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"NA PARTE REFERENTE A' TRIBUTACA6---- A ARINA, A'J'RAVE' DO RELATORIO APRESENTADÓ tiA ,POUCO AO GOVERNO NA
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.. EM �IVRO ABERTO, OS ME:NORES DETALH;ES DO SEU MOVIMENTO DE IMPOSTOS. E' TUDO TÃO SIMPLES, TÃO BONITO, TÃO INCISIVO.O AUME:t;lTO DE SUAS ATIVIDADES ECONOMICAS SURGE, DE MANEIRA IMPRESSIONANTE, DANDO A CADA BRASILEIRO A CERTEZA DE QUE O ESTADO��D����ts�.ATARINA ATRAVESSA UMA FASE DE PROGRESSO SENSIVEL". (DO ARTIGO DE HOJE DA TALENTOSA .ESCRITORA PAULISTA D. CHIQUINHA
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avees russos
RIO. ti - Dal!Hl!lllnkl.

Hav.s. agencia ftancesa
- O comunicado' oficial
anuncia que 23 aviões rus-

-

>� !��iJjS:Êf::;:e�
, ,:: )%: I Carelia. tendo os atacantes

11 ::�;;;=i:::l:;�r
, Ga,totti J

23

Assim como o medico necessita de um laboratorio pa
ra investigar as causas dos males e melhor e mais eficaz-
mente, debela-Ios, também o estadista precisa de-' um de- Diretor-Proprietario .11\IRO CALLADO
partamento . especializado �ue lhe faculte uma visão pano- ,-------------

râmica mais nitida da realidade, um conhecimento mais ,ANO VII ,Flor,i.anopoli.s, Quinta-feh'a, 28 de Dez6mbro de 1939 .; I �UM-.JIRO ,1622
perfeito dos fenomenos sociais para que, inteirando-se da 1_'.-----------'--,_---.,;_----------

...
, .I._' JIJI,

vida. em, seus multiplos e variados aspétos, possa' melhor

::�;�n:u; :��:i�:�.a trilhar e libertar.a coletivid�de dos i Mo'nsenhor fran- Iteverter'ão em beneflclo Abatidos
, Ess� Departamento é 'o da estatística. E tão impor-' I ijj

.

X
·

T
'

dtante é- ela na v:ida moderna, tão imprescindivel aos go- CISCO aVier OPP as familias pobresvêrnos, que administrar sem estatística é disperdiçar ener-

��S:ir:' construir sem base, é malbaratar o tempo e o di-
O dia de hoje, 28 de dezembro, ben5 deixados por pes-

Os' males que assolam o 'Braeil-e-confessemo-lo-r-tem '1
é data aniversâria do falecimento,

h d·sua causa principal na ausencia de qualquer organisação na paz do Senhor, de Monsenhor 50,as sem er elrosFrancisco Xavier Topp, primeiroes�atística na engrenagem administrativa .dos tempos pas- Vigário Geral do Bispado de Flo- A FORT,UNA DO AR-sados.. ' .

Felizmente. compreendemo-ia em tempo, e umjadmi- rianópolis.vs implantador da reli-,GEN':'&RIO PAUL DE·
ravel mecanismo de' atividades estatísticas .está em funcio- gião>, como s� ,lhe referi.u h.a iEUSt>SIUIA� A 'PRI-
namento em todo o territorio nacional, investigando por-

pouco alta a��on�8de eclesiâsti MEl liA A TER ESSE. ,

I
ca e. como, aliás, e geralmente re .

menores, coletando dados, e pondo á disposição dos execu-
o.etido; pois, de fato, Monsenhor FIM

tivos, todo um vasto material de, rara; preciosidade, para
que êles .o transformem em beneficios para o público.

Francisco Topp, cujo 14' ano de

Os :resultaaos já se estão fazendo sentir; Já. começa- falecimento hoje ocorre, tendo RIO, 27 - Foi baixado um

mos a nos conhecer a nós mesmos, "a 'ter -mais fê na . ca-
exercido o menus apostólico e fi' decreto dispondo sobre herança [a-

pacidade da nossa gente, a. destruir �
. pessimismo injusti- Terezôpolis, Tubarão e na capi- cente. Além dos casos previstos

ficado do nosso povo, a sentir de' maneira mais viva, mais
tal do Estado, promoveu e. assis- no 'Codígo Civil, considera-se he-

forte, mais intensa, o grande e incontestavel valor da nos-
tiu á efetivação do bispado de rança jacente a deixada por pes-

di
.

d
' Florianópolis, hoje convertido em soas solteira ou viuvá, que nãosa raça, o vulto extraor mano as realizações nacionais e

Arquidiocese e com duas dioceses deixe testamento e nem tenhamque colocam o Brasil não em plano secundaria, mas . entre
, . sufraganeas. Monsenhor Topp ascendentes ou descendentes ouas nações que mais de perto acompanham o progresso e

.

introduziu no Estado as benemê- herdeiro sobrevivente. Decorridosque mais contribuem para os esp1endores da civilização. ritas Irmãs, di' versas. Ordens e seis meAses sem que os he de'Santa Catarina merece, a êsse respeito, uma menção' �

.

.

'. r aros se

Congregações religiosas, que Iun- tenham habilitado ji sucessão, seespecial.
E' que o ilustre Interventor Federal se colocou, des- daram cursos de ensino sólido, rão considerados vacantes os bens

, cristão, proporcionando a cultura da herança jacente. Declarada ade o primeiro instante, ao .lado dos grandes apologistas da

I
ensiná secundário ao Estado ca- vacaacia da herança será transfe-estatística.' "":J •

'h I'SeCundando o pensamento do govêrno f�deral, integtou':' -tarmense e prestando carmt asa tida" á 'União, que a arre�adará como renda eventual, destinan- r
desde logo o Estado no grandioso plano traçado pelo Ins-

r
assislê�cia, r�ligios,a aos coloniza- do-se c: pro.duto da arrecadaçã._o, a atender as despezas com a;.

, dores
.

do uI timo século. -

tituto Brasi1ei�9. de Geografia e Estatística, e
.
aparelhou-o' <Pae dos pobres'», por vezes ví-

proteção dispensada pelo Estado á família. ,

de um departamento verdadeiramente modelar.
. ,

.

De acôrdo com o decretovem apreço, a fortuna do ar-
Fo! de 258:600$000 -á verba que lhe destinou em 1838. . timr �� seu deaspêgo aos be_?s gentarIo Paul Deleuse, calculada em quarenta mil contos de réis,

Verba expressiva, se tivermos em vista o total do orça-, Rma e�la'I�' PdroS1COU-?� 8J morte
- �ol' reverterá em faver de familias pobres..

. '.' ospita e·.. arrdane, aos. 'I I'
'

A'" I '. .menta estadual .dó mesmo exercício. .Eficiente amparo· de Id d
.
48' d

'

.'
,;
"'.' ssma a-se que se trata do primeiro ato do, ",

d'" 8n03 . e 1 a· e, aos anos e V '

AI b f'" ,

para uma repartição nova, que.precisa e custoso apare- I'd j' t 1"' . dAI' .' argas,.apos o apeo em ene 1C10 da -maternidade e
lhamento mecânico' e enorme expedientec , ..ela .possibilitoú, 'I VI a_,....sacer< o a

. ":0. 'e �.. ..'

I' "
- ,

. .'
._, ----------

inda, - am <a1�lho G.ltam.eIlj:�tficàtiy�· -ré' .

façil i, ç}.Jle.vm,O. V IJ.W no �,era • Mo.n - .

,

-.a' I
�

f,'..
til'

je ........ni'lmr � esnceto a pávirla ,111 e 112> .do 'Reltf!:orio �Jft.«()r
Harry Ba,ler{ celebra ho-

f
· e e � �11ca :

ct"""·� ,.,-,,_ � - i�, :ás 7 hor'!&' da manhã, no al-dê 'a.-��,
.

dOnâe ext�idos 0$ seguintes numeres: '. &

11_ Grafic�o"--, n1�/;�1'�ca��'� U�ê�'�2�8dOS.: �t ,,!:;;�$.�.:t���cã�:-Ó�� . tarinénse:cíS!"5a.! �.un �... ..,..�o ." 't •

o�oS1��c'aruo di'i. gr! Doe 8hpa, do
. E... dtrà. constituem um espelho' da situação do,

e
-

'to fort,e .,;. w>-,�"'ter d,,; eilchl·',

1
n.

..

t -;-------
,� � f' .JJ """1U ., ,. c�m.,.flmen a s-eus, assinantes deEetado. ywis tanto os mItos, comó os gr'8. ICOS e os co-

quQ.. fDl MÕfisenb.o· Franci�o,:a, I
.u icadós, sin1:etl�am. de '. aneira �ôquen t! importantes zes . sla's' � Oferece se�s novos IITopp, benemérito de nOSI3 'reli', ;

..
' ,

facetas da._ nossa vida econÔmica-social, revelando-nos as-"
gio-sidàde' e doe nosso sadío patdo,

..
'

to d
.

d L
.

;�etôs supre�ndênteí{d.õ nos'so adiantamento nos'· diversos I tismo.
"

_

'
, _ \.' nogrampS . P.,' IJXO, ,.'.. j Iramos da atividade humana. I -

para felicitações, que poderão: ser tral'lsmltl- - ;.E i�to gráças ao estím).llo que o sr. dr. Nerêu Ra- Sedas em córtes e modernis- ',," "

I'"
'mos dispens6u :ao Departamento, nessa clara visão' das '. simas gravatas no _

dos a �(}da êL Rêde. f

cousas que tántõ caracteriza o govêrno de s. excia.

" PARAIZO
'
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::Rua Felipe schmdi: 21

'! epolS de maisde 20 anosl Ac��a de se< nomea<lo p<o-

L-A V R A- O O ,·R!,H,itler.; atravessou, a. f.ron� �����ir:,��l��� d�.aN:�;t��e��
. nosso brilhante confrade,.' inteli·

,
.

.

,

,I
/. telra com a França �ói�r;.�.ator-chefe d� �'DIA E

__iiiiiiii_�iiiiiiiiiii;aiiiiiii_iãiiii_iiiiiiii_:� I' .Justo preltliO' ã 'C\lltu�a do 10- y

I PASSOU PELAS FOBTI14ICACÕES DE SPI- ve� causidico, que co�c�uiu cam

ma' l-s CBE8X A ....O ..·IP "'NU D
.

'
' bnlho o curso academ1co, a no·

i ,._, J..... �, t\ .. DE OFICIAIS
I meação do sr. dr, Nune� Varela

.00 S�U ESTADO-MAlfUI causou a melhor impressão.
1·······················.....···•...·•·•••·•···..••••

I.'feriu;.se no froo!, ocid;eJ1-
, '''--��

.

talo' maior combate des'"
Lá diz um rifão: tantas ve�es

l
� • dispostos a entregar o dinheiro a -d'-'oÕÍe-----..iiirl--·-iíiiiíiiiiiiiiiiií-iãiiiiiiiiiiiiiiiiid-a' <

.

'vai'a raposa ao moinho,que'úm V··t af!tlo'B· êle, Francisco .Machado, uma O c-omeço guerradia deixa Q. f0cinho. E com dois ISI ar rusque, vez que desse uma garantia de
""�··,;,;;··-iiiiii·-__iiiiíiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiii.·....._��·iiii.-iiii·íi.. 'iiiii__iii?

vigaristas àconteceu o mesmo.

h· .

. �

b
4:00Q$000. '

Ta.n.to. agiram ·.aqui em nossa oJe, os n·ovos. a.. Francisco Machadó, com ad- ;
,

1 105.. alemães chagaram a. pelletrar.as lin.hasl. fra.n..capItal, tantos mcau�os levaram .

• • • ,-
mirave' presença de espirita, con-

.

n<;> �mbrAulho, que afinal chegou ch�rels em D're'lto cardou,. e seu entusiasmo foi tão'
'

cesas e foram colhidos por Violento fogo
o dIa deles pagarem por· tudo. tJ

.

. I e.spontaneo, que os dois melian- RIO, 27 - Da Fronteira de da madrugada,
.

Como � costume, .escolhem de tes já co.ltavam com um' Natal Luxemburgo, United - agencia ;'''_--

preferen�as suas vítimas, .�n-: .Ho_ie, pela manChã, �eml cvis11'ta bem
F

fa�to.
M h
.r. nort:-amerlihc.adna-Segundo �nfor- AUXIL·IO fINAN.·CEI.....tTe a gente matuta. Um homem. espec1al ao sr. onsu ar os ranC1SCO ac ado disse que maçoes co 1 as entre as !orças

Uin homem simple's,: pobrement� �enaux, seguiram .para Brusque não ti,nha dinheiro -na ocasião, I em operação do lado francês,
RO 00 PAPA"trl\'jadq, de' ,maneiia:s rusticas, é acompanhad0'3, dos professores' :Ínais se quizessem esperar um r feriu..:se, ,hoje, no' sector do Mo-

.

um achado para os passadpres He�rique Rupp JU!1ior· e João pouco, iria buscar os 4:000$OOO� I sela, o maior combate desde o

cio OI conto' do vigario" . Mas José catiral, lentes da ,Fàculda- Concordaram. Não contavam po- inicio da ,guerra. Os alemães ta- Cidade do Vatlc:no, 27
iam êl�s se esquecendo de que de de Direito, os drs. Henriquc rem com a astucia do matuto. tearam 9'\terreno com pequenas -O Papa Pio XII�enviou
o mátuto ilhéo, embora ignôran"': Berénhauser,' Nunes Varela, e <> Francisco Machado em vez' de patrulhas e como encontrassem, importante auxilio fina ... ····
te, é inteligente, esperto e pos- bacharelando Abel�rdo da Silva ir buscar o dinheiro, foi ter com HITLER 'cert� profundid�de, empenharam: ceiro á Flnlandia, destl.
suidor de uma notavel presença Gomes, presidente do Centro a policia, e deu-lhe conhecimen- c?ntmgentes ma1S numeroso� em nado a socorrer os cato..de espirita. Academiçb XI de Fevereiro. '

to do caso. Imediatamente com- RI,O, 27 - De Berlim,' Uni- forma dY1 cunha. '03 franceses, .' ...

'

O fato que passamos a nar- Afim de se incorporarem á �areceram dois soldados da F. ted-A D. N. B. revelou, hoje, porém, �érmitiram uma penetra- lacos finlandeses que 50-

rar prova ã nosSa ',alirmativa. caravana partiram de.'Blumenau P., João Napoleão e Paulo Rego que Hitler entrou em territorio ção até certa distancia, prepa- frem as consequencias d� .

o. sr. Ftancisco Felix Macha- os drs. Timoteo Braz' Moreira, Aquino, que prenderam os dois francês visitando as linhas da rando uma rude surpreza para guerra. _)
do, natural 'deste Estado, casa- delegado Regional e Màx Baier. vigaristas num botequim da rua fronteira. os inimigos. Detidos então pelo
do .de côr' branca, residente no O objetivo desta vitlita é o de Jeronimo Coelho. São· êles, de Cm correspondente �e guerra grosso das primeiras linhas 'alia-
di�trito .de, Santo Antonio" de agradecerem os recem

diPlOma-,!nome
AIcid ia João de Souza e acompánhou o "fuehrer" etrans- das, os alemães tentaram mana

profissão lavradoY, encontrava-sé dos, ao sr.. Consul GarIos Re- José Maria.' mitiu o seguinte cornuni-cado: ter SUás posições com u:m nutri
na capi�al para tratar de nego- nau�, a instituição do" Premio A esta hora estão êles am-ar-, "Em transito para as alturas do fogo de morte;iros, . artilharia
cios. De repente foi abordado Renaux", consoante noticiamos' i.lndo 110 xadrês, a esperteza do de "Spicperx", que r�tomamos leve e infant�ria. Tal foi, porém,
por dois desconhecidos. Depois em edi�õ.es ante�ior:s.

"

'Ilavrador ilhéo. do inimigo ha algumas sem9.nas, a viole-ncia do fogo partido das.
de uma rápida conversa de pas- Os v1s1tan�es s:rao recepc}O- .i •

•

. Hitler atravéssou a fronteira linhas francêsas, que se tornou
sarinho os espertalhões expuze- nados na resldencla do grande .'.' francesa pela prin;,eira vez· de-' impo'ssivel aos invasores equili-
Tam o �lano. Tinham 20:000$900, industrial, aP9s o. que: visJtarão pois de l' de novembro de 1918. brarem a ação para uma retira-
para distribuir entre os

. pobres sua's grandes fabnoas que a,gasa- Uma assinatura mensai Além do correspondente de da em ordem. Deixaram no

da ilha por ocas1ão do 'Natal, lham cerca,de 3.000 operanos, e guerra Hitler fazia-se -t'Compa- campo dezenas de mortos e mui-
mas f�ltavam-Ihe tempo para sobre cujo desenvolvimento este d� A GAZETA, custa nhar de elementos ao seu Esta- tos feridos. Esse encontro veri-
cuidar disso. Por isto estavam diário já se ocupou amplamente, . apenas 5$000· do ,Màior.

.

ficou-se cêrca das quatro horas

.1

Estatística

os

Nunes Varela

o
. Francisço -Machado, foi
.esperlo _gue ·OS' vigaristas··
�__� i--�--"

� ,

Piscina
poputar

RIO, 27-0 'Prefeito da
cidade abriu um crédito
de 333 :000$000, que será
e�pregado na construçio
de uma piscina popular.,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



cipreste Paiva, 17. em frente ;:,0

TEL::�: 1009 ·I·'li':�,!:,���ír"
DIARIAMEN.TE DAS 2 AS4. RAIOS X

,

I
. Cli,nica d. Tubel'culose

----,,.----------"- Pulmonar

•••••••�.................. Diatermia em onda. curtas-
.

I
Raios Ultra Violeta ti mfra·

-

1.- AC,ACIO MOREIRA I i�
.

vermelh.o.6 f ir Chegou a esta capital o nosso :1B. e a .

- prezado conterraneo sr. dr.

Hen--I'
"

'ADVOGADO
-

·i 'Jlnfrazon-Teraplà
- CIstos-

UNICO DIA DE . EXIBIÇAO rique Abreu Fialho, engenheiro- : J copia - Uretro - Scopia
A'S 5-,.7:-8,45 :HORAS; I chefe-da Residencia da D. E. R. ... ulta i

;
vODSU s e pareceres.

I
Consultorio - Rua Deodo-

,EDWARD G: ROBINSON, 0-: ria região serrana.

I Ações Civeis e Comerciais
Iro _' Esquina Rua Felipe

maior tragicó do cinema, no filme
COM,TE. ALVARO PEREIRA VISCONDE DE OURO \

'I·
jSchmidt. Das 9 ás 12 e das

díferente .e imp��.�$ionante .

'

DO CABO i,. .PRETO, TO. "',14 ás �7 hs: Telefone -147�
..

• d' • ;. ,

-

�
'1 ReSIdêncIa - Rua Nerêu

genlo, «» �rJme • O -309 I\i 50Está' em Florianopolis o nos-t e FONE: 1277., -: 17 -

IIRamos, 25 - Telefone 14 .

,
"com

' ,

'

'- so ilustre patrício e brioso ofi- , _
HUMPHR:{i.:Y :BOGGaRT� cial da Marinha Brasileira, sr, ,. .

CLAIRE TREVOR comandante' Alvaro Pereira do • DR.' ARM I N 1.0 TAVARÉS ,..,

Improprio até 18 ançs, Cabo, capitão dos port-a de São I �
,

,

Dómingo :;�ci;:MUN'DO"·'M��EIR�' I
' OUVIDOS�' ��z� GARGANTA

[.]:·'ERROL.rLYNN C1RURGIÁO-E)SPECIALIS�A Assistente <1,0' prof. Sanson

::l. :,� J:!l�i�� g�lã:."�o, ma,i?r fiI�e " p�o�eden�e ?e :�ru.lZei��" ç�e� I" '.

Consultas ,das�j_o"lá� 12 e da� 16 ás 18
.

... pa tralha d
' gou a esta capItal ó nbsso dls

• ! TEL 1456.pI.: '

I,
a ma- tinto conterraneo sr. dr. Edmun" • RUA JOÃO PINT(), "1 solJ

.

.

•
'

1.\
". ',drogada .. ,

do 'Moreira, provecto, advoga:do. : ,
I_.MTI&"_�' II1II

�� .

,"um sinêero., gesto,,'de ' Grati4ão' pela,simpatica preferen-
�::::��;:,",:, '.

.

. cia, que· Ih� temi. sido dispensado .
..

�êtribue A m () O E L A R
ú••�;1,;�ENSACIONAL BAIXA DE PREÇOS durante· o mês corrente'
'i' ,,-,' �!;�rc:' Baixa real! Preço!;. qu'e são:: o' melhor. presente de Natal,!"

PREÇOS. ,qlle deverão, testemunha,r eom rfl!alismo quão gratos SOIllOS aos ·que têm sido
o fa,tor unieo fto nosso progres4iio e do DOSt'O formldavel movimento eo.merelál., movl
.�entô este que tanto DES"EITO DESELEGANTE tem provocado em eerta coneorrenela•••

,

• t
quartos laquead�:§

. com 2� 010 de desconto{
'(:amas '·patentes: C! 20, ôlO de descunto!

STORES"
Stores" artiio

�

de 18$ a
'i

,»
-

\>".,» 25.$'»
. FILET em,m�tros a

.

3�IOO$ Il Stores. bordadas·a seda· a

lEtC�. lETC. . lETC. ITC.
I.M"pLO· R',.."A,LN"T E:

até ,o dia 30 do corrente todas, as VENDAS,

s

de' ianpórtançias anenore5 a 300$000.

CARTAZES DO OlA1Nossa
o D E o N iliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiíiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiii

• llder,.dos, 'ClnelDas NOIVADOS

Erop. Cinematografica
.. Odeon, "tda.
'FONE: .1602

Vida

, Com' a gentilissima senhorinha
• Elsá Silva, elemento de realce
na nossa "jeunésse-dorre", e di

léta filha do' sr. Domingos da

HOJE -,

'"

4a. FEIRA, '27 D'E Silva, comerciante, ajustou nu-

:. DEZEMBRO . pcias o nosso distinto, patricia
A'S 5-7-8,45 HORAS; sr. Irajá Gomide, dedicado e

Uma comedia para a'mocidade! competente sub-gerente do De

Uma 'comedia img'raçadissimaífeita posito dos Laboratorlos Raul

de mbsiGa8� esportes e à_gria Leite, S. A., :nesta capital.
com -Com a .graciosa senho,rinha

MARJAM MARSH e VAN Arad,' dileta filha do sr. Alvaro
,I HEFLYNN Soares- de Oliveira, comerciante

Derois" do·Foot-Oall 'contratou c�same.nto o sr. �aulo
'um romance que' se desen- "Felipe, fun�lOt�ano do InsUtuto

rola numa Universidade, on- dos' Industriaríoe ..

de se 'tratava mais de sport-
'

e :4� ,:am@r' do que de estu- VUJANT,ES.
�

dos', .Ó;»

Os 9" e io' episódios do sensa- DR. HENRIQUE ABREU

cional seriado" ','

...
'..

'
' FIALHO

ii volta de .01'Zorro
, -No:,progranla-

f

NACIONL\L O::·'F. B.
- 2 Traillers

PreçQs-' 1 $ 1.00.
Gale�la-"$700.

Amanhã •
_

UNICO DIA DE EXIBIÇAO ::,':�:::::i'::�:'
A'S 5, 7 e 8,45 HORAS:

Uma comedia romantica, finissi
ma, .encantadora; que' constltuírá
Jrtais uma vitoria para o LIDER

,

Servleo de luxo
, com.. -

a elegante e linda eON5TANCE
BENNETÉ, VINCENT PRYCE,
JOY HODGES e a graça esfu
•iante de �ISiIA �UER.

. �."

'MOVEIS ,�

_ /',' Salas de visita .

Mobilias estofadas com Uno gohelin" 5 peça$,
'boas molaS., a '

':

Idem;Jdemt C0n'� bdô veludo HalianQ, 5 peças"
molas> ot.imas· a ': '.

MobíliáS ,a�tistican]'énte fe itas, preço normal
1 :500$, por

'

Mezinhas' qe, centro, ,.madeira' compensada,
de . nO$ �(H,"','

'

� ,::" ': 0.,:, .. , ·q..ia�.-o-s-d-e-dormir
Quarto de dotniÍr, _ completo, " com fino ·espe
lho cristal 'à'

.
," ,."

Qu�rtos qeJmb·tii�·:.,:ê'�'n,1,p�nsada. peças des-'
montáveis', iguais, aos vendidos pela conc

a 2:200,$� por �" ,'"

Quartos Finissimo�, com 2 guarda vestidos,
camizelrQ, sap�teirclj 2 creados inudo's;, ca;"·
ma, penteadeira, banqueta de veludo,. 2
,c?dei.i'as estofadas com veludo.de 4:500$ pnr

370$1
,

450$1

1,:0?O$' I

-

680,,$

1:450$ 1

Fical11 suspensas,', '

credito

INSOMNIA?
Cuidado! Você está se intoxicando'

ICARTAZ'ES DO DIA
f;INES �OROA.60S
Real �ireulto Clno
matografieo'Ltda.

Fone 1587

HOJE - 4a. FEIRA - HOJE

" Quando não é possivel con.c;/iar o s0ri!no, é. porque os

toxicos estão se accumulanêlo no organismo, intOXIcando
o sangue. Elimine esse- perigo tomando diariamente o

, "Sal de Fructa" Eno - de sabot agradavel e de
effeito revigorante; Eno .limpa. o sys�ema, intestinpl,
f'urifica o sangue 'e eVIta a Insomnla. Mas.. so o

'Eno póde produzir estes te-

':W.DEFRUCTA·ElO
Tinturaria?
Só a '"'GUARANY"

Fone 1428

�an<-ão de' alDor
No REX ás 7,30 horas.

Ultima exibição desta opereta de
grande realce e valor cinesco.'
Nela as cen\s se sucedem num

crescente admirável de beleza e

apresentação a mais deslumbrari-
,

,

.

1-'
te. Colorido ·admiravel. Canções

tropo ltaD� as ma!8 mavio.sas e os. c�narios
"

'
. .

o� maIS grandIôsos posslveIS. J E·
_ ,ANETTE e NELSON ,'EDDY

Ordenaçao de novos pres- alcançam: .novos exitos neste fil-
biteros me-amor, Quem, por qualquer

Faço publico que no dia trin- motivá, ainda não o viu,' não
ta e um do corrente, domingo, deve deixar esta ultima opertu
ás nove horas da manhã, na Ca- nidade ...
tedral Metropolitana, será con-r Preços-2$500 e '2$000.
ferida a Sagrada Ordem do

D Pedro de Moura Ferro Presbiterado aos Senhores I?iá- ,No IMPERIAL, ás. 5, '1 e 8,45 hs:
r.

Advo ado
" .conos+-: Wilson Laus Schmidt, Meu filho e uOl erl-

,
.
g

() Augusto zucco;"Frederico Hobold , mlnoso',
, "

Rua Trajano n. '1. sob Gregório Locks e João Philippi, Pai contra filho numa luiá dá
que' terminaram o seu curso no morte entre o banditismo e aLeí,
Seminário Central dê São Leo- Ele preferiu uma bala no coração
poldo, todos filhos desta Arqui- do filho do que uma maôcha no

diocese: o primeiro desta Paró seu nome. Intensamente dramati
quia, o segundo da Paróquia de' ca esta obra da Celumbía, eom

Brusque, e os demais da Parô- o desempenho notavel de ALAN
quia de São Ludgero, l BAXTER, JA€QUELINE WEL-

Sua Excelencia Reverendissi- LES. Forte, vibrante.
ma tecomen_da os x:'é�-ordinan- Preço-l $1 00.
dos ás oraçoes dos fiéis em ge· Inclusive o selo
ral; e _outrossim, a.

.',

O?ra das Improprio para menores até IR
Vocaçoes" 'e o maior numero e....

anos.
santificação do Clero Arquidio-

Amanhã:
Os reis do elreo

.

PAULO, POSITO
Me-Cúria

proprietario do RESTAU·
RANTE ESTRELA, deseja
ardentemente aos seus ami- '

gos e freguezes bôas festa� .'
e felicidades no decorrer do
ano de 1940.

I DR. SAULO RAMOS
Ex-interno e ex-assistente' no
Serviço do Prof. Brandão

,

Filho...,.. Rio

- Diplomado em 1933 pela Fa

culdade de Medicina da

Universidade do Brasil

MOLESTIAS DE SENHORAS:

Partos métrorragias - cirur

gia plastica do perineo - ci

rurgia abdominal -trau

matologia DR. AURELIO
ROTOLOConsultõrlo e Residência: R. Ar-

I
cesano.

Florianopolis, 23 de dezembro
de 1�39.
MOSSENHOR HARRYBAUER

Vigário Geral Majestoso drama em que a UFA
depositou todas, as suas esperan
ças no genero circense. Saltos pa
ra a morte. Acrobacias iucriveis,
Lutas com animais ferozes. Co
micidade e por detraz dos bastí-'

.' dores.
'

o .eterno romance da vida
de cada um que alí se movimen
'ta. Bons atores.

Preço:-Z$OOO
, 6a. feira,

, No ).MPERIAL
MeJO,dladaBroadw"y
A mQis rica e barulhenta artería
teatral do mundo-a Bro�dway
em toda a sua grandeza, intrigas
e luzes alucinantes. Romanoe e

revista. Cenas admiraveis .

... I __
• �

,
,
,,' I.

'

"

com

s.lã� de jant.r
Firi:ssimas salas de jantar, C[ I balcão, 1

gêr, 1 cristaleira, ··1. meza elastica, 6
,deiras ,i e. duas, poltronas estofa�as,
2:200$, por

é., , .:" 'I
MoveiS, de escritor,lo
com 20 010 de bonificação'

�ONGOLEUNS
,1,83. x 275 a. 98$
12,3Q x 275 » 118$
2,75 x 275 » 138$ ,

') :500$' I 2,75 . .x ' 320. » 168$
2.75 x 366 It 188$

e!a
ca

de

Passqdelras de lã
,

Passadeiras de lã, metro, 6$500.

135$.'! PASSADEIRAS aE CONOOLEUM metro '/$900

ROUPAS FEITAS
Kimonos bordados, de 150$ a 105$

» finissimo laquê japonez de 200$ a 140$
» Finissimos, godê, de 240$ a 170$ !

'

TAILLEURS desde 65$

12$500 CAP1\S DE BORRACHA Cf 20 0(0 de descontol!!

17$ BOLSAS com descento de 20 010 1 ! !

31 $ Guarniçõ�s de cama completas, a

38$ Guarnições de chá bordadas a

.
'

,

8j$'i, PoltroQas de deseauso
.

de ) 80$ por

59$
29$

á

••
' "

j, "

;'
•

,,_�.
• f,,'_" " U .'

I

\
'

\ I � •

.
.

'

J � "

:,.., .' -.

I -\_:., r \ i
I.. ) I

-: j j
'rr"'1"ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



8.

rrre7t'
--

At·.Gazeta
.

'.,
-

I

servação•.
RS.'20:000$000

.---=-- .... - .. -.. ... _

�
"".

FEOfTAW IDE ,L.IOOlO CAU
,

/!
_ ,. t ,

.

Tornõ público "que por deliberação da Comissão de Cre-] 38. caixas de 4 dz. Cerveja Hamburgueza cx. 60$000 r
" " ,. >

dores que determina as normas de liquidação da Ialencía' H. Fett & '21 caixas de 4. az. Cerveja Ouro Pilsen > 70$000 16$0"0, 1 idem idem ,8 ZPJP'!-�$OOO" 1 ,. idem i<\,Q1,� 10 m-8$800. 1

Cia., eleita lem'�;asseml:)Iea' {Ui Credores' realizada em 23 de Novem- 72 8ngradadQs de % dz. Cerveja Humburguéza eng. 30$000 idem idem 6 mlm-8$OOO:.:.1; �TraçlJ.4�t-%5·to'Ht 1),\ 'Chave 4e caixa
bro .,.;, fi�dqt" e com a:oterização do MM. Juiz'de- Direito da Co- 7 caixas a 100 latas Sardinha Nave cx.

, �OO$OOO ,18���x.23�,2,6-24$(),QQ, f�" Çh�!�,A.ç !>!lC,Q!.�t:2�;�$OOt, �. �Ch�ve de
marca de S�o Josástê o dia29 de Jsnelro de i940, recebo pro- ,130 sacos Sal moido (n()'estad,o) sc.. 3$900 boca 18x20-6$OOO, 1 Tornôde Isancadà da"n8v!l�'l20$Oa�""·PflMa••à-
postas pora; ai veada-des bens moveis abaixo' 'discriminadas, arreca- 45 .saC0S Asbesto �c. �$OOO rico-70$000, 1 Panella Jde colla-35.$OOO, 1 Arco de serta pata ferro-
dadas pelo �indi{j(re-Go.iÍi'>as avaliações qne. se-seguem. l hls. a 500 saees d'lg. IxO,95 a 1$400 1I$000, 2 LiJilla." Ba.tardas.9$80Q� 1 Lim�t��t-B$OOO,

ec- ��"'As propostas serãõ eadereçadas "no liquidatário, em . snve- 25 Ids. a 500 d'alg. 95x66 Ide,
'

700$000 1 Lima morta :,tlia,ngultu' 4$5dO, I �,l Armação, de .,'''�eriI:a
Jop� 'techadó e laCÍ'aaO'i;�ontendo· junto áó -endereço '08 dizeres 3, engrs, Sacos 'd'al,. fabr. em Blumenau a 1$400 mão·lOO$O{)O, 24Limas mura'a de� 8 fi 9,·S6$OOO. 1 NinI;' tli'li.adei-
cpropõftâ'parã (mencionar o grupo de moveis). ;' 413 SCB. Asstlcíu cristal usina 'escuro sco. -22${)OO "ra-8$OOO, 3 Vazadores de 10 e 8L6$oOO;·:2 -Pedre•. de �fial';-26$OOO

,

_ As propostas poderão ser encaminhadas para li' Caixa .Pos- 4 Canos galv. 4»
I,

kg. l$OOO 6 Talhadeiras-18$000. 2 Rebolos de C4tpO 6x:b25-125$OOO, 1 caave
tal N:·.f94 eal' Fle�ianotfEllii oüientregues pessoalmente ao líquidata- 13 canos galv. 3»

.

> 3$000 de boeca 45-12$0000 1 idem idem 41-]2$00&-, 1 itfe... ide.
rís no escrítcrío da falida, em Coqueiros. ,

,. [1 Cano gslv. 2" ,., .3$000 40x45-I2$OOO 1 idem franeesa 6q,."2UOOO, 1 ichm � l!oldftlll-40$OOO,
A. propostas não poderão ser inferior á avaliação. As pro·' 17 Canteneiras de ferro 2" :t, 2$000 1 idem de becca 40:12$000, .li,idem idem 30.10$QP0,_i 1 M.r�ell. ele.

pOltas poderio ser feitas sobre partes dos bens constantes dos gru- 1056 sacos d'aI. usares a ,$�QO. 1 kilo·9$000, .1 M�rtellod� 2 .f12 _K1.·IO$Oq�kl,��;�e ca"r.-l���,
pos<'lII'enciooadas. Fica salvo.,aólliquidatario o direito de recusar 14.600 sacos d'alg. lavados » $.00, 1 Talha de corda·150$000, '1' Chav�, de thecca %()-&$OOO. '1:'1 I'em
qll.��quer propostas si as mesmas não' oferecerem conveniencia á 300 sacos de ániagem � $000: idem 28.8$000, 1 idem idem 1T8$000�-I� .Chave �. 2 Chraoos
Massa Falida. ,80 Lenas, novas para filtros ,21t. $000, 40,:-15$000, 1 .Chave de, bo<:c,a ;-;65:-1r5.�9P,Q'{t·1 Ji�em i.�� 15-'$000.

,', �,A.... propostas serão lab8rtás pelo Iiquidatario, na presença do 550 Lonas usadas Ipara filtros" » $500 ,I Idem id�m 17�8;$OOO, 1 ide 11� td�mi....2J-::8�_Q�;o, 1 �.� iélellJ 15-
MM. Juiz ,de Direito da Comar<..� de São Josê, representante do 68.200 litros de Alcool sem selo 1 lt $600 8$000, 1 Idem de 2 braços l'J-I�$OOO; 1 laem com pG..ta d. es-

Minieterio Publico e dos interessédcs, na sala de audiencias da Co- Ferro velha kl. $100 quadm-3$500, 1 Chavo de beoca 14-6$000, 1 idem ! pi...-lO$OO()..
. marca;de�Sã'(') José,' {lsf'1'5',horas, tdo dia 30 de Janeiro de 1940. I Garrafas vaaias .

a $100 1 idem idem 10$000. 1 jrJ"'m 2 dente�-8$000, 1 idem dê 88ooa' !
Os �ens, constantes deste1edital se acham á disposição dos! Tambores de ferro ploleo •

a. lO$OOÓO ?$OOO, 1 idem idem 2:':-6�OOO, 1 idem idem 15x18-6$000, 1 idem
interessiídàs 'na re-éae'·!i;ll.Is�'ini:lus'triafi da falida, em Coqueiros e na Tambores de ferro, plalcool a 50$00 Idem 17-6$000, 1 idem idem,JP;:6W� 1 Diamante-1l2$000.
sêde -da-Comaeca-de Bom 'Retiro. 140 çaixas de kerozens marca SOL

_. a._�$$OOO DIVERSOS: 1 Cofre de ferro-700$000. l e�.tea ' ele leu
100 Gaixas de gazelina vaziá ex, 1$000 1�xI7, 50-42Q$000, 1 idem do COuro ,12x13� 50�400$000,'1 ..Faria•

.

bl"
- """

d
l

b
3'0 Latas de gasolina vazias (no estado) lata. $500 abo$ooo, 1 bigorna-180$000, 2 Armarios -para ferrameIiia..;10otnnO,'

t,'

,"'a''''''aft("'�,' O',.�. en.S\ Inove-I·S
o

.,vv

� U. '

,

'. i 1 Eixo t.tllDsmÍssão 50 �(Pl.x�O "lp���'Ji:�60$000i.... ��:eai,,�a. d�
.-." ". S· Grupo:Maehinarlo e pertenees a Iudos; 50 mlm-126$000, �. Manc�es po�,,' roJamel!t�l' de 5,O-7%0$�. 6

"

trio de Bom Retiro f, Msncae!l de balanço SO-420$000, 2 Mancaesl.",de· feH-6 fuadldo-
I·. Gropo: MO,veis e Utén81l1o� Inventarid Gorai .

t

i �O$OOO, 1 polia de ferro .26x58-�50$O_OO, 1 idem 30x69 lS0$�O, 1

. '

•
.

t �dem madelfa.-l6x60-35$000, 1 Idflm Idem ,15x30:'25$OOO,.; 1 Idem
r

••

J '�l' Bilr'eaux cdib 7 --givetas-150$OOO, 1 Bureaux eom "ga- ! ! Idem l'y3� 25$5_OO,'J.. ,idem .idem-·Ii).l,6.Q'i3,S''t000;r);..�e�en$ 2âd()"
'�et8'B�!5?$OOO� I'Húreaux com 7 6a.vetas-150$OOO, 1 Escrévani·,B1?MFEIrORIAS: 1 predio dll m�de!�a onde funciona a fàbrica d� 45$000, 1 Idem (!�e� 16x60-,35$b90, 1 Reho,I@'.;i!VA,para'ifêrra!de"nhli 'liülencana""'-150$00O';' 1 EscrevaDInha com 5 gavetas-:-50$OOO,1 caIXas, com 20 mtrs. de frente por 17,50 de fundos, eom uma parr ?x5[8x:314-35$000" I' C_a��ç-ote le.�tz.1)Qi� .J5� saOf!4�j�D-1J�1�0, 1

1 MeZ'à 'para maq'uina eoDi 2 gavetas-l0$000, .1 Meza para maqui-I-te assobradada, com 20 mtrs. de frente por 10 de fundos no mesJ _lele!D n., 13.2 4,e 1.9qx80x3P�J�5$00P! "

�' ídé.r.yn����1 P.'ír� paus
na Com 5 gavetas-:20$000, .1 Meza para maquma com 3 gayetas- �)' qt!�d(o',' assoalhado e ctllherto 130m 'telhas, com a area total d) redon,dos n. �35-46Ô$9oq! lLIPrm �(:rJl,{; ,-,�:fu�_!i'p',9 agíit:",IU,Im;-20$000,1 Meza para maquma com 3 gavetas-20$OOO, 1 Meza 1550, mtrs. quadradps \,a 1l0$000y;,'.,v ", Rs.60:500$000 140.$000, 1 Idem LeJtz no. �35 para'caoeços;ae eàbo '(1&. �_8SeQ-
cõmm; com) Vt ga'Yéta-l0$OOO, 1 Méza" c,oJÍl�. com '1 gaveta-!' 1 predió de material;, �od(Í ,cimep}ia;q;�,e eoberto com telhas e qlI� ras�4�p$900; "';, '. j, ". '. •

'_,.l. 'i J:1l , j.
10$.000, 1 Meza COn;t'P' .com 1 gavets"":"'10$OOO, 1 Meza cQmm.":" [,serve paril a ca'sa ��.'.::'9aldeira :e}�lq'üina, com 8 mts. de'frente pO't' '.'.' 'AI�l)A lW;l\G1l;l�·�R}�:' T Mach'iáa c�lti..' OO'liit 'dã'deira '8

10$00Q, r Me�� comqI ..�IO$OO(}. 1 Meza com.D1.-�O$OO,O, 1 Meza 7 mts. (le fundos, ,�0.m. '8 atea t:O"t�tA� 56 intrs. quadrados a I50$ÓOP vapo� de ,2§ �. ,l\�JO:OOO$OOO, ? 1��!'Iuea pàt1íE' aga.a 60$000. 1

com '4 gavetás---30$0ó0; 1 Taboa com" dúbradtçàs-5$000, 1 Taboa 1 t" ,.: •.:,.,.
'

, Rs. .8:400$000. \ B.u-rrmho:�OO$.OOOj ilr BomlilatéOJ:1D;l ,poha::180$OOO. 1 ],>Icar.e.ta.,' para
com de.bJ.l�diçlts-5$OOO;'1. Bal�ão para arquiyo-IO$OOO, '1 _ Balc�o 11 p'��o. com' ,6,50 nl'hs. de fundos!e 2,50 m.trs. d'e boc'(e - de mat�· lim�pza de

...gr�fl�_as-���Q99, 2 Ro�ós �àra,-l6IJt�'à'íi'a'l:l1Ó$��.COVIl,8
pa_ra� Iirqup'0-:;-10$000, 1 Balcao pafa. arquI,vo-;-3$0�0, 1 Balcao ; ria I .a 130$0�0 .� .'

' 845$000 para l\lhos, d� ealdeIra-3'6$OOO, �_ .'Fubó ,1Ien.��1 pata, Y'lipór-,Z4Q$OOO.
plirá;. 'arqUlvo-"S$000, l' Banco para prensa de ..coplar-5$OOO, 1 1. CIsterna de CImento armado com 1,70 mtrs. de largo flor 2,60 Valor total Rs, 18�:6'12$00ó

. Armario para papeis-25$000, 1 Armario para papeis flnvidraçado- mtes. de c(')Qlprimento por: 1,60' mtcs. de altu.rá RE!.' 950$000
,'.

.
.. t . .: �,�� :,,;;\,;. ".�:."' � • ,,:;�:., ,'�:;:':'

SO$OOO, 1 A1mario envidraçado para papers-40$000, 1 Armario l' Encanamento para agua ligando Íl cisterna ao po�o com 63 mtr,�
.

r ,l �t. �·:,;Q�e Rre�19s..}i ,:de!pal�it}e�t��.p_rI��.l��'Q!ttai:lte8'· �e8ta
'�eõvi�ràÇ.ado, par�_pa.peis."""";' 50$000, 1, Estante, - 5$000, 1 �e c'olnprm�,ento,e .col_!l canos de 1 11� a -10$000 Rs. 1:1�4$000 re açao IlC am-se em terreno'J que nao per'(e�cemifll Massa... '.

h Bafê«o"'·ol!='�1i,ooo;"r",T\."Div!rBã"() �'eflvídtaçlfd'li -'.:..!:..")-"'-1iO$OüO-, l' ;J'l'ê-' t lnsl1í1ãçãõ".pa(ã"�iT�"ã:'õa�-ã �a 1iã�ná"��õ'ald'eifff:�ed"O'L:eifir:hs- ..

São Jósê: "2-3 de Deze�bro de·T9'3-�f.-.·
-"-

......��
- - - �,-

! { logiõ �e Upal"ede: ...t} 50$000,' 1 Divisão de madeira cam e registr0s, de 24,50 Iil}rs de caiÍo de �1'4, 6 mtrs. de 112;;2'.50 mtrs. _" .,' ".
"

g�iebet. _;,
: 5$00�, .

1 Divis�o, de �adei!a co� ,Iuichet -.- 5$00? de 1,",� .l�,)ntr�:,�.e-:llt� !lIUiín· to ta!dê,.·.44t,f,s. ti U$OOO ,-- -

.

". b -' AI ." <Í\tt'i '!(i"S', .
"

,

1 Ca�elJ'�.:,,�.!ratorIa-2?$000�\ 1, ·Cadel:ra gIrl�topa-".20$000;·1 Cadel- I
.

. : ! .

,; "

�
'. .,..'. _. Rs. 630$PQO � , ,j ;,. :';. var-��.i�a1��in�." llV�J..r�." _' "'.'..r' .

(

ra. àe braç6'"'-5$OOO,.< 1 ·CadeIra de �raço (no estado)-5�000, 4 Ca- 8 Bases. de concrJlto par�. aS._,m�qumas a .1 :O.oO$QOO . �s. 8:000$OdO .J.1t .
deuas comin. com assento de madeua-20$000, 3 CadeIras amare· 6 Ba.es de concreto para 'os 1liatlCaell-do .eIXo. transmlssao a 200$0'00

'

·Iàl' com 8_S.S811tÓ:'d-e -pallía...:L.5$000, 5 Cadeiras comm. com assento
, .

'

..
_

.

.

, R!. 1.·200$OQO r..'
.

' . �., �
,

de 'madeir,-�S$000, 1 'par de c?lllnas de madeíra-3$00�, b �es- i, MAQUINISMO:'1 Plaina d� 4 faeas c()m 50 emtrs. ae-'LOmeCe,
;. tiemi:; ,O �';Jano# ·í'

de
.

�i940
I ,tas para. pap!3I�-2$000. 1 ArmarIo para chave8-5$000, 2 Cabides largura-12:756$300, 1 par de fac!!s D(}Va!l de 50 em.-1l6$500, 1 par

-

')

�·dé"inad�itis2$OOOt1 ..Cabides' de metaI�5$000. 2 Cadeiras de de facas 'velhas de 35 cm .• l0$OOO, 5 pares de facas usadas de S li2 Oferta t,��niea de ;:·�Ná-tal"
.

iun�o-10�000, ! Banqnetas para escritório:-5$OOO, 8 Lampadas :d6-100$000, 3 pares de facas de 7f8'60$000, 2 pares de facas no- �A
-eietricas-+$090, 1 l:0fre de aço Betnardini-l0:000$000, 1 Ma- t V8F.l de 8xll-70$000, 1 par de fasas oS.lidas de 8x22·50$QOO, 1 par •

.; ,�, éredito ..utu.O·-predial
" quina de calcular BurroughS-f-2:600$000, 1 Maquina de escrever de facas usadas de 8�20.-5Q$009, -2 pares de facas de 8x6 1[2-20$, Rs. I, I

20$000
B'iÍ''-'().ughs�2':ÕOO$'O.OO:) 1

.

Maq?ina de e:creve.r, �e.mington-...;.... ..,.. 1 par d.e facas uS8d�s de, 8x2,2-25$000, l' par de "facas usadás de
. _

• .

2:�00$OO�'r 1 Maqqlna ?e el!e�ever Contmental-�lOO.O,$900, _ 1 Ma·
I
7xl6-20$OOO, 1 pár de faclls para soalhos de 2 �12·IO$00.0, 6 pares Á' •

.

",

'

,::: - .. :- : .•.. _ ,'�' __ in ,,, < ..

'

.," II:,}?:W
i� qUlDQ paJll(lspontar lapls-3$600, 8 Berços r:ara lXIata borrao- ..... de �acas para forro'60$O'OO, 3 pares �fl facas sala e camJsa 30$00D, .

tlt(Il� de oferta .�e NATALVenVI'àremOS -umll'nader"l'�\��'Q"JlOS!f)
1$000, 6·�Tin.-teiros' duplos-I$OOO, 4 TiQtei�os simples-l$OOO, 2 2 pares de facas macho e femea-20$000, 1 par de fa'cas para-cema-fi �J...V�J�-.com .. sor,#lr,!l .p�'�ps.atfl de�,�A!.hJo de 1940 (2�iliéol't1!ios) '8

�, Parta:' cariinbo8-2�0º-O: 4, Gárras pa�a papeis-l$OOO, 1 Pasta �e lh'o de 6 112x10-40$000, 5 Córreas de Q6urÇl com 40,50 mtrs, a I
todo aquele que no,�. eJl:Yl�:�,' n�ÍIIe, e?dereço acompanhado da im-

madeira pàra"papel!l-:�$OOO, � Cadeira comm.-5$000, 1 ArmarlO 9$00'0·364$500, 1 Galopa com D;lesa de ferro de 41 cmtrs. de largu- portanc.la de 20$000

envidraçadb para papeis-50$(}00, 2 Cadeiras simples de imbuia- ra""":"3:900$000; 2 pares de facas novas 3 1(2x41-180$ooo, 1 par d�
:" '15:$000;' 1·-Gofl'&1'de-'1'àço'·pertatil-5$$OOO. facas uzadas de lx4I-25$ooo, 2 Corregs de couro com l� mtrs.-

VALOR RS. 20:000$000 52$000, 1 Serra circular cem meza d.e ferro com 77 ·cr1ltrs. de lar-
. gura-2:525$000, ? Serras circulares novas de 44 cmtrB.�80$000,
2 Serras circulares novas de 38 cm'trs.-80$ooo, 1 Serra circular boa
de 28 <:mtrs.-15$00lJ, 1 Serra circular boa de 25 cmtrs;· 1'5$000, 1
Serra circular boa de 22 (lmtrs.�lO'$ooo, 1 Serra circular 'de· 23 ./i � nli1Q :Viéco'nde �é Ôu�d P1-13t6 N' 13
cmtrs.-20$00o.'2 Correaa de couro com 13,50 mtrs.-67$500, 1 Ser-

Fim- �
,

ra fita volante de 70 cm.·4:656$300, 2 Serras usadas de 3 cm.- JonMopo
1 Só' -.'�

-C·
40$000, 1 Serra nova de 4 cai ,90$000, 1 Serra nov.a de 2 Il2 cnI)

_

.,. qr,!r� f·. 21i '���fJ I
84$000, 2 Serras de 2 112 ,c�.-4ó$00o, 1 Tupia com mesa de m�- .,

.

.

,,� :',... ,

deir� de 7.1 cm.-6oo$00Q, 1 Serrinha circular dê 13 ctn.-40$ooo, I I ... N' .A.s'm'..A ."'�'« B;- .;.i>Jt<�ft�tl JJJ!ii!,�'Serrmha CJ�cular de 9 cm. -20$000, 1 Serra pendular cum mesa de, �·.lL�&;a , . - H�,,� .

V�y.�
madeir,:' 70 cm:.2:925.$ooo, 1 folha de s�rra de 47 cm.".llo$'ooo, l' T.::rnÉ=�'-" --==ri tHfim"'iWP' ..:.$ JMígt'ff. ,g

Armaçal} pa�à esmerIl. dupla-988$ooo, 1 Petlra. e esmerIl de 5:XI0-\ ; , ,;;;":LL �t iI _ 1 '<'�"!'rk -0�I, .

80$000, 2 Pedras es�erJI de l:d2·80$ooo, 1 Plama de â lacas, de .' .....oI .<:t,�-9 Pro,PFi�t,,!rj� �o'Klotie�itua�o:� :pr�femlo";d(';é9tabt\!-
'- ' ,I 50·6:750$000, 2 Tuplas subselentes-loo$ooo, 2 pares de _facas 6x50- cameÇltq F.t"lt:§T�ÇRANTE.lE�.'J2R�LI'\:,�!"J(i�!hllU!}�.,:f}"Q",#iY�.
1. Caminhão (Somercial, �arca Auborn" serie, 2.972.'tl08, 180$000'3 pares de facas 7lJ2x90 60$000, � F�rros dlver�os para \ ras � dJ,��!,..,dP2. N,�iAL e �No BQw.r-�fJ,�r6Ãrt ve)):4I(j'i8l!pJMilI-

mod�lo 890' 8'.1)., 'no.da placa 115·, encontra·se em bom estado ,de,macho e femea.224$'000,4 Corress de couro com 31.30 mtrs.-250$090,!" dos [Jedis, galinhas, leitõe�f franges, per�$t·.��m de outro.

coóserv�ção
. 1 Armação esineril'9701000, 1 Pedra esmerilI5x50-12o$ooo, 1 SeI!ea ! sabúro$O's pr�tós extraordibarios, dispoii�õj aiildâ' de variado

l{s. 1:000$'000 circular com mesa de ferro-2:2oo$000, 6 Folhas de serra usa�aill e magnifico meIlú. I' '-- -

'
, , .. , " ,.��

120$000, 1 pa,r de facàs �sadas lx41 • 12$SCJo, 1 Serra ·cÍrc.ular ,de I ,. -,,=--".�: 'O maior"e inelliõi stoc� de bebidas nacionais 'e ���
1 Cabriníet ClievroJet,' de 4. cilimdros, típo Pavão, no. do 23 cmtrs.-l0$,OOO. 1 Serr,a nova de 1 112 emtrs. - 80$000', 2 S�rrlas 111 tra�.,J.}lJ\a��, '. ,. . _... " ..... , ,_ '. ..., '"' .' ',.-motor 4.9413.491; no. da placa 41, serie 29, encontra-� em perfeito usudas de. 1 112 cmtrs.-40$000.. '.

.

, .
Aceltam'se� 'ehéômendas" com" lótêcédenoia. �)

"estado' de conservação. MACHINISMOS: 1 Galopa Raimann Modelo A. p, de 410: '

- l

RS .. 2:900$000 mmlm-4:.240$OOO, 3 pares de Facas novas 40x35x3 81$600, 2 Cor.

�'I
,;. tt.;Hil ,í;l;j�:' �.., iÜI�'!

t
..õVÜ<iG�;;I".

reas de' couro cem 15 mtr�., 90$000, 1 Tupia Raimann Modelo F.-K. .

.� es auron e" ti81JI'e a-

3- �r,,,Do ••' �mb'..
'

rea"'o-,e""
" 80x90 2:975$000, i Ser.,.á 'circuhir' oscilIante No:' 2'20 de 15�30- .

·j'U;;',),.<;_· ,J

� ,..--
� v"

87$50�,. 2 �errinha9 cireulare�, de .15 cm.-40$800, � SI!i'rin,pas c,ir:!:
� ·"'l ''''�'ONE;,�, '" 1.420

• t culares de 25 cm: 67$000, 2 Serrinhas de 30 cm.-80$80O' Um�. ,S,,'.2,;',�,�"''''''';''-_,�'._, _ "."i, __,' ,

."m". __ .. --_

"I I :Lanchá "ai'mo1lor, em ngular 'estado de conser,vaçQ(), de..
�erragem para' torno com traosmissão e inte.rmediarios- i:20C$000,',

'
,,' •

,
' • '-',

� � • ;;:Yíf'Uflipf
.

� lloDliDada.�!Santa ·Malena».
'

�

1 Totno tubolar Modelo R. F.-820$000. , '

, .

Rs. �':OOO$OOO 'FERRAMENTAS:.1 ç:bavlI de bocca 45'(526$000, 1 ide&i R"�I�:-�'a· ol!'�:J�if.lÀ� �rJ.�. ,.�,�,* '

'. ,
:;_ J..ili!Lanchão·8 vela, em regular 'estado la éonserváção, timo· 3?�42.6$0�0, 1 idem 50.5$000,} idem!2x3_8-6$OOO, � idem.28x33�; ·a.

"
, . U,::a,.;..i.��M�t'Bl.��xes.

u;minada cGavião ».
, Rs: 3:000$000

6$000, � IdoIJl 28x33, 12$t)OO, lIdem 2",x28-5$OOO,.lldem, 17;5$000, 5'· . 7W "=tRª=- "fIlA aMsm·dr, ,,= * ',I. w'ns-

_, '.1 :'LanchãO' ia vela; em perfeito estado de conservação, de.
1 idem c?ixa �,5-��OPq, 1 idem.:idam U',4$QOO. 1 i�em

5.'

idem. ll- ! .'
'

.
_ '.

,:
; "

�
"

, .; ... 1 •• > �'hj· 'lnL�. :t \t..;� ,i�' "',_,
4$000. lidem Idem 9 4$000,1 Idem de 32-18$000, lidem mameula, Conserva a sua crla�i!o de, Aves', ahmebta.ndo·as exclú&lvaD)ente com

Dominado', (Chico>.
" Rs. "2:ÚOO$000

; 2l·15$OOO, 2 Martelos dfl, '

unha" 16$000, 1 Formlo goiva.S$50011 "..,." J(.� I, �*h�' 'i'. I j,.J. -. t�.i\ .... '1f.'l"i f;ií,.r r>t�· t�••rl'
, .

d
.

f ,I _E!spok x·9$500, 1 Setr(lt��1�$500, 2 - sargentos-M,$000, 1 To:rno I .,;arlulrloha é ·

..a.. Dua, de U... ",\Vilt"
_.", G...upo� M�t:e\a orias I dp.banca.da�45$000, 1, �aehA�.?12$I)OO, 1 Chave de ?occa 42.6$000"1 ,�'.. ,r. � ü ",' . [,<1''',,''. '.,� :

.

. , ' ,
2 Idem' Ide!D·l�$OOO, 1 Id�m Idem I8x30-5$000, 2 Idem idem �5- ENGO:RDÁ. E EVITA D(}ENÇAS

dz.97$000 12$000, 1.���� ingleza:-lO$OOO, .2 TrÍlv'ad&iras 'dá mola·36$OOO, "II ' '·rij-\. �C()l��J.:,J
dz.:, 77$000,' idem Bimples-5$000, J C�ave d(l boeca 20x226$000, 1 idelll idem Dnieo distrfbtiidor;- DEM'ETRIO' t'UCAS·;_' RUA'lJEReNIMO

,
,

di .73$000: ��,d3:-;?$OOO, 1 idem id�� �0-,5$Q90, .!tj��m 22-15$000, 2 idem
,

. " ."
_ ::.;. ...

. 1z., 79$000. Idem 12-30$000, 1
..est.olo C.b:a�eii. de calxa-,20$�dO, -1 .

Breca de fUI' ; ';'éoELHO'-%�'FEôRil'�pobfs, ,,"',;, .

ai.' 91$000 rar 20 mlm-9$OOO, 1 Idem 1.,mlm-9$OOQ, 2 �rlem Idem 12 mim- H .

;;� '-o 'o:. ,,"'. 1',\ _ r �,.�. � �

OPOUTUNFDADE UNICAI � ,

1 1 'Caminhão Intérnatiooal, serie C 30, no. do motor H.D,

335.660, chassis 32�341, n. da placa 222, em estado de
�

constrva

ção' regular
.

,
.' RS. 5:000$000

." .
1 ,Caminhã�; oleo crÚí, marca, ·:a.enschel Diessel, no. 'do mo-

tor 12.120i n. da placa 223, encontra-se em perfeito estado de con·

3 caixas a1 i 'duiia AJ.l.lizete
'

5 caixas lt 1 duzia FerÓ�t Brazão
I caixas à 1 duzÍà' ·Vermôuth TorinQ
5 caixas' a 1 duz:a Cog�ac' Finei C'hampagne

.

2 114 dz 'i..iéõr 'dê Cacau .

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



.',
.

ImpostQS em Santa.
Catarina

. t;lÍiquinha .Rodril&ues, da
.'Soeied.. '�:LUi8 Pereira

. Ba..r.e.o"
. .

Na parte referente, á tributação, Sta. Catarina, através
do -Reíatorío- apresentado ha· pouco ao govêrno nacional,
mostra, . como em livro aberto.. os menores detalhes do seu

movimento de impostos. .
,

E' tudo tão símples.. tão bonito, tão incisivo. E o

aumento de suas atividades .econõmícas surge de maneira
impressionante, dando a cada .brasileíro a certeza de que
o Estado de Santa Catarina atravessa uma fase de pro
gresso sensível.

'Dentre os prlncípaís impostos, sejam-nos dado co

mentar o que se refere a «vendas e consignações», onde

Joinvile realiza.
operações no

valor de 155.168:616$, dando de -imp. 1.939:607$
Blumenau 1:l2.534:80o$,« c c 1.!S31:685$
'Flórianopolis

.

92,296:280$, c « «
,
1.153:703$

, Laguna- 4-2.5�6:392$,« c« 532:329$
, E assim por diante, cernpletando um total de 963.632:230$
de valor das operações;' cuja" arrecadação tri-

. butarla- atingiu a 12.045:404$
em '1938. '

•

• A tarde morria ..� O 9,01 no- horizonte declinava lenta
mente. Já se lhe não via mirar nos pincaros das montanhas.
Anoitecia... Era a vespera do NATAL. O mundo inteiro cele
braria aquele dia como o mais precioso do ano. Viagens' e mais
viagens: crianças" e adultos, todos convergiam aos

I·
seus lares em

demonstração de pai e amôr, Os inocentes ansiosos esperavam O

PAPAI NOE'L, quefhes ia trazer presentes, aquele "real" PA
PAI NOE'L que lhes dava o conforto de um lar, qye lhes dava
carinho, que velava pela felicidade e sacrificava-se, pelo futuro
dos seus.

. -.

PAZ! ALEGRIA! FELICIDADE!

Nossa VidaA GAZETA ��I.- do. iiOv..

A,."'" . N A·T ._
_Ir.,t... • Proprietario JA�BO (;llLLllDO

Florlanopolis, 28 de Dezembro de 1939

E o imposto de indústrias .e profissões?
Ele subiu a 4.637:363$800, em 1938, tendo contribuido p�
ra esse total:
Fpolís. com
[oinvile' "

Blum. "

ltajaí "

R.do Sul ."

Lãgl.!n� "

5�9:216$8oo
530:295$200
457:297$000,
239:952$3bo '

211:612$900
126:834$500 .além de outros municipios., .. ,'. .'.

, \
Não era outro, o aspéto do Natal passado. Seguir-se-iam

murtos dias para que chegasse ó'outro Natal. E esse Natal tam
bem chegou; Mas não assim alegre, assim feliz no mundo inteiro.
Porque essa instituição universal será em muitos países desmar
telada, em muitas nações desprezadas e em muitos corações fe-
ridos será em vão implorada.

.

A atual civilização, pouco difére da mais remota civili
zação. Sim I A moderna só difére no meio mais rapido, I nos meios
mais barbaros de exterminar seus semelhantes, não tendo ,con

templação dos indefesos, não respeitando a religião, 'e . não pou
pando: nem o ser inconsciente de um anjo. No NATAL de heje,
quantas mães não choram a perda de seus filhos, quantos .inos
centes estarão destinados a encarar a rigidez da vida, sem o ca

rinho de uma mãe extremosa, que a propria civilização a fez
desaparecer entre ruinas e destroços.

Já não é menos angustioso o semblante de uma mãe,
que com seus filhinhos rezam pela alma daquele que era o arri
mo do lar, que lhes garantia embora com muitos sacrificios o

pão de cada dia.
.

• E chóra.... E' o destino da humanidade.
Sim! E' a guerra.

I
' A GUERRA, aquele monstro que destroi a humanidade
com seus' processos violentos e sanguinarios pela, força e pelas
armas

Ouvi Senhor Onipotente, as preces que vos dirige Iii hu
manidade implorando clemencia I

Infelizes de nós a quem não é dado o supremo consolo
de uma paz segura.

lNIVEBSABros .NOIVA.DUS

SÓ de ímoosto territorial Sta. Catarina arrecadou, em

lQ38, 3.755:�26$700 sendo de

Laguna ,,[ 381 :542$00&
Cruzeiro " .236:968$000
C� NOVQs" 225:550$5.00
Caaoinhas" 175:240$600, e outros, '

Q imposto de, transmissão de propriedades, 'num to
tal de 2.758:o15$óoo foi arrecadado principalmeute, nos

mllnicípioS de.
.

.

Lages �I 210:1.95$600
Blum, " l87:098$100
él:1,Izeiro" 176: 130$900
Joillvile" 173:910$40:9
Coneerdia .. 1-60:728$10,0
C. Novos" 140:033$500, etc.

Por essa exposição singela, do muito que a atual

administração catarínsnse vem realizando, é possivel ava
liar-se o que ela farã, amanhã, quando conveniente e in

. tegralmente torem .asslstidas e solucionadas as questões
".' naturais em Estados novos. Aplausos merece que, cheio

.

de entusiasmo e ponderação, resolve com justeza, oportu
nidade e cívismo, o� problemàs. de pública administração.

MARIO BOTT Com' a gentil senhorinha Lidia
Mendonça, filha do sr, João,Decorreu aàte-ôntem o ani- Mendonça, construtor civil, áius

versario natalieio do nosso dis- tou nupcias o sr. Férnandino'
tinto patricio e talentoso edu- Caldeira de Andrada, -lente do
càcienista ar. Mario Bott, que Instituto de Educação.
com intelígencia, dedicação e -Ajustou nupcias o -,sr, prof.
competência dirige a Escola de Dalmiro G(lldeira de. Â�drade,
Comercio de Santa Catarina. com a prendada senhõri�a 'Eglan-
O estimado professor teve en- tina, filha do saudoso conterra-

sé]o de sentir o quanto é bem- neo sr, Gervásio Luz.
.

quistd' em vista das inesquivocaa .,.....Contratou casamento, com a

homenagens de apreço que lhe gentil senhorinha Maria dás oe.
toram prestadas. _

'

.
res, filha do sr. Antonio Elpo,

A GAZETA. embora tardia- o nosso conterraneo sr. Italo
mente, abraça-o afetuosamente. .Balbi•

.

-o sr. Mario Santos; eletri
SRA. ANGELICA 'RIGGEN- cista chefe do serviço de luz do�BACH:

.

Estreito e São . José, contratou
casamento com a 'senhorinha
Maria Inês, filha dó sr. Valde
miro Lima.
-Com a distinta senhorinha

Lila, dileta 'filha da. uma. vva.
Paulino Teodoro, contratou -ca

lamento o sr. :Herminio Xavier
Brinhosa.

-

Transcorreu ôntern, o aniver
sario natalicio da exma. sra. d.

Angelica Riggenbach, digna es

posa do sr. Ernesto Riggenbach,
socio da firma Ernesto. Riggen
bach & Cili.
A GAZETA embora tardia

mente felicita-a.

Senhorita faca com que
namorado use chapéu

Decorre hoje,Ó aniversario dol . • RAMENZONI
nosso distinto conterraneo Ir.

Frederico Diniz, oficial do Tc- IFA.BI�ITÂ.ÇÕES
sOUl�O Nacional, que goza di le
tal estima nesta capital.

FREDERICO DINIZ seu

'.

ALTINO DE OLIVEIRA

.Estão se habilitando para 'ca
sar :0 sr. dr. Joaquim

.

Madeir.a
Neves e a gentil senhorinha Ca
cilda Maria Ritzmann .

Transcorre hoje o aniversario
natalicio do nosso estimado con-

Osvaldo Campos terr.aneo' sr. �ltino de Oliveira,
.

/'
dedicado e ativo agente da Lo-

'

� teria Federal, .'
'. .. .

.

, A.GAZETA, abraça-o praze�-
. . - ----

'

ró..mente.·

,.

VIA.J.ANTES

DR. JORGE MAISONETTE

Está em Florianepolis o pro
vecto advogado em Lages sr. dto
Jorge Maisanette.

.

,-Em gozo de férias e em vi
sita a sua exma, tamilia, en

contra-se entre nós o distinto
conterraneo ievem Lúiz Mou
ra, aplicado aluno do 3°. .ano

da Escola Militar dó Brasil,
e filhe do $r. Viremo Moura, do
alto comercio de ,Florianopolis: �

+-Prccedente de Curitiba, on
de :. acaba de

/ concluir o curso

prê-juridico da Faculdade de Di
'Faz anos "hoje a

, graciQsa; se-, r,�ita; �() Paraná,. está ries1;'a. '�a:
lnhorlnha Maria Nogueira Ra- pital o. jovem Teodócio Siriaco

, mos, dilêta filha do sr. dr. Adal- Aterino, .filho do sr. Siriaco Ate
berto Belisario -Rames, integro rino, eomerciante nes�a praça'
juiz de Direito .da Comarca de ;--

Hamonia.:
A distinta aniversariante que Pape'l P'ara a'é destacado. elemento da 1.1ossa· .

I elite receberá muitas felicitações

,P'rensa"ás quais [untamos as nossas.

,SENHORINHA MARIA
FERNANDES

A efeméride de hoje regista
o aniversario natalício da gra
ciosa e gentilissima senhorinha
Maria Fernandes, diléta filJià do
nesse saudoso conterraneo José
Rodrigues Fernandes.I

I
'I- . <

'

MARIA N. - RAMOS

•

f �

MleIG�
e 17 A "'a' .ti?��t4A��feN N."

1.250 PELIt?O��S ..... ,..,.;' 994,.

IA F....nea e a In"la \ I
,

'

Irmandade do Se .. terra :o:::�:o eom, SERVIÇO ESPECIAL PARA ij_A GAZETN�-.DA E. D. S. I

nhor Jesus dos Pas
SOS e· Hospital de.

Caridade

•

Im-

Festeja hoje ó seu natalício
o galante menino LUIz Carlos
Carneir:o da Cunha, estremoso
filho do sr.Waldemar Carneiro da
Cunha, da Escola de Aprendi:'
z�s Marinheiros.

RIO, 26-0 navio finlandês
"Herakles", hoje chegado á
Guanabara, conforme informa -

.

tÍ'ios noutro despacho, trouxe a

seu bordo duzentas toneladas de
papel de imprensa e conduz pa
ra os portos do sul cêrca de 500
toneladas dêsse produto.

.

Tinturaria?

Só a' "GUll-BANY"
..

�!iJ��� d!�l��� I
. .

RANTE ESTRELA, deseia-

o �r. Luiz Marcelino V1e1ra,

I
,ardentemente aos seus ami-

funcionario estadual;. gos e freguezell bôas festas
a sra. Isaura B. ,da S11va es- e felicidades no decorrer do'

posa do sr. Adalberto D. Silva; ano de 1940.
o sr. Waldemar Silva, funcio,·

nario postal em São Francisco. .

t

"

, Fone 1428
_'_-

Fa:tem anos h1iJe:........................,....�...................•..

'RIO; 26-De' Milãó Transo_' L I V R A R' I A' S C H U L D Tcean, agencia alemã- O jornal' ,

_:,:.
'

de

.

itaiiano "Gazetta deI Popolo"
__

,publíca hoje informações de Pa-

I ris, de que a França e a Ingla� iterra teriam resolvido; em' prin
Comemorando, esta Irmandade, cipio, romper as relações diplo-

I_DO dia l' de ianeiro vindouro, o mat'icas com a União Sovitica.
, 175' aniversario da S11a institui- Diz o orgão italiano que taes in

ção, realizará â�
.

1 112 h�rall, na for�:"ções, colh�das nos �irculos I
sua Igreia, uma COinunhao

.
GfI- poht1COS �a çap�tal frances�'1

f�-, \Arti<7oilral dos seus Irmãos, para n qual, Iam nesse romp1mento, cUJa h- lO

em nome da Mesa Administra ti- nalidade seda um auxilio efêtivo
va tenho o prazer' de eonvirla- á, FinlaJ1.dia, o qual sería inicia- Ae_itam-se caneom.ndas de "cliehé", 4haneelas, sinetes e

Ilo; bem como 'as suas Exmàs. do 'com a re!llessa de importan-:- carimbos de datas, de me
..,
tal, para inutilizar estampilhas

.Fa:nilias. te quantidade de material bélico. ,

Outrcisim, convido-os a a:lsisti- eAlXA POSTAL, 169
'

..
_ _" _ I'BLlilFONJI iv�57 I

rem a Missa. que será rezada em Perdeu-se
.,

.

RlTA FBL�1ll SCHHIDT, II
"

I-
.

aeguida, ás 8 112 horas. � /

CODsilltOrio da Irmandlldé. do um relogio da ouro, marca Ton '

1I'1luiailópolis llanta Catarina

Senhor Jesus dC!)s P��sos e Hospi· Benett, fcom um beloq.ue de our? ,i
tal d. Caridade em FJoiianopolis; Grati ica-se com a lmportancla ii fi P.
2!6 de dezembro ee 1939. . de 100$006 a quem entregar' os .1; -

.

i
GUSTAVO PEREIRA: referidos bbjetos á avenida Rio .

SecretariO. Branco 172, ou nesta redação.
'

f '

H. O. rLIGOCKI
Livraria, Papelaria, Tipopoafia, En_der.atá_ .. Jl'á1tPi.ea de ca-

,

Plmboi d. benoadta

_i
para eSlarit6rio ..... 'r;.ivros em bran.a � .A.rti,.s �
larefjl __ Artig-os par� presentes - Br�QuedoliJ·

-�

l�grà"_idO p'olll pref.':one....

Café Bubi
deseja aOI seus inumeros amigos e

um prospero e feliz ANO 'NOVO.
fregu'ezes

1939 19110 11
-------_._----_._�--

"

'':.�' � :��

'PEDIMOS 'V1S'ITAR SEM' COMPROMISSO

da c nÀ mSr A1hor 'M��A BeBoi °omõ_OH I A
A- CASA QUE,'MAIS ElA"RATO VENDE

Agora no novo predio á rua Trajano, 8.
.

Pediln08 não confundir a nO�8a ea8a eom 08 Imitadores do. D0880 antigo lê...a.NOTA:

I

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A GAZETA
�·------�--�o--------------�-------------------------�--------�------_.�--------�----------

" "

I'IOrianopolft, t839
- , . f -'.

•

,': � , ".:

AGAZETA o ",ES P �O "R,T"I"VA
------- -.- --- ". .

\

"ATLE'TICO CLUBE CEL-- Provavel � presença
50 ,RAMOS" 'catarinenses no

. ()t [ornais da capital do Estado nos trazem a alviçareira Campeonato Sul-'
nova de .ter sido fundada, alí, recentemente, mais urna entidade
esportiva, que tomou a denominação de ATLE'TICO CLUBE

, Bra'sllé iroCELSO RAMOS. \.

A nóvel agremiação, que se dedica à pràtica do esporte .A. épOCa !emb!ad e pa ra a
bretão, foi recebida, pelas -suas congêneres, com as demonstra-

ri tções das mais vivas simpatias, não só por que trouxe.seu valo- 'reai!<::açao _0'4Cei amen
roso concutso à [à consagrada tradição pebolistica de nossoEs-' de Cu r i t. � ba
tado, como. tàm.bem, �or ser um .c1ube constituido �e d.estacados RIO, 27 _ A delegação gaúcha de basket-ball eptrou em
elementos da ehte social e esportiva da terra das figueiras. demarches com a entidade de Santa Catarina, para que se faça

Para nós, Iageanos, não só nisto està o relevo .da. aus- representar no proximo campeonato -sul-brasileiro, que, de acordo
piciosa n?t1cia. �Ia tem, por outro lado, ?m cunho mais to�an!elcom o regulamento, deverá realizar-se em 1940, na. cidade uel-�-

.

e. e�presslvp, {!lOIS, com a escolha. do valioso nome que a. In?�- Curitiba. Os catarinenses prometeram tomar parte, pelo menos, i"Play'ers" emvidúa, além! de ter prestado uma Justa homenagem e um Slgnl,ft- nos torneios de basket e volley-baU�, I
'

<
'

cativo preit,?' f�z justiça. a0S grandes méritos. e' às elevadas vir- .

Deve�çio o. campeonato nacion.al, de bola. ao cesto, �fe- , ' t' ... ;. 1 d'lJj 'te'ln';',p�"'0'"r'""'a".e.,tudes de se� digno presidente:..... . luar-se entre Julho e outubro do proxuno ano, conforme oficial- nes e, ..IDa ..,' . . _

RegIstrando, com particular agrado; o aparecimento do mente decidiu o Congresso, os paranaenses lembraram ii conve-
""

,.

�_ ,'" ., '�'� ,.ATLETlCq CLUBE CELSO �AMOS, f�zemO.s. aqui, os nossos niencia de realisar o Campeonato' Sul-Brasileiro imediatamente da ,._, 03 rJubes cariocas,melhores �9.tos pela sua ,�arrelr.a. es�orhva, aguardando, em bre-
:tlJÓS o certamen da F.a.F., esperando. que a LARG venha a con-". �

.

�ve, a anunçiada e prometida visita a nossa ter:a�,. c�rdar com a sugestão..
.

. I, uerel11 renovar se'u.Filo SOfia
CI b 12 d A t q • ' "

U
"

e ·e gos o quadros de p'rotissionai.s.

RIO-E' elevado o numero' de players dos nossos pnn-C (,)NVITE
I cipais

clubes que estão com, seu.s c6nt�at6s e"2 vias ,de ,�eÍ'miná�.
,- Observa-se que os grennos cariocas nao 'se acham deci-

Convidam-se os senhores sócios e exmas. famílias para, didos a reformá-los, pois cogitam sêus dirigentes de urná reno-
o GRANDE �AILE �E SÃO" SI� ':�ST.RE, que será realizado no vação radical em Seus quàdrõs,?e profissio�ais. .

próximo domingo, dia 31, com IniCIO as 22 horas. Entre os clubes que mais cracks disperrsarão, figura o

TRAJE: Rigôr ou branco.. _ '. VASCO, que está disposto a abrir mão de Gandula e Emeal,
Pede-se o obsequio de nao levar crianças. cujos passes serão negociados com o INDEPENDlENTE.

De ordem do sr. Presidente, convoco os Presidentes d�s Pela Diretoria
Clubes filiados às Ligas federadas, para, a sessão de Assernbtéa Oscar Abrahàm, 1°. Secretário

FI"liola comprará 'o !leu' p'osséGeral que deverá realizar-se no-prexímo dia 30, ás 16 horas, na
.

.

•

séde social desta Federação, à Praça 15 de, Novembro n. 7.

TI=RRI=N oVende-se 4,Lo-
Automovei (;hevrolet . Pigliola; um, dos -cracks- mais, car�)� _�o YÀst(j!�n'froqASSUNTO: Reforma dos Estatutos.

I
L L tes de terreno, em entendimentos com a diretoria de seu àtual clube para a

-

- frente toda Mu-
compra de seu passe. , •... '.' " .' ..Florlanopolís, 22 de dezembro de ! 939. radas e com passeio. novo, ,com Vende-se em auto Chevrolet, O medio uruguaio, segundo apuramos, ofereceu .21 impor- '

(Flávio Ferrari) 10 metros de frente, por 45 me- em otimo estado, com 4, peneus taneia de cinco mil pesos pela sua liberdade, e a 'desístenela d'à
SECRETARIO tros de fundos. novos, sanefas novas, limpador importancia de vinte e nove contos que o VASCO teria de pa-

Rua José Veiga 147., Tratar para-brisa elétrico, por, preço de
gar-Ihe, do restante das luvas combinadas.

Á', .' •
VISTO: •

,

Silva) 'com Medeiros "Leiloeiro", verdadeira pechincha. Tratar com [aü e' outro elemento com queín o clube de S"ãó jat1Uííno(Dr. Ad.erbal Ramos da . .

Ald
.

R' d
-

120-4v-l emlfo eiS, ne�tB ré BeaO. não mais renovará qualquer compromisso. Apesar/do' zaguéjro'

.' PRESIDENTE' . .

-----�--------O- D E LOS
..colo. cd» lhe ter ficado por mais 'de setenta contos, a, .v,ASC.Q,

O S' UI·:,T I' M ,O S . M �..,.' aliás; confirmando o que a «A Noticia» há tempos divillg,oú� d�'-
, .

-

.'.� . '-,
.

,
volve-lo-á ao CORINTIANS, sem qualquer tndenízaçãe do éliibe

r' .

"
'

.

'

bandeirante. .'
"

'*"'_", *"" .. "-_ --,�'

'""��,-�'
-� ,

�'--pêTo'�paSsê�aé Dacunto-'�êstãbereceràm os'-d;ir�enres-'vâg:;,;
"

cainos a importancia de dez contos de réis.
.

'

Agnelli, Osvaldo e [una também serão dispensados, sen
do que todos três terão passe livre.

{;a:x.a_bú e Osvàldo� com os passe. ii ve'nda'
O FLAMÉNGO tarrrbem não reformará os contratos de

quatro de seus -píayers-. São eles: Jaime, Orsí, CarfHlho's e f4aón ..

cujos corn'pro'mi'ssos terminarãO a 31 de dezembro. Além desses
elementO.s, o gremb rubro-.negro,está no proposito de ,negociar
os passes de Caxambú e OsvaUlb, qlle ainda se ,en�o.�tram pre
sos ao clube até o' fim de 1940. O campeão da Cidade e�t�bele�
ceti o preço de ',dez contos para 'cada' pa�se dos «p1ayers. em

questão.
'

Os quê serã� (:ispeusados ,tJélo' Ameriea';
Sã9 (;r'lstovão' e Uotafogo

Enquanto o AMERIGA dispensará Bugueyro,' Osciu,' (la-
1ég:o e �idney. e l) SAO CRISTOVÃO, Madâfen'a', Pi'Çaliéà', Ar
quimedes e Nelson, o BOTAFOGO' ,está' disposto a cõncedel' Ii
b'erdade a Humbe'rto, LinO., Engel e Chemp .

'Im trio fiual de eampeõés o Dlais Dovê
,

"players;� do FIuminen8e que
,

I,

fleorão tlvres '

,

O FLUMINEN�e é o clube qu'é vai: ábnT mio�, dé' niàlot
nU)nero de elementos. , ..

,

Nada menos de, doze profi'ssionais, isto é, uma �q:uipe
; infeira, e mais um reserva ficarão com' Iibérdade de', proclll'ar' Ql:i
i trO. clube. As'sim é que Batatais, Guimarães e Machado, qUI;,I durante muito tempo, formaram o trio final dos tricolores, sa
I gdmdo-se tri-campeões da cidade, térão! seús passes' a dislloSi,.:

ção, mediante uma determinada importancia. Fala-se tambem Que
Hercules nã0 terá reformado o seu contrato, entrt'-tanto fiada' nes:,
se sentido ainda foi �esoLvido, póis' sóh1e�té a 31: db corrente é'
que o companheiro de Tim termihará' s'eu corrlpr'omisso' com: o
Clube das Laran'jeiras.

I Adianta-se quê aléin de Novelli e Carde�'I, qÚe ja fes-
dindirar,n seu:::. c<!ntrato�, Orozimbó, Armartdo,' OHandinhd,' Raul,
Celeste, Claudionor e Ernesto támbem serão dispensad'bs 'sem
outra: qualquer formalidade.

,,' _

I, Como se verifica, nada menos de 37 «players,. es"tàt!o'

SINGELAMENTE E
livres, dentro de pouco ttmpo, e prontos para ingre$sár' ém ou-

-
LE- tros clubes.

I r ' E' necessarib que se note :quê não figuram ne�ta�éxtensa
lista ,os «players» pertence'ntes ao BANGU' e BONSUCESSO,

MODELO 1825 B-PARA CERIMONIAS' E SOLENIDADES MUDANAS. 9ue tambem se encontram emperlliadós em rl10díflbãf StldS:Efqui�
--������������--�--���--��--�-�-������������������,��p�� paffi a �hl�ornda de 194Q

__ .�.�.�����_� .

.
'

Artigos para. presentes
ESTA' RECEBENDO A Relojoaria Ro
_----:--E-,-OIFICIO MERCADO N. :3' ,

...
"

-�-----------------..;;.;;�=..;;�__;_--

DÓ' GUIA SERRANO, de Lages.

Fedtração Catarinense de
Desportos
Assembléa Geral

.=

-o
-

" ,

=-

'O .-::-

í
,<

•
. -G

l�
j�

• _-=-

_:� <O

�.(!\

� T'
,

MOO'ELO 1826 a�DE MENINA A MOÇA-E'POCA EM QUE A MULHER 'PRECISA SER
, GANTE. O MODELO SUPRA E' o MAIS IN:r;>ICADO. (

'MODELO 1824 a-A- ECONOMIA E o BOM GOSTO DENTRO DO LAR.

. ,

O SALÃO PROGRESSO 'já expoz á venda '08 bilhett!s ypara
.

o DIA OE REIS. :

PIU�1EIRO SabaJo de Janeiro! P,RIl\i.EIRA ,rande e:Xtra.,
ção do A.NO NOVO! ",

CON"'OS!'!�MIL

Bilhete inteiro' 120$000. Vigr-ssimo 7$000 Sli,lão . 'Pro(réss'o ,

Rua Felipe Schmídt n. 5 , �'
Aceita, se pedidos 'para 'o interior

• '. j,
�

libetd�.e
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A 'G,az8,ta
. 'b o- -��. �

.

'�Io'rianopolls
'�. • _ '"_ , />..'M.>.. _ ÇI ...

Petizada peça.ad seu papaí ur1"1 bom preS9n ..
-

te para Natal, oomprando urna roupinha· na
.

--
u.A

.
C A",P I 1: A ,L " --� � ,

�

. (,
I I ,

:�

__-_,."-íiiiii"._._M_._t_r_l_z..= _'R_u_a_':_C_'_D_n_s_e_lh_e_ir_'o_r_III_'._a_f_r R_,·...._1_�__·_F_I,II_'a_II_R_U..._.',_-r_r�._j_...It_·._n_. �
__ ,

f

I· N'
_'

DC IC··�--*--�.�------�--_?��--�,�_-,I' '.,A
v�

,

•

Restaurante 'Liberdaae'
Ceis Líberdadé ..Eequlna

Sáldánha Marinho
I ABERTO DIA E N0I1� �BV!...I. MIlr-,lJ. P:ftATêS
I, VÀ..Ul'l)O� :BEBl:.A� NAer8NÂ'I15 I .TIU.NJM1.ÁI

. {' For.eee iíIlarllitl8 a tl6I!1iei1i.,;
; k

Dirilido 'por seu p't�priétati. ARNO BRINCAS' .Ir,
,

•••. I,... .

'.

i

ÓsÓ,

-

"Á Ira. Josephina·
/ >, F. Schweidson

\;:-
OI

. '

' •••8.

c ,

,

, I

'\��I' a,us..ehpia,. até meados
_ ,de;Janeiro proxirno

-

� ��. , ,

.. ,": � _i. ' -

Dr. :Ar"'.ndo Va- '

'

lerio de 'AssllIJ
,MediciJi'

'

Consultorio e' Resídencla
I em João Pessôa-'E$tfa�

dá Geral n. 64Á.

Consultas: das 8 ás 1 I]
e 4 ás 7.

Atende chamados á noite

,,_.<._-.;.;......_-_........_-

'Clarno ,'6. 'Galletti
. ADVOGAD(j) .

R. Felipe �chii1idt 9 :.... Sob. -
Fone i!Í68. '

, \
,SOCmDADE COOPERATI.
'VA DE.RESPONSABILIIlA.

.

DE IaMITA))A

,BANCO :DE CRlflDITO PO
PULAR. E AGRICOLA DE

SANTA' CATARINA
:...tõ)....

R,pimeiiób Daneti' rurtdMt> em
, San:m Ca.tarina

.

. F.undtído em 26 de m:àio.
, 'de'10M,

EDt:PtMttmós désC&ates co
'

.. &unllaS

.

/ DmPóSlTOS
á v;ista, -svíso prévio, lim.ita- '

ÇIa, prazo �
,

... �jan.o, 16

,EDIF1OW PR.OP�IO

, FLORIANóPOLIS ..... Rl,la F�pe Scb�i r

•

'. '.' Eduício Aniella Neto = SOBRADO. SALA �. 1
.,

. �CÂ-CmURGICA El 'PROTHJllIiE DA BOCOA
,r" ..�n..ãm8Bte 'recenteíDonté' áclqidTidoj .:nm f(Jfts es

. al'e�.i�ellmentos a. téClaniM' ,Dl0dél'lta
.. J,U'.À'IEIlMIA: ..... ALTA ni"U�A

. .: .
.

"

.'
, ÉC:'S I? E e(i 'L 1 'A b A. ti.

'Pontes de Oure; ou de Piatan, SÉM 'C-6ftOAS, para' i_itar �s .

, , . "dentes naturais: De.ntldurae AJiatomicas, Sist�à a181<l1â. (\lê ,...
'

�ltê �btEtt a: iniitaçãb liblSoluta da dentad:UR lÍ1attir�l -'= D•• -

atiras SI!l'M A110badill Palã·tina, � De:ntldtn'I!!· i"ilfõí.it; , *"e
,dê AçO-KliiPP iíiêXida't"t!l. """'" �â:�ô tNDOtlJlt ii :d� �
d(!!$eo1lJrlçãO d� . .ar dó «êrtte. -'--; 1iJralil.Cj_;i1êdílHt1fó ..'!! iàlílf..l!', ....;_

(De!t!o!�a��. '$'Mtintlil1rla). -' 1í'llt!!cl� ��jíilã'_it. -+' JIhIlIi�
,Çlêf'ai": ]";,,,'��t�pla1\t:!i'�ão .� :lmplafttlfãi ;� fteJl_t áÁ�_:Pa." "

. r,antÚltelSé. A'F-j6tthéa)� � � êil'lU�a rdidl .... • �.

"Ne1:lmann, �eFlirrt.· , "" r

j'
.' COOSDIJ1'ÀS' DAS 9 :4.S· ri 1111 J&A! ,3 1..1 • W•.A.3

.

A,. ��i8g1:!����:;8T1;:'���Ã���,.�M,!� ,,�!t
..;_. M{l),RAS MAl\€À-".A.� <_

I '

•

I 0 eeífceitie'Q�1'lresso. eJi art�@ de

c0Ia���ã�; :pge.srifé s(}l:!=ci�ãq,'; nãt:l
impUta em l'eSlj,'JÓ;l\stt13niíiírde eu en-

l
d6s�e por �â:rt� da Rena: "'.:, .�,

'

'�f,;.. .. �.. 'i"i?�
.
... ;,_. .-,

I ASSlNA':I'UftAS

ANO . 60$000
SEMESTRE 35$Oeo

,. 8é,�. JapttlW .

;II

',:f

ülfis :""� . � .'fi�Wó·;'
,------......................---......�-------l '

-Comparil1�a,.Nacional de Hã,vega-
,

.

...

:;':0_-' - Costeira ':;, . :'
f
",

}'

Moví'mento M;aritim.-O�P.r�a Flarl."Dp,�li.
� ..

ti,

DR. �IJÍUBALTE.

II':' 'GAtVAO'" .

ADVOGADO .

, Fâl(mci�� processos 4e Se·

...
• Escritori�: RtfA DEOD(lRO, ,

28�dek:':5T.::::O::::; =1
, I.r· FLORJA�OPOL�� �'J :
.' .

'Novembro
'23
ctilin.ta-Feira
Foi entregue em hAGUNA a felizar

da Leonor Queiroz Berger, possuidora
da caderneta n. 8.735, do sorteio de 18
de novembro ele 19}9, pela CREDIT,O IMUTUO PREDIAL. .

___
o r .

i

'\

,

IDezeanbro
4-

Se.antla......
"

Reall�l·se ,mais "um 5()RTl!fO na ere
,dito :!tI1H•• Prédlal com um prê
mio em metcádodla� no valor 'de· Rs,
6,=000$800 e muitos premíos menores.
S,orteio Natal 200 premies extraordinarios

. ( -. _". - .. -.'- \.

, ,

_5_'_e_'_r_v_i_ç_o_s_d,.........;...e_-"'-Ipa......s�agei.!:_os é de 9a.rgas

Fretes de . cargdeiro� ...

_"_
.

' "

-e , f.!

Para o Norte �T-'
_'

.

Para ó Sul

')0',' a dê -

o Paquete ITAGISA
dezembro para: '.

1;'

e Paquete lTAQL'ATIA' aairá
corrente; para

.

,

, Paranaguà, Antonina.
'

,

Santos, Rie de J�neir(),
,Vitória. Baia, Maceió,

. "

-

Recife; e Cabedelo
, .

.

Cargas e. -passageiros para'os demais'per..
. tos sujeitos a baldeaçãojne Rio de [aneíro, _

"

, � -.-

':.; '_ 1"',1<
.»»,

"

'A'VI-'S','o' Rece�e-&e �arilHi e edciiriendas até à vespe�a das sardas dos paquetes .

e emite-se O,passal.ns, nos (dias tias saldas dos mesmos, á vista da a

testado de vacina. sel�do ee. Rs. ;':l.2éO r.tlerals. A bá�.gem de porão deverá se

entregue, nos Armazéns da. Cemp.n hía •.
;'" fia vespera das saldas ate as 16 horas

para sér ,e.nduzida, gratultaml.te ,Ir;&' btrdo em tmbaretlç15es especiais..' ,

ESCRITORIG-PRAÇAl:i' : 81 .0'1141,10; 22 SOl. (POMI 1250) ", '\'

/ '

ARIIAZ.IIS-'CAIS BA8A�Ó N.·).:...."(PONY J.'Ofi)-IMO,. tuBO. COSTEIRA
,t

- . •

salràa

Imbítuba
, Rio Grande

Pelotas e

Porlo Alegre

_
• • ,>ti �, .

Para ...ais info'rmaç6•• com o Alentá
.CELSO RAMOS

fRACOS E ANEMICOSI
� T'ôMEM!

111,1 D; rI fI SOlAD D

.

'r; <

,.
. "�tÁ_(
\.)

" .

EXPEDIEN·l"'E

;�. <

João de �ã:bris e

José 'FrêiüilÍ',
. ..

�ate.r.ar�� -+ m&DI;�àl��. .

.

" ��� '2,;F)tl,�if
�Â"'6 E �fm'Ni$l. �!:i!

a. C&NSOO_M0 M.l�A ' .:
J -, /" ' .,.'

ift'8a'Á,N.P611ii3-S. �"lt�RINA .

.

_.,'._ .;' -,,':1, s
Ó,

I"

.A:gSl\tefH�r.r�éifion.i<!é�t �m' to'"
,da� as, ffjéafi<olãi!les' às Esta:de. ;,'1;-"
:

-', ",_.
.

__ .... .:-:::!'=�.J'\
.• .;i'

€ 8 L A. B 6 R A e �,,� '''!

.RJdatm·es

G ':ti B I N 'E T'''.
DENT'AllIO

'"

'de'·

!si��:���r :,1
",J;."--

100$000
VENDE-SE a matllial abai
xo para bitlel*-

1 rodá trazeira cOOlpteta, com:
r.orpedo, camara d. ll1' e pneu.

1 roda dianteira �mpléh; cim:
camara de ar e plieti;

1 garfo com o gQii'e. e hreq'lle
de mão.

.
'

•

1 corrente,.
1 mM88�4'a eeHlJ!)leta.
1 siliM. ,

� par de pàJ.!aláma. .

1 bolsa de Céu�� (!om ehaves .

V�I: e tJà:tar D08 oficinas àeste .

jer.�l.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



;'

p,escoço.
O:':joyen barbeiro Vitor Duarte encor»

i'A�T�-�NTEM'-�A' LOCALIDA�E DE ANITAPO- tra' se 'e'ln' eseado' graveLIS. � JOVEN VITOR DUARTE. COM· 21 ANOS DE IDA- .#
- .

DE. SbLTEn�O.,DE ,COR BRANCA. ·ENCONTRAVA-SE NA
"

BARBEARIA DE SUA PROPRIEDADE. QUANDO, EM DA- '.
- ...

�g �or:;g:;ggR1.oI ACOMETIDO DE VIOLENTO AGES-

A G", ....A Z··
.

'E"".' T, .A
: EMPUNHANDO A NAVALHA, PASSOU-LHE O FIO

NO p�.OPRIO P�SCQÇO, RESULTANDO FICAR G�AVE-
.

MENTE FERIDO: � .

.

1 ATENDIDO IMEDIATAMEN'TE, RECEBEU OS CU-] .

RATIyOS DE URGENCIA,NAQUELA LOCÁLIDADE. �M
SEGU?lDA, O DEMENTE FOI APRESENTADO A' POLICIA
CENTRAL PELO SR.'ELi:SEU SILVA.

, ; VITOR. DUARTE, CUJO ESTADO DE SAUDE INSPI
RA SERIQS CUIDADOS, FOI IMEDIATAMENTE MEDI-
CADO�": ,.::'" -ii..'�: ._ ': . "

'

.. -
.

. �
.

.

o
" .

.Diretor-Proprietario JAIRO CALLADO

CARJ:Al�S,;'DO,OIA festa 'do encerra- 'A_N_O__�__V_I_I_�Florianopolis, Quinta-feIra, 28de Dezembro de1939
O Q &: 'O N ." ".

. ..

• lide-.dos eine�a. mento do ano Cadel d B N t .- A Of-·· CAR'TAZ-=S DO D AEmA.' :'�In,e�atograflca ',. 1, ,a. ela e r�sque .

o a,s po I- . tos" lçlalS L ·1'Odeon' Ltda. ......-.------------------- ..

FO'NE: . 1602 Te Deum 04 Catedral A Fazenda do Estado foi au- ciais T..a....ferência' tle CINES� �OROADOS; •• -, " /v" . .'"

.

"Metropolitana
'

.

torizada a alienar, mediante con-
d b lanfta_ento- Real' (;ircoito cao.-HOJE _ ·5a. FEIRA. 28 DE currencía; pública, um terreno O

,
emente a .raeOD v "'" .

-

DEZEMBRO

I
Em agradecimento a Nosso Se com a área de 3342,35 ms.2, ama senlaorlnha matografieo Ltda.

O -sr. lnterventorjasslnou de- '" Fone 1587A'S 5-7-8,45 HORAS: nhor peras graças e beneficios re- sito I na cidade de Brusque, para.
'A

'

ereto determinando que as trans-.'
_ cebidos durante o ano transcorri-

.

nele ser construida a nova ca- FOI preso ontem o demente
HOJE FEIRUNICO DIA DE EXIBIÇAO do, haverá, na Catedral

MetroPO-I'
deia.' Possídonío Francisco Soares, !erênc�as de lançl�entos sõbre -:- 5a. A - HOJE

T
' •

" • -Iit '"d' 31
'

19 horas alem que, Dum gesto de loucura. em Imóveis urbanos 50 serão con- No REX, ás 5, 7 e 9 HORAS:Um rom�ncp, que e um Imm�! � ana, la
:

as "
. - DR AU REL10 um dos onibus ue faz o trans-: cedidas pelas Prefeituras, quarr- Glor.oa e 'fl°m lragl°CO doTodo p' .ntilhado de "raça esfusi- aa ovena, 1 e Deum, Exposlçao,.

d '

q
t t' do provada a quitação do irn-

, .,!D' ,.

B
_

Ad
- d iS S 'I porte e passageiros en re es a Ad

°

I G f S'a?t�. "'.:,bretll?� .dentro de gr?nde ençao e . eraçao o . a-

ROTOLO ca ital e o distrito do Estreito, posto de transmissão de pro- mira ra peedistír-çà J e civilisada elegancíal cramento.. > bP h
.

h . príedade devido ao Estado. A mais sensacional reportagem do..

. A esta solenidade que. sera '1 a raçou uma sen onn a. .

" .
.

O f d t d�el'''wif)o de' lu�ó ;d'd'
'

S E �'a Revma 'I MEDICO - OPERADOR . As transíerencias Já realiza- cinema. . a un amen o o ma-presi ,. ti por ua x I .. ., : .

_ PARTEIRQ Esbofeteou a visinha das serão revistas imediatamen- [eetoao ADMIRAL GRÁF SPEE'I.. • devera' comparecer e tomar parte I.
t I d '. d t nas .guas uruguaias. A chegadaUm� C0me?I�' romant,lca. o clero secular e' regular desta I : RAIOS X
t
t! f c�.nce � aSi ��' den ro fm da grande nave alemã a Monte-dmovl'meo�adlsslm� e r:p sta

Capital. Falará por essa ocasãio!. Alvina Vieira. viuvá, de cõr prlnf\ las e_ li 1�!f1 os pe as
vidêo.. OI!! funerais da. vitimas

.

e cnr,llplJ('�da8, sítuações-na Sua Excia. Revma. o Sr. Arce-I: Cliniea d. Tubereulos8 preta. residente á rua Silva [ar- . rte et ur�s, n;o sai 15 . z�rem os
.lemies. O. embarque para BuenosCON��!�'�6�a����ETE, VIN- bi!!�o Metro_p�litana.. , orl I Pulmonu dim, no Morro das Trincheiras �rd:�e�s� ;r�. �o�x genc as con-
Aire�. Aspeto!i da eolessal asais-

CFNT pinCE. CHARLIE RUG- A, adoração" ��ntlDllaran' Po- _. Diatermia em ondas

eurtaSo-:-I
apresentou queixa contra .sua tencia, Angustia. Sensação.Terror.

(,L'=<'S JOY RODGES MISHA turmas, .ate o 100ClO do A o N_ e Raios Ultra' Violeta e Infra. visinha Edith Seara, por ter esta
Foi exonerado o .capitão da Recentissimo. Verdadeiro r••ordÀUJEi{. '1

' de.. vo, seguindo se- lhe a eelebração •. Vermelho "lhe, esbofeteado,
'. Fêrça p,úJ;>lic.; Lulz-' Lemos do dos Cin•• Coroados para, bem.., ",',n� .' pe e , e um prrncipe da Santa Missa para atrair 88. I'" ,

" P O d iêr.virem sua imensá aesístencia.russo exiladoll! bençãos de Deus durante o ano Infrazon _ Terapia _ Cístos- ... rado, do cargo de .

elega o �
. : Assum.·u O comando Regienal de Policia com' sede N'�Nó pr,óg�amâ"':':' que com.eça, .

I
copia.- Uretro - Beoplá

I,'
.

em Herval, municipio de Carn- .vo meamo programa;.". ,.
"

P'lorlanopohs. 26 de 'Dezembro, Os réis do circoNACIONAL D F B Consultorio - Rua Deodo-

d 5 R tr... M pos Novos. e;. Jurisdição neste
MA 'E TObO

.

,.' . . de 1939.
.

. ro _ Esquina Rua Felipe

I
a a. ."'�.:�",.. II no municiplo de Cruzeiro. JS" DRAMA EM QUEQUAS{CACHORRO � desenhei '..' S h 'dt D S' 12 d - A "UFA" DEPOSIT0U TODASPor com,' issão. de Sua Ex.ela. Revma. I

C mI . �s as e a�
AS SUAS ESPERANÇAS, pleto�','; 2 TraÜlers Monsenhor Harry· Bauer : 14 ás 17 hs. Telefone - 1475. O ilustre general sr. Mario Pela resolução n. 281,' foi no- rico de' sensações. 8croeacias e

..1 ",' VIGARIO GERAL

I
Residência - Rua Nerê-u.

•

Ari Pire.s •.
assumiu o comando meado o dr. Brasilio Celestino

toda sorte de numeros empolgan-Pte!ros: 2$000
_

Ramos, 215 - Telefone 1450.
da 5a. Região Militar. com séde de Oliveira Junior para exercer

tes da vida �irCen:8é..Temerosos'Geral:' '1$OÚO'" _, em Cuntlba. ,

o cargo de Oeleg�do Regional Baltos para a mor(e. Comicid,ade.

I -.. • de PoliCia com sede em Cru-
Am.

'

... .. DR. SAULO RA.'\iOS �";-;õAõ��0·- :��c;pl�:iSdd�Ç�p���.e C�n�;� :::��,��;;��:!�..

�id:t�·:.d: .

A'S' 5, 7 'e 8;45 HORAS: Ex-interno e ex-assistente no \
.

dia e Campos Novos..
Preço unieo: 2$200UNI'CO D,I.A. DE EXIBIÇÃO Servi,ço do Prof. Brandão . OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA·
I I

.

I-

Filho -:-Rio',
d.'

Foi exonel ado. a pedido, lo·' De USlve o se o

EDWARD G: 'ROBINSON �. Especialista do Centro de Saú e � Assistente do prof. Sansen nas Câmára da Silva do cargo. .

.
.'

"-

Dum d08 .fiIines mais sensacionais Diplomado em 1933 pela Fa· B Consultas diárias das 4 ás 6 1/2 _ Tel, 1441 de auxiliar de la. do Departa- NOof-lMPERI�L, .ás 6,30 e 8,30 hs:
de sua càrrejra, vivendo um pa- cuIdada de Medicina da � mento Estadual de Estatistica. im traglco do AdttlJral
Pel impr.é,.�si.,opa[\t�•.nessa estranha Universidade do Brasil S' PRAÇA 15 DÉ. NOVEMBRO, 10

.

.
Graf Spee,

w .. Linhos para ternos é casemiras Reportagem completa deste.' ad-histeria fil'mada pela ARNER, MQLESTIAS DE SENHORAS:
·

C 6 t; .' .••
• em c r es no

ml'ravel fl'lm'e qlle passará para a
, cUJoo elenco e completado por

.

•

,.............................. '. ARA ZO'CLAIRETREVOR.RUMPHREY Partos métrorragias - cirur-

DR'.' ARM I N' 10 TAV.ARES I. Rua F�i.....e S�hmidt 21 "histaria do mundo •.•
BOGG.ART, ALLEN JENKINS gia plastica do'perineo - ai- '1'

e GALE PAGE .' rurgia abdominal -trau-
.

B
Reis do circo .màtologia OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA PrGmotoria de. om Grandioso filme da Ufa todoO den"te ':"0 Ar'lme . '

. falado em alemão,.•.• ,,_' •• ...,. .

Con.�ult6r1o e �e5idênc'ia: fi, l\:r- l CIRU-RGIÃO-E.SPECIALI,STA. Assistente do prof. Sansol\
.

R t· � Preço unico: 2$200S b d· • cipreste Paiva, 17. em frente V.O

j'
.

- e Iro !
SI" l'da a o

Cine Rex
. I.. '. Consultas das 10 ás 12 • das 16 iii 18

.

, e o l_nc_u_l__6_GENE AUTRY no, movimentado •• :tRUA·JOAO PINTO. 1 sob. TEL.1456· O sr. Oecy Macedo, assumiu SabadoTmLEFONE 1009
�westerJ;l, .,'

. :� �� .!!,.I..••••••••••••.••, _a promotoria de Bom Retiro. No IMPERIAL. ás 5 • 1,30 h�:
N. velho. ra.ncho DIARIAMENlfE DAS 2 A.S 4

_ - - . -- Grandiosá SE'ssãQ dupla· cg,� fil-
.

MOVEIS finos e bem trabalhados, só na i

mes seletos ',e de otima se�,ação.e O it:��:;.k d�, ,éscoteiro' No REX: i

o maior de tódQ,!!,<.!B serIados até ..••••••••..•••••••..····1· "�oA Mo"b .-1.- a' r.- at" SABAOO-
boie apresentado. pelo" cinemill I. ACACIO. M.ORElRA .' '..

"

.'

'

.

.

,

Sessão dupla. Filmes de realce eJACKJE.�COOPEl{.. o que-

I prograD;lados para ca UIBrrm lôa��r�i�slr�,yivenil é o'

seUl- ADVOGADO •

que mantem exposil'ão permanente, á rua Trajano n.33 ;:=;�ã;�---Domingo
.

-

F: \:1'. ;,.._ ,

. Consultas e pareceres. i,
. Todos os noss;s moveis são recebidos diretamente. NO REX:.

'{ '."
, Ações Civ�is. e Comerciais • .

"

N
•

h As três v.alsas.ERROÜYLY'NN. '

.

.

RO I da Fabrie. Zippel;"er." Cio., de Rio egrln o.
o astro numero tlM. )lO fIlme DU- i

VISCONDE DE 'OU

I
'

-

mero UM da OilCnume.ro UM 1: PRETO, TO.' Vende�se . a prestaçao No iMPERIALO) , , '.. FONE: 1277, - 017-30-9
o N" I R t t DOMINGOA

. patrplha .'.d'�; ma- 'I, . ! fi H�$oN _L_.e-'-' epr����._e Almas do mardru••dll/ .; ,.. M .

I NUMERO 1622

o SitbãO

,-"Virgetn EspefZíalidade·'�,.\�_;_--�-----------------�._-' ':'"

de... WETZEL & . ,Cia.· - Joinville
não dé�e faltar ean

MARCA. REGISTRADA

."'1.

casa alguana!" .; � "

1 .IfwrN'j(
.

,.,,�

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Gazeta
.,

A -Flor.,I�nopolis
....".;.._.._....,_--�-----....._-___..-�----_.............._ ................... _---'.."' ......'-'"'.....' ........="""-'

'......,.;;.-=-
'

.........._-�..__---...........---....._-"'-"=.;;.----....._......__;:;
"_

-,,O>

A GlAZe:T

Pet'izada peça, ao seu papài um bom presen ...

te ,para Natal, .comprando 'urna rO.upi,hha
�_--_,'_�

" A C APl T A L "

-----�----------------------- !Wlh.§i@'ª!!aJ.:{ t
��� M�._t_r_iz_=�R_u_·a�_C_o_n_s_e_._lh_e_·_ir_a_·_M�a_f_r_a�n_·••8_._.���_F�ilial= Rua Trajano h••

1 I

INC�IC'A

o Paquete ITAQUATIA' sairá a 31 do

"j corrente para .

Paranaguà, Antonina,' .

I Santos, Rio de Janeiro,
Vitória; Baia, Maceíó..

. I Recife e Cabedele '

Cargas e passageiros para os demais por
tos sujeltos a baldeação no Rio de Janeiro.

A• Recebe-se cargas e encomendas até a véspera das saídas dos paquetesVI�O e e-mite-se passagens, nos dias das saídas dos mesmos, á vista do a
testado de vacina. selado cem Ra, I $200 federais. A bagagem de porão deverá se

entregue, nos Armazéns da Compan hia, na véspera das saídas ate as 16 horas
.

para ser csnduzida, �ratuitame�te para .berdo em embarcações especiais ...
ESCRIT&RI�-PR;\ÇA 1:') riR �OVEMBRO, 22 SQB. (F'úNE i 250) .

ARMAZENS-CAIS BADARÓ N. '3:;';'-(FOÍ'lI'E'1666) -lEND, T!Ut�. COSTEíR,.,.

1.
'

.
'10.,__

A : Dra. Josephina
SChw�ips,on

.. .'. � f

avusa -��, � '"

ausencia até'meados
de Janeiro proxirno'

.

,�:l)?eB,ás'_ t1e Senâêras - Partos II,-
. Ol'ler.açoes. .

C'óns.: R., Vitôr Meireles, 26-1
F'one 1405. I�=������i!i!g�Res.: R. Vise. Ouro Preto; 42 - i Ir

': Fone 1355',
025-P

._�,,.�__.,�---_.�,,",".-

EDIFíCIO PROPRIO

SOCIEDADE COOPERATI.
VA DE RESPONSABILIDA.'

DE LIMITADA(Iarno G. Gallelti
.' .

. ADYOGADO ..
, R, 11�Í)� Schiilidt 9 � Sob. -I
l1o.ne 14'(;8'. t

.

"

. I '

D;& BEIlIGIO
GJ.t�ICA M'!mCA

1
Moléstias illternas 6J,1l geral. de Se-

nhor" e érianças
Cons.: R; fra;ano 1 - SãD. -

F0ne 1'592.., '

.

. I
Diariam:e�tef d.as· 9 as 12, e' das !'. lI!' {is 1.7 horaa

Rês.: Av;' . Merdilió Lu 186 -!
Fóné 1392.}= A.tende c1iamad.os. I'Ji'Jl"íoIuEii[{i-:a:"'ll"'stLvÃ'

'ADVOGADO I
ij.. YêtiP,e Scbmidt 34 - Fõne I

1631. " .

.......;t•••••••••••••"ClJe.lm. B' D:KO DE :MOURA
�

r FERRO
I' ADVOGADO , I

�". 'EraJ4no, t - Sob, - FOD" í

\ .

BANCO DE CRÉDITO PO·)
PULAR E AGRICÔLA DE
"" " $1\1'fT4 CATARINA

-(0)-
Prüneísó :eanco fundade em

San�a Catarína
'.

Fundado e-m 26, de.maio
dé lU2'

Eml'lr.1istimos descoMi'ls co.

bra:n�s

DEPóSITOS.
á vista, aviso prévIo, limita

da, prazo fixo •

Rua Trajano, 16

t;,llfURGII0 DENTiSTA MOEN·NICH
.< '

, '�ORIANóPOL.IS - Rua Felipe Sehmídt
: Edifício Amelia Neto."". SOBRADO. SALA N. 1
SLiNICA.-CIRURGICA E PROTHESE DA BOCCA

.AparelJtam.ntG reeentement. adquirido, cQ'm to.dos os
í

a,erfeiçeamentos da techníca moderna'
IIlHA.'l'1IERMIA ...:.. ALTA FKlllQU�NClA

ESFEeILIADADlI
P0nte� de Oure, ou de Plataa, ·SEM COltOÀS, para iMitar .,3

dentes naturais. ��tAduras Anatomícas, sistemã 'ále1'\(ão que :pe.
mite ebter a imitaçã6 absoluta dA dentaduea natural. --.- :r>enta.-

'" .' ãilras SEM Abobadá Palatína, - Dentaduras :tl2f'rci4is; á.�e
de

.

AÇ'õ-ICr11Pp, iMxidàVél. -'" �i� INDOLÚR ã. ltév:e, ....
dêscofi'J;'ãÇ!O di • dó .enté:' -= Bralll.t1;nea1ll.�R1!õ U$ i_tU, ...:.

(l)êS'có18ra.�e Sêeti'fi6�fitl).c _;;;_ :j!Jlé�t. eeagulafQe, ..2�
.

..' ae raiE. - RehfipIaRÚl'fie e l'mplantlafã. ...:::. 'Plle� dã h'
l'.,adentose (l"yórl'h�'). - ·étpu>rlfot l"a.ieàl s." • PFctf�

;.' Neú:ma.nn, �e}!lim,
'

CONSULTAS DAS 9 ÁS n 11 J)�e 3 AI 6 DItAS ..

AI t.erea$ e 8�xtal'l.lirira!'l, cc.:nsulta. .��5 dã'S 8 ás 9,3�
.Ae� 5A�ADOS J9E TAR�E NÃO HÁ .@NSUL�13

- H�11tÀS MÁReÂ'lU.� -

, ....

'I DR. éLARIJ!ALTE
I ·GALVAO·

�������������.�-�---��. ADVOGADO.
-.: Falencias, processos de 8e. -

- : Escrítorío: RDA DEOI:>-fJRO.'
• I,

r'

------------------..��--���--�---�--------��-----------------
. .

,

- _ _ I. guros Terrestres e Ma!;i'tim."

11= .','

.

O' Paquete lTAG,!BA salrà a 29 de. N. 15 - TELEFONE: 1665

'dezembro para: III FLORIANOPOLIS

.
...........•...•.•......•

f 1

Dezetnbro
<.21

«!nlnta-Feira
FClÍ entregue em JOiNVILE o premio

maior de xs. 6:000$000, que coubepa- }

ra a caderneta n -, 5.495, pertencente a

Norma e Ignez de Souza, ne- sortE.iv dei18 de dezembro de 1939, ".'
.

.

Serviços'de, Passageiros e '(:Je Cargas
----------------�'--.----------. .

!mbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto' Alegre

Para mais infer,macões com' o Agente
.CELSO RAMOS

I, Restaurante Liberdade
Cais Líberdade.,Eequinà

Saldanh's M,::;.;.rir""\ho
ABE:RTO 'DIA E NOITl'1r �nVI:-!E MENU, PRATO�
VA.IA�O� B!BI.A� NAer.l'O�I�. ftT.RANJmaAS

Per.MEI IBlI.rdfÍtall. ii deBiieilie.
Dirigido por seu preprietari. ARNO BfUNCAS

....11. I••••

UIAH O

I
I
1

De J cão d� 5i1vll Silveir.
.<"
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