTRE

'olA SI-DOMINGUEIRA-A'S 22 HORAS.

TRAJE A RIGOR OU BRANCO.
.

Floriano;?oJis, Dezembro. de 1939.
.

. . A Diretoria

Clube Doze de
.

C'ONVITE
....

Convidam· se os senhores socios e exmas. familias a as

sistirem a 25 do correnté, DIA DE NATAL,. ás seguintes festas:
Da s 17 ás 21 horas

. 5üirée lnfantil
Das 21 boras em diante Sarau Dansante

NOTA:' Na Soirée Infantil haverá profusa di'3tribuição de brin-

qued os á petizada, que para isto se habilitará recebendo, _iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii..iiiii'íiiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiB__iiõiriiiii_iiiiiiii�_Iiiiíiiíí ,;;;;...iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiii5iiiiiiiiii
á entrada um cartão numerado. Esse cartão só será for

.

ilecido, EXCLUSIVAMENTE, aos filhos de socios que
estejam quite!! com o Clube.. .

.

Pela Duetona
OSCAR ABR'AHAM

lo. Secretario
�������

PODIUIOSO _ ELIMINADOR mo ACIDO -UHICO

EXPORTAÇÃO DE COUROS ÇRU'S
CAFE' CERA MEL DE ABELH.\. FARINHA,

,
' FU-MOS, TAPLOCA ,

Agentes da The 'Caloric Co.-e AIR-PRANCE
·Caixa Postal 112' .f'lorianopolis
Rua Conselheiro Mafra N. 35 Santa Catarina

, Terefon. 1626 Brasil

E'

Te,legramas: "Riggenbach"
Codes: '

Benthty'
Tanner's Council
Mascotte 1. e 2. Ed.
Rudolf Mo�se' e .Supí.
Ribeiro' �

ACME

Eficaz contra
males dos

RIN,S
FIGADO
B'EXIG·A

ES'TOMA'GO

II
II1 frnesto Riggenbach' &. (ia., 'Ltda.

\

Analisado e licenciado pela Sanlfe
em 21-"-3-930

, Publica 175
Foi a.�O�d6 a Ade�o Pascoal

Vieira, �oDtinuo' da QQetoria de
Terras e Colonizal;ãO';' li flontar
de 14 de novembr.!'· último, o
adicional de 10% 8_ 08 "lM
vencimeDtos, :vi\\ct 'oe m"
seis filhós menores que vivem I.
suas expensas.

Preeo por pacote 5'000
Distribuidores para Santa Catarina CARLOS HOEPCKE -S.A.

\._-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Florianopolis, 8 1H
. _.-� .'.�

,

"

•
\

"
• \...' •.

..

�
.. ?'

.. 1:

., ' "',',t .!.............................. .."
...............................� Irr���==��������������������� •

,

iAVISO AO POVO CA1ARlHENSE
.

.

I
Li�li� ;mr,eta P.�r.i() A.1�g'I},' - ���p..Ii�'é! ,

, ,-\
A EMPRESA. JAEGER,. lfti\[Ã0eJ, BD �&M. ��, co. :

" • MU-NICA. Á SU_A DISTIN.�* F!REQUtH_ ,..:'
"

•.•:
"

..�
FORMADO PELA UNIVERSIDADE DE GENEBR:A (Suissa) .A SUA.L1b.�HA DIItE�ApE' o��'f:i1\i'.s;,D�*..� . �

Com prática nos hospitais eunopeus ., ,7- ESIl);j_ CiliP.}\i1i.iL· , .� \ ,�t.�\
Clínica médica em g�ral"pediatria, doenças do sistema

" ", I .

"

\
'. ,'Ié'f{\�, '.,

nervoso.
" ".

'

,

'

SA:tDA�: de Flo..i�'ll6polis ...". tev.ça's .,. 's�ados.. '.' ,

"

,' .. :ASSyS:TENTE;:T�CNICO \ .

.1"" _'"A'

.

.

DR. PAULO TAVARES
' i d�;:All�rang'J.Ii\ ...,. .CI:U��l!, dJjadoir � �..ifol��.·'·

,

.

Especíalízado �m hígíene e �ai.íd� pública pela Universidade AgeIü@emFl.IOl.ialíl.ópOl1s -'-,- :i,��� s.�V� '1.--
",

1'1'"''Tém98 -o .·pr-az6rJ de comunicar á nossa distinta ire- . de Rio de Janeire,
.

e ,-, i�!Y"_� .

.

guezia e ao publico em geral, 'que A PADARIA E. CON- GABINETE DE R:AIO X ·.::>:,) ;. " íi'i'ji ;.� �;}
FEfr'.N:RIA' c-CARI0BAI-:t"11Í' se acha confortavelmente ins- Aparelho moderno SIEMENS':(lara díagnostíco das deenças ln-

' ..v ..,,<, 1 ,�,.,,-tl-�,,!.,:!
'

talada em seu nove prédio, sito á Rua 'Felipe Schmidt es- t�rnas: Coração, �ulmõ�s, ViSiCU.� biliá'r, estomago, etc., Radíogra- ,�- 4A'. V.IAJ A ....1 ft",&{\A'. ' ri,
quina da Rua Alvaro de Carvalho.'

. fías ósseas-e radíograüas dentarias, , l .'Ii:i&Jf � .�_ r" 'f"- a�>
.

Com seús> serviços grandemente _

desdobrados, ' 'mo- ELETROCARDIOGRAFIA·'CLtNIC.A ..
'

- ,,�. ,�l
-

t"w" '.1 Q,. I ,,1,1""

de't)iaúnmt'é allsrélh!fda, 'a. P!ADARJ� . E CONFEITARIA'
, (biag�?Btico '?r�Ci�O da� �oiésti�-s cardíacas por mele de tra-. _.� -:

'
.. ·IU�.. ,DO��EITADAt",

. c:CAR1'(jQlA',.';e-;tâ'.-7a-pta""Íl-·�te'àder pedidos"".de"'doces"l,e, �.Ol:l.-., çados eletrtcos). '. .
. '" __ , .. I'"

"

,0 !", l. �":', " � ",�,' " 11:!íi�" ; . '.,c_",'",!, �

:�:e:��:�: f�:t:�ae���:�����a�de� pàra bail.��, 5' batiza�o�� . "'
. (Determin��ã;'�!T�:���:ro d�tS:r��d�;�!3':' ��" '.�'���E;Çã.o t'. '�._,. N:�EM�Ri-i\'''V.IAçA'Õ )«'�ióiii:� V� .,�: '��.i..�t��ef'.

Todas as "especialidades' da casa estão a. cargo de íntesaa). ," , � " ; viajem pai menor preço e com omaior conforto e rfl1'ide�.;'
<",

competente.profissional., SONDAGBM DUODENAL i
. T�O?e opta. de <:J.?,8ptO. lhe custaris. as p.��a,�Dw 4� FI(Jria�-

, PlfEÇOS"" MODICaS _,' _RESPONSABILIDADE ('EKame químico e microscopico do suco duodenal e da biliS)·.130 ,1ohl ate as localidadeá ab.IUXI> meo@ioD,sá". ou �ice.v.'et'lIa: :;._' "" -" ,I

ABSOLUTA --- HIGÍENE RIfiOROSA _ E MAXIMA GABINETE DE FfSIOTERAPIA
•

SOLICITUDE PARA-COM A FREGUEZIA. Ondas curtas, raíos uãtra víeletas, raies iafra,verBlelkos e ele- ,! Localidades 'a'�8'11ffl� Jaclusive <1I.,ur�
._

665} , "26 Y -13 tríeidade médica.
.

I c'«ãíia 'a'ci'deÍl\;' ,,"

. .

LABOSATóRIO DE MIC�OSCOPIA E, ANALISHS CLíNICAS

I�
'!' ",J, " ," .:�, .

..........................................Q••••••••(I I
Exames de sangue para diagonostico da sifilis, dia�n@sti@9 . SIMllL�S lOA 1!: VOLfI'A

.

.

.

.

I

1': do impaludismo, Q.0sagem da urea no sangue, etc. Exàme de uri- TUBARÃO,
'r _.,

. :'.; : .... , ,;'1 � f·, �','

...................................................... I r{a, (reaç'ão de A.sche_in Zondeck, para diagn�stico precoce de 24$600. . ,·4%$460
• Jag'uaruna .....,6.�200 { '. 4,4ar7�. ,,-

B-"'-A-' N'-�,C�,··O··,'" 0- Q. "8. ··8" .A S I L .•

11,r.
gra,vid.ez). Exame .de'l?uz, esc.arro, lí.quid,o raquianq e qualquer . "í " UI:!

• 1
-

d MurrQ Grande 2;7$:200 . 4,6:*1.0,0..'.•·

.

,

.•• .x, ;' " !"
. pesqUlsa para e uCldaçao e cUagnostIco. ,..J" ,

.

,
' .

, " , I . Explanada 21,:$900 47$Ma +

, '\ '. ,:.. ,-.(",," 100000'000$000
Rua Fernando Machado,,6 .. ...,.

.. Telefône 1.1'95 rç'a'r�a"--
',,'

"910.'.10'" 49$011.0'"Capita:l '."
'

,.... ',', ., .

. FLO'RIAN'óP'OLIS 11 "'� U ",v

Fundo de reSel'va·. 'r
.; .; .. .. 259.746:100$000 ..' CRESCIUitIA 3q,IOQ, 50'tOO'

EXÉCUTA' TÔDAS' AS OpmRAçéES BANCARIAS \ ��:r!�e� ����g! ���r;'Agências e cOIlrespondentes em todo o país
'

ARARA"NGUA' �'H.{�·200 "....'.*.l.i� �
.

AG.�NêrA DoeAL
.

RUA TRAJANO,' N. 13 0...................... <J;!I' .,.,,,,.1_v
•. • MorrJ) dj)' E'úmaça' 2.8�5(jÓ

.

-, 48$'�ij{)
Ab'onll).em,conta,cGrrente·, os seguintes jUVOS!' I A E

. l' E ' T R I _- C' A·I Cecal. 29$'200 49$400,
De]1). com jUl'e>s (COMERC-IAL SEM'LIM-IrvE) 20/0 a/a

I
. UBUSSANGA. 3��300 Sl�'Of.V

Dep. limitados (límit� de 50:000$)' :, ,... 30/0 a/a - Í) E -

I'
eseté- ' 3 1900 Sl-tS��\"

D
.

I ("d '1 ... ·00"'$) '4'" a/a

I'
..

.' R·io Deserto· ! �,l.'�:.oo,l) . 5'4l1li'''1'1;.1.,1.'
ep. popu ares -l em ue v. v . . . . . . . . . . . . . . . . . . '/0

E'SPINDOLA MATO
,iJP .wjIJ"VO'.

Dep. de aviso prévio (de ·quaisquer quantias com retiradas tam- & S Guarda' %s;$'100 ..ti'
"

bem ele qliaisquer importâncias). r "

Braço do Norte 26j�:OO .li�'
.

(\!(i)!'A aviso prévio de 30 dias .... .... . .. : .... 3;50/. a/a I eletricistas licenciados pela D. O. P. I
Pedras 'Gràn'de� 2Zl200 4@)O8';'

4o/ó a/a

II
Palmeirâs�<' 2�700 . �.a�,,8)'idem. de 60 dias , ··.

\4,5nf�.a(a RUA JOÃO PINTO, 14,-,- FLORIANóPOLIS . • ORLEANS "�(�'I'c8'O_'O
'

Iridem de 90 dias, .. ,............................ 7'

I
,. c

"'" t 08
,

L
<

M' ;.... '."
D�pósitos a praz�fil.\::o I Especió\listas em t"dp e qualquer ser.viço de, eletricidade ' aU�Ç) . ull(er 3 �l?:� _' 3�y. �'!r)

.

,p�r 6 meses : , '... 40/0 aja

I
em geral.. "0

N t b'l
'.

t"" �1 b d �
.

" 5"'ó a/a'
' .

,a �, e" a aCIm
..,_.8 es ao eo.5<'o li os 08 pr.e,'f'O,..8,· ..�,'.-.,88A;D:e(18; \

por 12,·meses. . . .. . 0 ••••••••••••• , • • • • • • • • 7' .

I
. � llf. �. t"�. 1:'lÇ\ ,

.

45nf I STOCK PERMAN'ENTE DE: Lustros _,.. abat'J'ours _ .Con- de onibus e eStrada de Jerro.,
.

)"
,

. ,
- . -. 'l,�';"'·· h"

Com venda :glensal " .'.;' .. : _- " .. ,

' ,,'70 a, a

II tadores Erieksons, com exelusi-&idade para o Sul do Est�do '� �
r .

Sain'áb' d�' fP9Iis,: ii'à'li terç:as, qniota.s e 8.Abadôl!I. ás' t:. ':��a�lL"tl'as a l'remi08 '. I ' V" Si' ",', I' L
I, '.1,' l..", '_ '.'!'u',q, I;'; :'8; 't- "fi ' �J

per 6 meses '
:' ....•. '

..

'

'... 40/0 a/a

II
Chuveiros elétricos - Estabilizadores para ratlios - Fogões a i ela manhã,

. 'd'
-.' e�,t!�fa<'�Wd agEunsb. a tT,��BOE't� '.�J�O:.�f�!��i,.f.;�"'�

.'
. 5%. ala I óleo cru marca "REI" - Variado Sbrtimentel d!,! lampadas TO-

I
tlem para to os os ramaIS a·'. ""'. non L.4, cJ\�,:).rt;!''jA:; 'A'i!

por 12 meses

's�jeit�' �� '�êi�' �������i���i
.. ... .

RINO - instalações de ante�as de Rcitlios. . �egu�das.• qucaJt�� e, ��'\t.�.s, ,�J onjbu� da. Gl.OB��: V,���� '9"t tagu�a
.

',.

�
"

_': I. _

.
., -, 1 depOIS da chl"gada dos treo�. As p�ss8gens de YQlta v�:lé�' l'�!lM

Expediente· das 10 á's 12 e dali 14 ás 15 hovas

I
ACEITA SE tode .e qualquer serVIço de I?stal�çoes a preço

\)Iara 08 c�rro�-;- .da m(lsroa hnha,' da Empresa Auto VIação eÍltaÍ'�J

l
AOS SÁBADOS: das 10 á8 11,30 horas • i sem concurrente. A0e1ta·se eontratos para o l'ntenor e fóra du

;nI"Dge. .-
_.

_

, ......, -' " l'"'H,,", ''Y.�. ,.""�?,, ........."";A.,i,"

Bn�r_eço teleg�áfico - SATEL�I'F'E I I; Estado.
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. "O,:!,tras ip{(�rmapõe!f n� �I{e'ac\a,.?� E�Ptr�� CiLU� ..
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Cilnento Nacional
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. ",�,,,,, - "._.__-� ..
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I MaqUinaS.deesc.reyer.porta+eisepara I M"aqu,ln""85' elft.. G-
I

"C o N TeicíloEsN T A LJ)
,

. . l"
"

. If'!�·�. ·�_rel'-�
Para. beo,.flc.i'ar.-made'�Fa-.. ,H • � ,fi ...__.... • ... _ ............" � .... 1"1' ..... � ....e-m- sacos de papel 42 112 kg.

. M�-quinar]o 4�:tiç.Ql�,_." ,.:'
ARADOS. ORADES. DESNAT�DEIRAS,BAtEDE1RA'3

DESCASCADORAS, PARA CAFg'j� ÁRROZ, '.
•

MOINHOS PARA TODOS OS FI;NS'

Tornos -c Maquinas �e f'u�ar:- Seuas_p.al!-.
ra ferro - M" qurnas d'e" ,,�'f�' � . -'- -�-

. 6 . .- -am,g i,ar
Ferro .para ferreiro, em bar

ras de." 12 metros

Êerro .'�:m' gera. para
e.·hstruções 'I Stock per mnente de todos os tamanhos Ide 28 a 65 cms; ,de· comprimento

./'

OARL.·OS HOEPCKES�
MATRIZ: �""·ORIANOPOL.I

..

M8TORES E DINAMOS ELE'TllICOS, FIé)S, �I, IH-
LADORES, MATERIAL PU\A JNSl'ALA:,

.

,

.

FI't?I·JdS'- e·ml Blumenau • Cruzeir.a
guna - Lages

da- S'u.
'Mostruario••

• Jainvile • Sã3
em Tuba-rão

Fr.noi�CD • Lá-

PA�OAR'r1\ f' CONfEITARIA
I

.'" C ,A"R I O ,C A "

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO CLíNICO
, DO

ORe DJALMA MOELLMANN

De Doaningos' J;osé, da
Si"! v a

.

"

UM

A
, .

PFlESEN,TE MODERNO E 0 ......0?

,CASA ;DAS.
BUATIM

NOVIOAC··ES
n•. 'h.-l'O':�·

.' 'n '- .. ,,_,��h_Y,

de· NICOLAU
"

a•• Rua

tem o que 'v. S: p'rocura a preços de p3�mar
Ar'tigas, d;."' ,Armarlnh'a e NDvidad'es •

.

SEDA'S
'"
- ,ali ultimas ereaeões" _', um groll"t. estoek ao. mellÍor9s pre9.S'

Antes de' gástar Visite A, Casa das Novidade$' t# (onsel��,jf,9 M,afrQ, l�, '���r M�r�f�J'",
. I'

�

•

i'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



(ARrAZ�s DO DIAA G A Z'
.

E T A CARTAZES DO DI
o D E O N

.
_

CINES (:OROADOS
• Ilder d08 clneDlas Real Circuito (:10."

Impa Cinematografica .

. .
" Dlatograflc� Ltda.

Odeon Ltda.
. '_ Fone 1387

_

FONE:
/ 1602 m -«".�� """" TO)""-«"''''' .: HOJE - 68. FEIRA - HOJF,

REUE _ oa. -FEIRA, 22 DE � W �Ji,Q. JJ"JI� J.r�' W � No REX' ás 7,30 horas:

DEZEMBRO No tempo da. d11l.
A'S 7,30 HORAS: Diretor-Proprietario JAIRO CALLADO genelas
EM ULTIMA EXIBIÇÃO JOHN WAYNE, o Ilimpatieo as,

A encantadora MIRIAM HOP- '1" tro de inumeros "WesterDs" tem
KINS ao lado do fino- galã RAY ANO VI I Florianopolis, Sexta-feira, 2t de Dezembro de 1939 INUMERO 1818 um papel saliente deste filme de
MILLÁND na- extraordinaria M-

'
-

ação tOOvimentad8. 'lutas. corre.

media da J\KO rias e tambem um pouco de roo

·.Móea de expedleute Sedas em córtes e modernis- AUXILIO PARA O HERDEIROS DE BEMEVE- 'Comercianle' Camarada I mance amoroso. CLAIRE TRE.
.

Uma historiá alegre e cheia de simas gravatas no LEPROSARIO
.

NUTO VOR , a heroína. O comico AN.

situações agradaveis. PARAIZO I Visando as despezas de Na- DY DEVINE. E os homeas máos,
Rua Felipe Schmdt 21 A Sociedade Beneficiente .dos tal, a Serraria Delambert resol- GEORGE BRANCROFTeJOHN

-N:o programa- O sr. Interventor Nerêu Ramos Cabos e Soldados da Força PÚ- veu vender lenha a 11$000 a' CAI\RADINB. Forte e Intercs,
NACIONAL D F B D R· AUREL'IO recebeu do sr. dr. Gustavo Ca- .

. . . '. M blica, de Estado de Santa Ca- -carrada, saDtis8imo .•.
JORNAL UNIVERSAL n.

ROTOLO
panema, inisfro da Educação, tarina, chama com urgencia, -os Fone 1.100

_

Preço:-.2$000
2 T '1I comunicando que o presidente •rai ers

G t li V . s I _

herdeiros do falecido Benevenu- : No IMPERIAL, &s 7 e 8,45 horas:
Preços: 2$000

I
I dee u af daargs�e �es� v�u con.�� Boaventura da Silva, ex-solda-

I
Florisbela a secrelaria

, Geral: 1 $000 MEDIC�AR���::BOR I der'94:316$;00 pa�a' a i��f�I�� do musico daquela Força, para ACACIO ,MOREIRA Mais uma alia comedia da alua.

Am"anhã I ção do Leprosario Santa Teresa. apreseatar. os respetívos doeu-
. da Florisbela. Desta vel ela en-

RAIOS :x I mentos, afim de receberem, o que ÁDVOGADO carna e papel de uma seeretaría
A,'S 5, 7 c 8,45 HORAS: .

• de direito deixado pelo mesmo. do outro mundo Cena'! de uma
HENRIWILCOXON eMA· I Clinica de Tuberculose I ,.................................................... Consultas • pareceres. "d d b .. ·f·: I t

.
. _ . .

".'
• A." C' i C

• . VIV8CI a e ene loa e sa u ar;
RIAM' MAHSH no sensa-

•.
"

. Pulmonar -'I 'DR. ARM I. N'IO TAVARES I
eu.s lTe S. omerClalS PENNY SINGLETON ... ao l�do

oionalfilme , .' 'Diatermia 'em ondas curtas-e- I \. VISCONpE DE OURO de ARTHUR LAKE faz ooisaa

ADlor ..o carcere'· Rai�s Ultra Violeta e Jníra- I. I . OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA PRETO, 'o. iucrlveie, E para atrapalhar mah

e· o Iinal de
I

Vermelho II ""ON·.·. 1-T. -.01'" "0.1
aí está o LARRY ...

I I CIRURGIÃO·ESPECIALISTA Assistente do prof. Sanson :r..", �I -o p' 1$100
.• .uarda vinllador Infrazon - Terapia - Cistos- I. I I rer-·

.

1·
copia _ Uretro _ Seopia I I ,Consultas das 10 ás 12 e das 16 á� 18 nc usrve o�

. Domingo '

.,
I

'

I · A h'"
A'S 4,M:-6,30-.8j30 HORAS: Consultorio - Ru.,a Deodo- I

RUA JOAO PINTO� 7 sob
_,

TEL. 14� man a:
SABADO

GING·ER ROGJ:RS é' FRE:D I
ro - Esquina Rua Felipe I ec DR. SAULO RAMOS

. ASTAIRE' < "

.

.

.

,Schmidt. 'Das 9 ás 12 e das

I···.············
..·�····· .

a maiór dupla de dansarinos do 14 ás �7 hs: Telefone � 147�. II D R. J O A O D E A R A U' J O
Ex-ínterno e ex-assistente no

cinema a do mundo na super- I' Residência - Rua . Nerêu iA. .' Serviço do Prof. Brandão

, produç�o.· dane.d? � ,c�ntada d� � Ramo�j 26 """:
Telefone 1450. I' OLHOS. OUVIDOS,. NARIZ, GARGANTA Filho -=- R.io

RKO. que constítuírá, sem duvi- ee&. I ..' . Diplomado em 1933 pela Fa·
da, o maior sucesso deites" ulti- Linhos para ternos e casemiras Bspecíaltsta do Centro de Saúde - Asslstent", do prof. Sanson culdade de Medicina da
mos tempos! . em córtes no '

. I Consultas diárias das 4 ás 6 1/2 -,- Tel. 1447 Universidade do Brasil
� Banse CODll.� PARAIZO I � ,-g:'J;,' ';i'.'B I

'.

Rua Felipe Schmidt 21; PRAÇA 15 DE NOVEMBRO; 10

2a. fe��A DE NATÀL .

··.······,!,.·.,,,�·�'&�,,. ,,, iS.! •••..ê
. A'S 2-5-1-8,45 HORAS: MOVEIS f· b "b Ih d

.

,

UM REGIO PRÊSENTE DO, .

.
tnos e em ,tra. a a os, so na

resr�:::::�S�::I::s:
"

"A' . ·Mo·b·'.-'I': .•
-

a" r.- a"SOES POPULARES" . , ,'.'
RICHAHD AB.LEN· - ETHEL

.

•

.

NERMAN_,.PHYLLIS BRO.oKS
que te pos·r"" m t

_ .».

T·
..

33_ GEOROE BARBIER e, os' ."." ..man m e� I�ao per anen e, a rua "raIano n.
TRES 'IRMÃOS fi I T Z

.

Todos 0$ nossos ...oveis sã.. recebidos diretamente
na maior explosão: de garea- da� Fabriea Zipperer" Bc Ci••, de Rio N�g�ioho.

'

.

lhadaslllv> "

..

. ,

V d
" ,r

t" -
"

SwaeRstalie··d'o. '. ,:; 'Y"'i" elJ e-se' a,' p:r�.'� ,alç�.:o .. ".

,.:';\"':�!���O'" "

" ','.' . H. SONCINI, n�Dresentante

MOLESTIAS DE SENHORAS:

GRANDIOSA SESSÃO DUPLA
ESTUPENDA.

.

No REX ás 7 HORAS:

Desejo'
MAnLENE DIETRICH volta a

DOS entreter com mais um sali
ente desempenho. Um unico de

sejo ela tinha galgar aquele poso
to de amor. E um dia seus dese

jos foram cumpridos. Inten: o.
Amoroso, Vibrante .•.

Rosa do rancho _

Duas lindas vozes, na mais ar

dente e movimentadas das' peli
culas em que tem Iígurado JOH.N
BOLES.GLADYS SWARTHOUT
canta divinamente 'e nos dá uma

ótima ep.rtunidade de reconhe
cer seus grandel merites.

Preço: 1 $100.
Selo incIuido

No IMPERIAL. âs S. T.e 8,4.5 hsy
Carpis, o ilatanleo l'
Tenebrosê, medonho. lnguhre

Cerrentes 4�e se arrastam. Mia
dGS t.remendos. Uivos. ASlSombra
çles.. Ele era, o diabQ fm p'8SÔ'I�

,
"

, TELEFONE 1009

Camãs patentes: C! 20 0(0 de descontol

1:450$1 ,STORES
Stores, artigo de 18$ a

» »» 25$»'
FILET em me�ros ,a

3.: 1 00$ I, Stores bordadas a seda a
59$
29$

Partos métrorragias - cirur
gia plastica do perineo - cio
rurgia abdominal -trau·

.

• matologia
Consultõrfo e Residência: n.: Ar·

cipreste Paiva, 17. em frente ".0 ,

Cine Rex

, '

Enredo forte para os fortes ...
E o @er,iado .

4ranha' negra
14· e 15· episedios•..
Preço: 1 $100. .

� ��-'�I�
.•� .

.. çi. r ,

'. '
.' •

'

1<":
-

",'. � ��." ,,:��'1.,-"� l"��.... �!>�"�
"'_", b

1" -"
,

1".: � ;

'. "

. '

"úm sincero gesto de . Gratidão pela simpatica preferen-
.

,;
" .....

' eia que lhe tem s'ido dispensado .

.

"D
',;' .".... ..'

J::l m O O E L
.

,'r·,}elrlbLJê" t;).·. .

.' ·A R com

I,

uana··. S'ENSACIONAL 'BAIXA DE PREÇOS durante o anês corrente
_.'.-;",�( ... ';':.,,':"-�.!: Bàixa real!' 'Preços que são p melhor presente de Na,ta'I!'

_

" PREÇOS ,ue deverão t�steDlunhar CODl realisiDo q.uão Iratos SODl�S aos que têDl sido
o fa�or. unlco tto nosso progrestiio, e do nos!<o forDlidavel movlmentó cODlercial Dlovl
,uento e�te flue tanto D�SPEITO DESELEGANTE teDl provocado eDl certa eoncor;8ncla.�.

� I' Salas de jantar I, ,83 (:ONGO?LE�NS
Finissimas salas de jàntar, C( I balcão, 1 eta- x 275

<

a 98$
370$ ! gêr, I cristaleira. 1· meza �lastica. 6 ca· 12,3G x 275 1> 11-8$

deiras e duas· poHronas estofadas, de, 2,75 x 275 » 138$
450$ ! 2:200$ por

.

1:5 O$! 2,75 x 320' »

.

168$
2,75 x 366 •. J 88$

�

Passqde'ras d., 'Iã
Pa,ssadeiras de lã. metro, ,

.

6$500
135$ I PASSADEIRAS ·aE CONOOLEUM metr� í$900

ROUPAS�, FEITAS
Kimonos 'bordados, de 1 50$a' 105$

» finissimo laquê japonez de 200$ a J 40$
» Fi_nissimos. godê, de 240$ a 170$ !

TAILLEURS desde
. .

) 65$

12$500 CAPAS DE BORRACHA C( 20 0(0 de descontoUI

17$' BOLSAS com desconto çle 20 0,10 III
31$ Guarnições de cama completas, .a

�8$ Guarnições de chá bor.dadas a

\ .

MOVÊ:IS'
Salas de visita

Mobilias estofadas com fino goh�lin. 5. peças.
. boas môlasj a

Idem' idem, com bflo veludo Italiano, 5 peças,
molas otlmas a

. .

Mobilias artisticament� feitas. preço, normal·
1:500$ "pbr

"Mezinhas de centro, madeira compensada,
. de 130$ por 8j$ ! Poltrouas de deseauso-

de 180$ porQuartos de dormir
,Quarto de dormír completo. com fino .espe

lho cristal a

Quartos de Imbuia' compensada, peças des
montaveis, iguais aos vendidos pela conc

a 2:200$" por )

Quartos Finissim03. cQm 2 igua-r(Ja vtstidos.
.

camizeiro. sapateira. 2 creados muaos, ca

'. ma. penteadeira. banqueta _
de veludo, 2

, cadeiras estofadas com veludo.de 4:500$ pnr

1 :056$ I
Moveis de escritorlo -

com 20 010 de bonificação

680 $ ,

Quartos laflueadoo§
com �'O 010' de desconto!

.. ..,.:;;:,;:?

FiCam!

lETC. ETC. ' lETC. lETC.
í M .1=» O R T A N ,.. E:

suspensas até. o dia 30 do corrente todas as VENDAS
credito de ianportancias anenores a 300$000.
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


