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Perigo para a saudé coletiva,) fator de dissolução' das
familias,; ameaça á vitalidade 'e ao apuramento das raças,
é o grupo das doenças venéreas. justamente considerado
uma "'dá$ grandes pragas modernas, seu combate constituin
do uma] urgente e imperiosa necessidade de medicina pre-

, ,ventiva.:'
.

.

.

.

,

Tal combate é teoricamente facil. Possuimos todos os

elementos para um combate sanitário eficiente, Agente eti
ológico, rreservatôrío de vírus, carateristicas epidemiologi
cas, páutas diagnosticas, normas terapeuticas, .tudo já está

. bem estabelecido. , ."

N* pratica, todavia, a qualquer' canip�Íllla antivené-
rea sobrem precalços de toda a sorte" E' 'que as doenças
do "grupo, se originam, o_a grande. maioria das vezes, das
relações sexuais, donde o se fazer mistêr, enfrentar, de
inicio,' d problema 'sexual, em toda a sua extensão e com

todas ak suas dificuldades.
.

À. luta antivenérea integral' aliás, e corno já o disse
conhecido sifilógrafo patrício, não pode consistir apenas
em medidas de ordem sanitária, Ela deverá abranger um

conjunto de providencias médicas, educativas e sociaes,
postas em campo gradativamente e de acôrdo com os pre
conceitos, costumes e 'condições ,cultl.!raes e financeiras das'
populações a que se destinam. ,

Organisação jovem', e' dados o vulto e as compli-'
cações, da q,uestão" muitas das quaes lhe fogem á alçada
áhi4a' !ião pede o Departamento de, Saúde do Estado de
senvolver uma ação antivenérea, cem por cento completa.
Mas, um trabalho bem produtivo � em, franca ampliação
já�s.e vem fazendo, e' dêle ccuidaremos nesta cronica.

,

, :, .�:: Pispertsârios especialisados são mantidos em todos os -

nÍlcleôs·�de;p'artament:are'S., Nêles, 'os .

individues portador-es \

d�"':q{iã.lque�" u,tÍlà .das 'moléstias do grúpo' ven�lieo".' desde,
que sejam contagianfes, isi:.o 'é, Íogo ,q1j.e possam" transmi-

'

tii_"ál:õútrém,'àua, propría doep,ça,_sãci rigor9samente trata.':" I

_-,�il�tQrnemiü 4é�tê9.,t'o",,º��d�Jl c;;'jjj�&�·'�4�.. '
'

'·-�·_'inóql\8's <"�'bmúfild�é�r,."���,�.i\"" �: �."'�_�"{:";.;''i-;:rw'. �f·�:' ,.,�".t"{��.1"f
Os ,dispensários são dirigidos .por mêdicos. I espe:ci�li$'

tas,_'o'S';'l:{u1;ii;s <oii�litam todàs as 'fa�es <;lo �ratamento, Suas,
prescrições são conduzidas pelas óbservaçõf:s da clínica, �ob
Ó <;ontrôle . de frequentes exames- de laboratório.

No .ultimo ano, em dez meses, foram atendidas 8.914"
pessôàs;'nó, "serviços antivenéreos do DepaFtamento. \ 2'�4

.

inscreveram-se. por sifilis; 197 por blenorragia; 61 por, in

feção pelo bacilo de DÍlcrei. Aplicaram-se' 4,919 injeções-:::::'-'
néosalvarsan n. 914, inercurio, bismuto, ·etc.; .realizaram-se

4.06�' curativos e l�vagens uretrais e 49 pequenas inter- .,vençoes. '

'. " .

,S4 p�ssôas tor�m consideradas como
_ rad�calmefite, cu- Iradas. ·0 numero, tao pequeno, deve-se nao so . ao ad1an- /

.

tado estadó' da doença da maioria dos inscritos-condicio-,
nando \ongas, curas que avançaram até o ano corr�nte-'
como. ab's abandonos de tratamento apenas obtidas .algumas
melhor�à-julgadas definitivas pelo' paciente, apesar d_e to·

.

'dos os fconselhos e avisos dos médicos encarregados sobre
a's consbquencias futuras', pessoais e da prole que de 'tal

precipi�J'I,do procedimenbiJ.> pod�rão' advir.
'

.

- OT�onvencer os doentes da necessitlade de tratamen

tos co�prêtos é,' de fato, um dos itens mais' dificeis nas

empreitadas antivenéreas. Via de regra só depois de ten

tativas (de auto-cura, .de seguir a orientação de charlatães
e curaqdeiros, e vendo tudo fracassar, é que o individuo

procur�.o médico,' quando' muitas vezes já não maIs pode·
rá fazek,uma terapeutica inicial de assalto, a 'mais segura,
a maisi t.apida, e a menos dispendiosa. . :

. ,

Muitos,' mesmo, não dão qúalquet impor,tancia abS

males yep,éreos, descuidando.-os por completQ., De -certo as

sim nãb ,procederiam se soubessem que mais. da metade
dos 30!UOO c�gos do Brasil, 9110 de to�os os oqôrto� ex-,

ponta�êo,s registado� e o �aio� .nu�ero:,das . entrada� hOs-,
pitalari::s e sobretudo mamcomlalS sao q1retamente hgados
ás doehças �enéreas,' Já houve até quem dissesse que, no"
paí�, ,_s�' ?everia p:nsa,:" semp,re em sifilis, diante ,de um
caso climco de etlOlog1a duv1dosa. '

-

:Bem se vê do exposto, a gravidade do problema \fe-

II
néreo bntre nós e a contingencia erri ,-que. nos encoIHramos
de' uma energica cruzada para combatê-lo.

Ó Departamento de Saúde já vem realizando.em nos

so meio <> que lhe é' passiveI, com os recursos técnicos e

financeiros facilitados pelo atual govêrno do
.

Estado, mas

em qualquer trab�!ho sanitário, maxime num '.' como
.

este

em que o fator individual é tão
\ preponçlerante" pouco se

obterá
.

se não houver a ajuda de todos, em seu proprio
beneficio e no beneficio do seu' proximo.

Colaborar numa campanha de tão alta significação
deínofilatiba é dever, pois, de todo bom cidadão.

--

RIO� 29,....,0 .presldente 'Getulio Va,rgas assinou ",àto,
Faz�nda, creando, uma coletoria federal em Crescium_._a_.___.___'·,.:......--.. �--.---:--
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tia pasta da

Recebemos mais os seguintes
Cartões de' Bôas Festas e Feliz
Ano Novo:

,: Do ilustre sr. desell}.bargador Banco de Credito Popu!.;,r e

"Erico, Ennes Torr�s, presidente'Agricola, de Sta. ,Cat;irina, So�,
d� Tribunal de Apelação do Es- ciedade Ap,oni?la Nebiol0, Cia.
tado recebemos atencioso cartão 'de Segúros Minas�Brasil, José
de f�licitações para o novo ano C. Matagliano e senhora, de S.
de 1940. Paúlo.

Agradecemos e retribuímos. Retribuimos penhorados.

o presidente
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�

as .enferml-
I

I
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veDl
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realizando em, 'nosso
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... i

�
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IAlvejou'a 'esnosa a' poria do Blu�enau iterá o
. r- .. .... serviço de I abaste-

.

J. •

.

C I nem a .'
.

I cim�nt� d� agua
'" ./

I
i

RIO, 30 - Cerca das quinze :t�J, policia: Em agosto ultim::>,: torna,:"em a viver em comum. ,-----,..
:

�-----'I'horas de ontem" o Largo do Ma-I perdera o emprego e, como lhe i Juba negou-se a voltar para a

I' ':' f

chado foi abalado por um brutal faltassem recurso, sua mulher foi' companhia do marido. Domingo, Foi' aQFrta concurrencía
crime d� .morte, praticado á por- .residir �m casa de seus paes, á

'i
á tarde, quando ele vo.H:ou à sua

I pública,para a �,xPlo.raCão Ita do Cinema Polytheama, Des- n�al DOlS de Dezembro, 73, fun- procura, encon�ro�-� de, �raço I do serviço de ,ab��tec1m�-carregando toda a carga de ,um. dos. A
r da?,o com

.

o m.d1v1duo M1gU�11
,.
to de agua a

iC1dade_]derevolver, o sr. Manoel Me?elros. L:,.�a: cerc� ,de u\ll m:s, conse: I Peixoto,
na esquina �as ruas D�)1s I

Blumenau, ! .

.

Pereira. prostrou, 'sem 'VIda, a I gmq estabilizar sua vida e pro..
de Dez�mbro. e Cattete. Enciu- ,

/'sua esposa d. Julia Franco A/tJ..: curou a esposa, a quem proooz mado, resolveu vingar-se. ---
. .

. �����a��e�!:��S�t:�;d�a���f.a,:i:ii··s···.··o�a····I·····v········l:40 ,Oj":,,casa de diversões, em companhia -Ó; I

de um· irmão menor,
c'" ,

"

.

O, assassinio en�ontf.av_a-�� no I.. -'
,

jardim do referido Largo, quan- �����_!""""'.���.. ""'.C_�.���_�.�-""""�����I��!"_������!!""'���������
do .vili'sua vitima aproximar-se, i": Bara-o D· t

'.

h 00" W'
... ,

an h--enihe.·npela calçada -do refer��o, cinema, ti; ,
'. Ie rlC v g' '.,

,.,

.

'
,

ao lado do menor. Segui-Lh�, os,,;, ,t't'
passos, Ela lhe observou-que.não L,"

RIO 28 -p J ',' D d B f·' I: d '

t T S': N hI 'a' seguisse. Manoel Pereira diss.e-.. .'.

"

.

e o JUIZ .. !v�O o�ges.. OI JU ga o, on em, n� . '" o, o a·
lhe que precisava de lhe falar. 'ra,� Dl�trlch yon WaBghenJ '11, proJrU!larlO, de uma fabrIca �e pregos

I:�;:h:' oan;.:��ri,: t:,':.;:., :Od�::anDIIDI:S, Santa Calarlld, e acusado de ter a\tIDenldd� o pr�o d�18
fr��M:��.:�i'1tatito<iéQ�:�·:a�:nrJ:�r;�lsl1������Q�Zb\7aa�llO'�·

. 'dor é resolveu mandar seuirmão' fatos. alegados ,-ela 'uefesa por ocaSlao, do, sumariO' de, culpa� .

" ,:.:...''chamar um guarda. \. Fez a .clJ,sação o procurador adjtintoi dr� Oiticica Filho, tetido 'fucla-
No momento em que o"melílj- nado' ria defesa. o' dr. 'Bulhões Pedreira.' "',' c' '. ,\

no se afastava para chamar o

policial, a sua irmã foi 'alvejada,
quatro vezes, caindo a:o·solo ba
nhada em sangue, para morrer

logo e� seguida.'_'
O criminoso declarou o seg�in-

T,e'r'l'em oto Comandante Hans< L�ngs.,

.
'

. d.orff?....Prese-n'tê!'
,

4-2 mil mortos POR MATEUS DA FONtOU�A

II

1):STAMBUL, 29-(Agencia Na- A morte heroica do' comandante ·de mar e ;guerra Hana
cional--Brasil)-Os ultimas des- Langsdorff veio PÔIJ uni fim na atoarda irresponsavel é deshuma.
pachos aqui divulgados pela na de certas agendas telegraficas e inqua,lificaveis 6scriba$, 'desagencia alemã D. N. B. infor- pidos de ética e idoneidade jornalísticas.Conforme telegrama em outro , . d t' '. '.

. .

B
... 'mam que o numero e mor os e Aquele homem que alOda na vespera de seu gesto. tragl'Ilocal, fOl ab,soJv�do o sr. ara0

II ferido.s no terremoto da Anato· co, em Montevideo, pouco antes de se. faz.er novam;ente aQ mar,von lYanghenhelO, ,do proce�S:lo ,lia, na Turquia, eleva-se a 42.000. 'afim de cumprir ,ordens ·que a disciplina não discute 'sorria'ástA 't rd contraee .

.

'..
'

, ,que ora lOS au a o
". ,'Acrescentam essas notlc1alS que pessôas que o circundavam com a estoica, ser:enidadé de um 8U-Pelo T S N. alegando-se 10-

f
' b Ih d / "t" ,'o

, .

. . ,
, os tra a os e socorre;> as. VI 1-, per-homem, ha de perdurar na memona dos _ 'homens como umJustamente a, alta de preços e.m_ mas 'd�ssa tremenda catastrofe, simbolo de homa e sacrificio de esparta:n�s virtudeé que O n08-

I artigos
vendIdos pela

. Casa Car- _

t t d
'

, " .

' '"

,T I sao ex remamen e penosos, eVl- so esplnto rememora respe1tosamente.los Hoepcke S. A.
"

do ás últimas. tempestades de Com êsse cavaleiro audaz da Nova Alemarthá, salva'se,
I .A sent�nça absol�t�na,p 1ue neVe caídas naquela região e os num gesto de suprema beleza moral, toda a estéticá das bata
'I' f01 profenda pelo 'JUlZ' 'e 'dro meios precarios de comunicação fhas que o triste e desesperador materialismo de no�sa ep�ca pa.Bo ges deve ter repercutio' ,

.,

I ,r , .

E d
com os outros centros populosos. recia ter destruido para todo o sempre. O comandaqte Aans Lan-agradavelme_nte, neste st� ?, Por enquanto não. se

,
pôde cal· gsdorff revive' as pagiJ;las épicas de outras éras. .Re4imiu com, ()londe o Bara? von Wan,ghe( e:t <mIar a' extensão dos prejuizos seu gesto de 'lJ.eróe lendario a humanidade,utilitarist�, pc:>rque to

I d�sfr�ta de ,u� largo Clrcu o e

I
materiaes: . da a sua vida de marinheiro, desde 'os dias já distahtes do feito,rc:laçoes SOCla1S, pelas elevad�s. Com o tremendo abalo Sismi-I da batalha de Jutlandia até aos da memoràvel pel�ja navafdei v1r�udes .do seu carat�r, sen o
co a cidade de Erzican, a spdo, Punta de Este, lutou contra todos os inimigos visi\i;eis e oculto.,

'II �U,ltO acat�do nos meIOS comer� éste de Erzerum, com uma po- que eram e sãó os da sua grande patria estllemecidll. '

1
C1a1S do pa1s: pulação de cem mil almas, foi' Ao gesto teatral de afundar cam o seu navio, o que lia-

, .' quasi inteiramente destruid!'l' tisfaria o sensacionalismo voraz da imprensa intern�cional, prefe-:,U�A ASSIN'ATUR-\- MENSA.L
.

,Outras localidades ficar,am in, riu o comanda:nte do "Graf von Spee" á alternatita, p�ra ele
I DE A "GAZETA" C{J�TA te1ra:m�nte arrazad��, cem as iFifinitamente mais tantalica e angustiosa, de sObrejl\river, por al-

APENAS 5$000 ruas; Juncadas de c�daveres e gumas horas, ao seu belo navio, como êle me.mo o ,chamara num,

grand,e numero de. tendas. Sam- adeus de melancolicos prenuncias. lt mais tarde, s6 ldepo,is
.

de ver
soun, Amasia, Silvas e Tokay seus marinheiros salvos, sem vã espetaculosidade, nt sci�idão da
toram gravemente damnificadas. noite alta, em uma cela de soldado no Arsenal de J3u'eno.s, Aires,

tendo por leito a bandeira de sua patria querida, qUé se ia tin
.---_

gi� co.m o seu sangue generoso, evadia-se da terra) voluntaria
mente, morrendo com0 sabem morrer os marinheirbs. Escrevia,

MARCHA assim, uma das' mais comovedoras paginas' entre todas as que 8e'

.

'

conhecem na historia das batalhas navais.
,

,

, I, A orbita luminosa de sua existençia, a parEibola por ela
"

;'

: descrita no tempo e no espaço, aquela· apoteose da sua na\Te 8ub�
ROMA, 29-0s dois po- Arranca'da I mergindo lentamente em fogo e estampidos, levantava·lhe o pe-deres, o espiritl,lal e o tem- I destal da imortalidade.

.

'poral, represe�tados pelo de 30" I Hans Langsdorff caiu, morreu. de Sua propria mão, corn o
Papa Pio XII e o rei Vi-

li silencioso estoicismo dos heróes lendarios.
tor Emanuel III, respecti- I :••••••••

, �••�.�•••�_••• ,
vamente, reuniram-se. pela I 'DE ' Tele-'raDias de fell- grama em seu onglOal,' 1stO é,A ARRANCADA 30-e' e ,

.

d
.

h dprimeira vez na historia; b 1"
'

h 'I'
: eita�ões para o novo eSC1'lto o propno pun o o re-

,

d u�a ,e l�slma marc a m11ta,:",'. '

metente. ,,'
,

em tel'riterió italiano 'e��-" da'aut:0rJ.a do-, maestro sr. Ra1-'. . ano .

de a unificação d� Italia. I '. .
.

mun?o Brid?n e (fuê, se �ncon. Ac�am-s� Já a. venda na sédé NOMEADOUiSR.AL�JNOABANTESco�u:s�isi:!m,��ar;::���: I tra.:m e�sa10s, pela Banda, �e
" d�

DIretona �Reg10nal .�os Cor-:
. $_. PAqLO, '29,"':- 'PQr.deçl'e.to .

/ .. MUSIca ,Amor a Arte. . réiÕS ,e �elegrafosJ deste Estado do lt�terventc;>r Ademar de �ar- :foi divulgado ofidalfuente Nos meios musicais e sociais LJrmulas propriàs de telegramas ros, foi nomeado direj:or da Car-'pélo Vaticano que a 4 de está sendo a�1,lardada c<;>m inte- de felicitações para c;> nov� ano, I teira Hipotecaria elo BanC() 40-'ianeiro proximo . Mussolini
resse a execução dessa marcha, somente para a Capital, sendo Estado de S. Paulo, o sr. Alti.fará uma visita de home-

"I por_ 8.e..

i: de grande, e f,eliz inspi- cobrada a mesma taxa de "ur- no A.rantes,. em substi.tuição ao
.nagem ao Chefe da Igreja. -

d 1 h d
'

b" d I.. n t d F tr�çao" aque e con eCl O' e com" I' ano, com a vantagem e que SI' . ..:;,ergen mo e rel as, quç'
-----------",_---.------ I petente musico. o destinatario receberá o tele- se aposento�r

Barão Oielrich von

Wanghenhein

Movimento,
pela paz

•

cumprl-
Gazeta"

�artõe8 de
Festas

1)
'.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



tres valsas... Jung participará Record de
casamentos

CARTAZES 1>0 DIA
CINES

c coaOADOS
. Fone 1387

HOJE - 6a. FEIRA - HOJ F.
No REX ás 7,30 horas.

08 reis tI,o circo
Grandiosos saltos para 8 morte.
Acrobacias sdmiraveis; A vida
circense em sua plenitude. Dra
ma e comicidade, Um momento
so film da UFA, todo falado em
alemão e cheio de laaces .. sensa-

• • '/t.

ClonaI ..

Preço:-2$OOO
'

A primeira naseeu !eaquela noi-
..

BUENOS AIRES, 28-Foi divulgado aqui, que o volantete Inesquecíveí-« nasoeu para O' brasileíro Norberto Jung, vencedor do ultimo raide Montevidéugrande mundo-sem que Johann Rio de Janeiro, participará no Grande Premio Nacional de AutoStrauss lançou-e pela vó. cristalina bili A RIO, 27-Ha certos dias do
de IU,Q admiradora, a, grande ean-

mo I isrno da .rgentína, uma das maiores provas do desporto ano êscolhídos de preferenciado volante, que disputa na Américá do Sul., .

'

ttJra vienense que o Iôra buscar pelos noivos para a realízação
R0�B", rzr: 6a. FEIRA, 29 DE num cabaret de segunda ordem ...

(' DR AU RE'LI-O' nupcial, assim Santo Antonio,
F'

-

DEZEMBRO E Johano Strauss morreu' eo- DR. SAULO RAMOS· Nossa Senhora da Conceição é

UNtCO DIA DE EXIBIÇÃO berto de glorias pelas soas val- ROTOLO' véspera de Natal.

AiS
.

,5:-7-8,45 HORAS: 88S que até hoje nos enchem de Ex-interno e ex-assistente no
O dia 24 por exemplo,

A tfltranJia e impressionante his- ternura e bem estar... Serviço do Prof. Brandão .1 l\IEDICO - OPERADOR assinalou no pretorlo um ver-

toda de um medico, que conbe- A segunda nasceu ae. raiar no Filho..,.. Rio - PARTEIRO .dadeiro record de casamentos
eeu . crimínosoae .

antros perigosos! seculo vinte. O sec ulo das luzes

I
pois nada menos de 247 pare�

Sentiu palpitar o' odío, o espirite e das maravilhas inventadas pelo Diplomado em ·1933 pela Fa- RAIOS X se uniram diante da lei. Ha
de luta, .de vindita toda a extre- homem:.. E com o seculo vinte culdade de Medicina da

Clinica de Tuberculosa
mais de tres anos que não se N9 IMPERIAL, ás 1,30 ho;as:

mada viol:ncia'" d� "Bas-Fond" ela veiu vindo até que ..•. nasceu Universidade do Brasil

i DiatermiaPeUmlmoOnndaarS' eurtas-
observava tão grande numero. Mea filho é alD, el"l.

onde o crime impera! Provou o 8 tereeira mail moderna e rapi- MOLESTIAS DE SENHORAS:
Basta dizer que as cerimonias mineso"

amor de mulheres perigosas, que da neste ano de 1939... tiveram inicio ás oito horas
viviam á sombra de �befões e de .' Dessas épocas musicais, resul- Partos métrorragias - cirur- Raios Ultra Violeta e Infra- afirmando o chefe de guarda� Pai contra filho. Ele era um

metralhadoras 'e, finalmente, Rer- too esta deliciosa e vibrantelope.
.

gia plastica do perineo - cí- Vermelho internos que se prolongaram até g.rande cum�ri�ot da Lei e ele o

dido, mer..ulhando no crime, 'lor- reta que a cinema francês ence rurgia abdominal -trau- I depois das 18 horas, �d�o, um �rlmID@.o c�.fe de qua-
III

• tolozí Infrazon - Terapia' - Cistos- I A' - drilhe Ate que um d -

nou-se um "ás" do mal, até ser nou magistralmente, fazendo frea- ma o ogia . preteria mais movimentada .

•

. .- 18 o propno

conhecido como te coro galhardia ás grandes ope- Consuttõrío e Residência: TI. Ar-
copia - Uretro - Scopia foi a setima onde os casamen- par alvejeu (ii filho no cumpri-

0, ..en'. do .crimo retas einernatograíieaa america- cipreste Paiva, 17. em frente ao Consultorio _ Rua Deodo-
:
tos se elevaram no dia citado mento de seu dever... Belíssimo

,: com' nas... Cine Rex ro � Esquina 'Rua Felipe a 25. 1 }r:�aQltEL�eNEAWLAENLLBESA.xTER,
o gran�e tragico .E,pWARD G. �om a linda I sedutora Ivonne Schmidt. Das 9 ás 12 e das I '

...

ROBINSON secundado pela be- ,Prmtemps, encabeçand,.? o elenco TELEFONE 1009

114
ás 17 hs. Telefone -1475. Preço-l$IOO.

lesa perfeita de CLAIRE TRE- AS TRES"VALSAS sao de mol- ,

DIARIAMENTE DA.S 2 A.S 4.' Residência - Rua Nerêu O Reich vae am- Amanhã:
---

VOR, HUMPHREY BOGGART de a corresponder á exigeneia Ramos, 26 - Telefone 1450.

ALLEN JENKINS etc.
.• dos frequentadores do CINE f.lh

No REX:

Improprio até '18 anos REX, que exibirá esta portento- • • parar os I os na- Grandiosa st'�são dupla.
-No programa-' sI"'produção já D?min,!o em seul: 'ACACIO MORE,IRA

•

TI=RRI=N ovende se 4 Lo �
A'S 7 HúRAS:

NACIONAL D. F. B. 9alolls: em coatínuação ás S&- fi .=' L L tes de- terreno� tura'es' OS soldad.os As sessões dup.las do C.ine. Rex
qoenc "' .. d d b :. vem tendo otima aeolhida porA ESTRADA DE PORKY;_ 1"", e ,ran es 0 ras que • '

_ frente toda Mu-
vem I d' I ADVOGADO parte do nosso grande p'uhlico...desenho aaçan o...

.

.

•• radas e com passeio novo, com M I di
2 Traíllers AS TRES VALSAS (j o mais 10 metros de frente p 45 RIO, 27 de Berlim, Associa- e o ad,aBroadway

Prel'os-I $1 00 delicioso filme- musical até hoje I A �ons��ta� e p�recere�.. - i tros de fundos.· , or me- ted Press, agencia norte-arnerl- A Broadway de New-York em

. Gal�ria-$700: produaide; ':el-o é ir de encon.tr� I c es ln s e omerClals: Rua José Veiga 147. Tratar cano-O sr. Rudolf Hess, re- toda a IU_ maxima grandeza.
CGm os desejos ele vossa SenSJbI-: VISCONDE DE OURO

'

I
com Medeiros "Leiloeiro". presantante de Hitler nos nego- Luzes. Cantos. Borborinho' ines-

Amanhã hdade que re�nheoemos ler ap.o- : ' PRETO, ro, 20-4v-1
cios do partido, anuncloir que gotavel, €omedia. Musicas. Viva-

A'I 5 7 e a 45 HORAS'
rada e de refinado gesto ar tIII- •

-

I
os nazis estão prontos a ampa- cidade ao extremo....

EN
' " .

. tíoo • FONE: 1277. - 017---30-§ ....- rar os filhos de soldados, nas- Cavaleiro cicl9nea E AUTRY num "western" ..•. TIM! I cidos fora do matrimonio. O sr. Um sensacional far.we�t· de 1·de ação eletrizante!' .&:
• Hess di '1 t

O Ih
.

h 30 000 . homens as
IZ que -especia men e. em meras torcidas. Combates violen-

ve O ranc O

D R
- ; • tempo de guerra, que muitas tos fl e heroi salvando a mocinha.

� o inioio do mais seasacienal de • J O A O D E A R A U J O' I .' vezes significa a morte, para os Preço: 1$100.
t�dOB os filmei seriados até hoje "

. I perdas tussas .melhores homens, todas as vi-
VIstO. OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA: das novas são ,de extraordina- No IMPERIAL, á� 5, 7 e 8,45.hs:
O tesouro do escoteiro Especialista do Centro de Saúde _ Assistente d� proí. Sansu • ria importancia para a ·nação, Duzia do diabo

com ·1 RIO, 2!-De Copenhague e, portanto, os filhos dos jo-
.

Um drama de grande EllÍlOção,
o querido altro juvenil JACKIE Consultas diárias das 4 ás 6 112 - Tel. 144Y J�: United agencia nQrte-ame vens sol.dados _ q1:le. tombaram dIferente de todos os demais. Um
COOPEH. - VONDEL DARR- -

I ricana Os corresponden pela patna, serao CUidados pe- romance que cativa. AR aventu-
EDWIN STANLEY. PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 10

- •

lo Estado como um tesouro na- ras de um áviador romantico e
. • c

tes da imprensa dlnamar· cíonal". sonhador. A.viação. Lances forte!'.D0l!1lngo .

, : ques'a calculam em 1.000. CHARLES FARRELL e' JAC-AS 4i�RgtOF{;�N�AS: I DR. ARMIN'IO TAVARES. i
homens por dJa as perdas

-- ......

---:-----
..---:---- ... -----

QUELINE WELLS.

DO filme hum.anis!'imo, real emui-'
,

. \, I
russas n� atu�1 ',uerra. Perdeu-se

'

.preço: 1 $1 00.
to oportuuo, agora que a guerra

OUVIDOS, NAR�1 GA,RGANTA
" c�ntra � F!nlandla. O exer

"
. DomlDgo

'

enluta de novo a Humanidadel I CIRURGIÃO-ESPECIALISTA Assi!Jtente do prof. Sanson • CitO sovletlco, segundo essa uno reloglOde ouro, marc� Ton
NO REX'

A patralha da

ma.,
<,

' : astimatlva, teria perdidO Benett, com um beloque de ouro, ,"
.

dradad
.

., ,\
Consultas das 10 ás 12 8 das 16 ás 18

_ • ,: até agora desde o inicio 0ratifica-$e CQf!1 a importqnci� .
As ,tres valsas

. � a
.

.
. ,

_ ': _' '�e 10Cl$OOO a quem entregar os No lMPERIAL .

��1P C6VEN. BASIL RATH-
:

RUA JO�O PINTO, 7 sob '. . TE�. 14a6 • das hoslllidades, nada me- referidos objetos á avenida Rio DOMI�GO
, NALD CRISPo �.:c nos de 30.000 homens. Branco 172, ou nesta redação Almas do mar

CARTAZEs"tlO DIA As
O�DEON

.. Ilder dos cinemas
Emp. Clnematografica

. Odeon Ltda.
FONE: 1802

c'om.

.
I

Num sincero gesto de Gratidão. pela. simpalica preferen
... ,.

,:
.

. ..

·cia que· lhe tem ··sido dispensado .

Retribue A m O O E'L A R
SENSACIONAL
Baix'a rea'l!

DE ,PREÇOS' durante o anês._ corrente
Preços que são -o melhor presente de -Natal ! �� .

PREÇOS' que deverão testemunhar com rp,alisOlO qaão -gratos .,somos �08 qae têm sido
o fator uuico do nosso' progresfio e do ,DOS�O formidBvel movimento cODlereial., lDovi:'
mento este tIue taato DESPEITO DESELEGANTE tem provocado em certa eODcorrenclá•••
R,.

Salas "de J�ntar
.

I CONGOLEUNS
Finissimas salas de jantéJr, cI 1 balcão, 1 eta- . 1,83 x 275

�ê�, 1 cristaleira. 1 meza elastica, 6 ca- 12,3G x 275
oeIras e duas poltronas. estofadas, de

. 2,75 x 275
2:200$ por 1 :5')0$ I 2,75 x 320

2,75" x 366

370$ 1
�

BAIXA

,

MOVEIS
Sala. de visita

Mobilias estofadas com fino goheijn, 5 peças,
boas' molas, a

'

Idem id.em, com bflQ veludo ltaliano,5 peças,
molas otimas �',. 'J

Mobilias artisticarilénte feitas, preço normal
I :500$ por ..

". .

_1
-

Mezinh�J. de centro, madeira compensada,
de �l"Q'$ por

:. .��.,.. ..

,',,'

'Qaartos de dormir
Quarto de dormír �ceP1pl,eto, com fíno espe-

.
' ·lho cristal a "

.

Quartos de hnbuta- compensada, peças des
montaveis, iguai� aos vendidos� pela cone

a 2:200$, pôr· .,.
Quartos Finissimos.��com\ �2 guarcla v.estidos,

. camizeiro,' &apateira, 2 creados musos, ca-

."1. ' ."

ma, penteadeira, banqueta de, veludo, 2
cadeiras estofadas. com veludo.de 4:50,O$_pnr

680$'
•

Pas...deiras de lã
Passadeiras de lã,' metro, 6$500 .

135$ I:
:PASSADEIRAS DE CONOOLEUM metro, 7$900

.

ROUPAS FEI.·TAS
I Kimonos bordados, de 15f" a . r05$

,

• finissimo laquê Japonez de 200$ a 14Q$
• Finíssimos, godê, de' 240$ a 170$ !

TAILLEURS desde ·65$
.

12$5'00
CAPAS DE BORRACHA CI 20 0(0 de descontoUI

17$ BOLSAS com desconto de 20 010 1 , 1

31 $ Guarnições de cama completas, a 59$
38$ Guarnições de chi bordada's a ,,29$.

,

<,

a 98$
» J 1 S$

.

, 138$ ,y

» 168$
"

• 188'$
450$ ,

1:050$ 1

8j$ !

Moveis de escritorlo'
com 20 010 de bonificaçãp

Poltronas de descanso
de 180$ por

quartos laqaeadoj1
com LO 010 de desconto!.

CalDas patentes: cl 20 010 de,desconto!
SiTORES

Stores, artigo de 18$ a

» »,', 25$»
FILET em me�ros a

3:.1 00$ r I Stores bordadas a seda a

1 :450$ r

SlJspe�,�as
-=redito

ET�. ErC. ETC. ·ETC. ETC.::'mTC·
-

.
.

.. '.. '"
'.

. ....... ,." . , ... ',- -,'-.

"I M P O R 'T A ··N: T E:
até o. dia 30 do correUte todas·' as VENDAS
de ianportancias menores a '300$000.

Ficaan
.,

a

,

�j

·lACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A
-. .

.
'

D ,Metrizl Rua Conselheiro Maif '''a'''''n.� F.iR�tl II-'Ii. '-lNj'MnD·h.t I:
_,�.l__g_·.··- ..:uit••_.-li·--------"""__Z!lWfIIIf'I"".·iflil·.SfIIWíiI"'ifíít"'jjWIi'I'·.'...M____ ",,� ..t

-

t ··r·l� 'J5d .

J-. "6 f.l"fI-t'

� $
H"

-

r Ii"fWt3! '1 tu tl·-rtr #l'r U,j;,j''''''' , ...'1 ,,,, . .,.,

J Dezembro
ii líl.1'1

�DiDtlt,;,.�;'ira .

. fGI entregue em jQINVILE o premio
T maior de- hS:�-6iO(}O$OOO;'- que coubepa
ra a caderneta n. 5:495, pertencente a

'-,Norma e -lignez.- de-',-Sáttz,a, no' sorteie) üe I18 de dezembro ele 1939, .'
• '''- .. • . - '" ...,._

- - -,; .;._ ,_-
- ,r-- .;.-

_2 ,..

�.t.1 .�.�Ul1Sten,cj?a ,;;.�a t:é"'-f"n;.aad�s

c� tFa�'ir-o-�prCYX1'rno

i:J{edat�:1es- -�·c J��')�'�iiri!l�
" J(Jlé Freifaa' !

�;� : 'lieEl�tqf:art��8 _,.. ��.'".tÚlo LI�
Jll'ite

FL8RJANéPo.MS-8. k.Dt.Hf�
i .! �'fi��Més���itif.iaf�"

. das as 18éá-Haái'ies ti. ,�t1.e.' :; �,:t.�
I·

. �;�'l
_o'

'! I €: G L A· B 9"B"'A:"��X�8 -

. , � .

R. c6NsEtiDm6 'MBJiA, 5-1

:tJt. J�Ú.Q-,nM � MADEIRA DR•.uÂ,R'l'UR I' PfJR'EIRA E',
1
_'. _*- "TU' OLIVEIRA '1'".

·c. ,,·jC�-tii.:d.ê _das':as mê- !�:Res.:' R.·íVis�;.J011rÓ-Pret"· 57 _o':
II•• ctHJ.tfs - 6Uftiea rGeralc . Fone 1524. <:í,

.

_:, .,�EU.G1iIM,:P..AR,A . Cons.:- Vitor �éil"eles, 22 .....:.':'
.. _ .4' A c.�'DYAD� " 'Fone 1248. II

f:Órill. lbD. ,1"6 Pinte, 7...�b. :E>oenfas''Ínlernas de crilmÇ8.S e:
I'�� 1.456, , _

. adultell I''.s. ': R. 'PUS. Sil._vl!ft'll"�5'-·-- "'Febe --D�én'c;as "do' sistema' nervos" .!
_ 16M. LABORJ\Tól\I9. • D_E ANALISES '}
• '"'íl!&''' P

,
-, CI::.INICAS It

''''_''''-,-'»'O.....IGlJET•.�-()"'BAID
Aberto das ;1.0 ás 12, e das 14 haras �

.Do .lU. .Ll co A
: ;·em· di'll:litê �

, Clínica Getal _ Vias Urtnârias Consultas diárias da 3 ás 6.. ,.�. }��05'1'A ::

DoenfÁi:.ae) SêJilicwall - Plirtos'
- Ope-r.aç��.
C�ns.: :rt.l!iWtlllr-.Meii'eles, 26'�!

Fone 1405.' � .l�-�����-·�ii"i'�'iii��Res.: R. "Y'ke:. OUro Preto, 42- -:""! /}
Bone 1355. .

025-P ; �

Atende chamados á noite

,J4',;� ..�.........."..---_ -...-.:
SOCIEDADE 'C()ÓPERATI.

-

VA DE RESPONSA:MLIDA.
DE ILiMtTÀDA((arDO ffG. Galletti>

- t�llnàTe '1f: ;Tõ.sses,'
{ir(iJ,ch11es, >

cldfi'trii'1s )

'-, I�ulâióllaret. ' ',�
. "O'ir ilâ� ��rsf's;

..

• DO ,eilo
'liio >;eJnfu.ndir � P��m

> 'lo'
VINHO C��Q"��OJ:_�:fQ�,

� "

-

.\ ,,):!I, ,t-t� �. ''''!f . � _".�.

'
.. -, l&O$OQe

': "VENÓr�E�o.•üaÍ�.
'I t �� I\il�a hilléltla: •

.

1. fotia 'tr�zejra eent,leta. é•• :
torpedo, camara ati ... ,._.

1 :ro�aji�Il��rIl�.��t•• �.:
camara ãe ar eJ��

l 1, AArJ.p, :'f>óm e �foM.... hreq-u.
l .

ae _�,;to.
'1 eerrente.

"

1 rMos!I,eita lêmpleta •

1 silim. ;. '

,.} "-p')r d�.��I��"Í;� s. ,�v, "

-

1 ;noJEl8 Je cl9ure teDII qavf..
IVer e tratar Bel efiei.alI hate

-j8r.â'1.

Hestauratrte �Li"ijerda"dê
'GaI�s Lilz)é-rdadew-ÉsGJtilin:a : �

.

. ·$á·ld-S'n-h-a ' Màri'n'h'o
)!.ltrvr,o, DIA 'E rNOIl'E �n��-�i ME�p PR'\1ô5;;·
'VjlUADO��l!BfBA5 NÀenf�AI5 t. '$TRA.NJm_WS

PorRete Jftulllitas a domieilie.
Oirigi<:lo por s�u preprietarie A�NO BRINCAS

.

FOBe I.... -

'il):J]:��l :

C fi ���fG� fi 0-

Jtft ID <II ..11\1 1-:lI7, D'E :Q;O"ez'IA
fd;1tI�. J!1.iii.·W s� �

.. T, U:' �i-\

--. �', --. --".

.
AB;f'eM'BO

Es('rltóriO'':- ÀVEfMI'DA &EiTúLte ,:VAíí8À:� - -Jfe'Si�\Deii
.

Residêltcia: 1l(6_ JÍ_;HlMft
'

JAR.A...:j,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



,',

Atos Oficiaís'Delégaçã�:··.
Foi exonerado Manoel Cabral I doTrábURal,da Silva do cargo de Delegado ,

•
.

... : �

de Polici� �o municipio de Ja-'de Conta's., ,

"

gU;;:::. Antonio. Pirmlno Canto I Foram eneaminb�a.·� �.I.�a
e Nel�on. Schmitz dos cargos, cia Físcat devidamente,

, reáistra
de pnmeiro e segundo .s�plen- f das, 224 prooessos de pacameLÍ-
tes do Delegado de Policia do I

tos dos diversos Ministeriol. i
:

municipio de [aguaruna, e no-Í
meados para exercerem os de I

" Delegado de Policia e primeiro
A Comissão Organizadora dos íestelcs realizados por ' NATAL E ANO BOM suplente, respetivamente, do rnes- De conformídedecom o pare-

ocasião do:'l<p�çam�nto dá pedra fundamental do Grupo, escolar iiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�,iiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiíiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiii
mo municipio. cer do oficial administrativo sr.

NEREU RAM-<:�S e da churrascada que o povo de [Santo Amaro ·

Foi nomeado Manoel Pedra: Antonio .Acioli ��rn�iro, foi; ne-
. ofereceu ao exn'l�O'l sr. Interventor Federal no -dia. 17 do corrente; vem Ó proprietarlo 'do' conceituado e preferido estabele- Ferreira para exercer o cargo. ga�o regístro ao ��dlda de um

de public.c(·e!Cttl[tta:r seu proflindo agradecimento á população-de cimento RESTABRANTE ESTRELA avisa que rias: vespe-
I de segundo suplente do Delega- iadulntamento 8ohc!tado pelo sr.

Santo Amaro pelo' cavalheiresco acolhimento dispensado á reférida rss e dias de NATAL e ANO BOM terá a venda esplendi- do de Policia do municipio de i,Cht!fe «:J� Contad?rla da Alfande-
comissão, e pela generosidade e�m que fez suas ofertas, dos perús, galinhas, leitões, frangos, perúas, além de outros

Jaguaruna.
. ga de Sao Francllco•.

destinadas a cobrir as despezas d;." ·solenidade.,
.

saborosoa pratos extraordinarios, dispondo ainda de variado
. Impõe-se, entretanto, que destaquemos aqui; o' nome do e magnifico menú. Tendo em vista a representa-]TelOad.. d. t;.atas

sr. Roberto Soares de Oliveira,' digno membro do Departamento O maior e melhor stock de bebidas nacionais e es-

I ção feita pelo Inspetor Escolar'

Administra,tivo ,do Esta"do. e,
que foi de "uma solicitude

verdadei-II
tranjeiras.. da 9a.' Circunscrição, foi exone- Encontra'8ft em e�tudo na De-

ramente cativante para, com a Comissão, muito cc ntribulndo pa- Aceitam-se encomendas com antecedencia. rada Maria José Raboch do car- legação, o processo 4e tomada de
ra' o pléno' exlto da homenagem prestada ao ilustre interventor

. I go tde professora interina da es- contas dos, .rs. Gustavo Luiz Bu-
federal."

.

'.

.

I'
Restaurante Estréia cola: mixta. de Hansa, no muni- chele e Waldemir CarvaÍho,<res-

.
Tambem devemos as nossas espeçiais referencias ao sr.

'

, ctplo de Jaraguá. petivamente ooJetor: I elcrivão da

lu�iano ��cr,i, .esfCl,r:ça9o pr�f.eito� de, Palhoça, aos., srs .. l-Iaroldo .

'. FONE 1 420 Colet.ria Federa], de Tijlicas; em

Pederneiras, diretor do Departamento de Estradas de Rodagem, .

.

. . ,,:'
Idem, Laus Silveira do car- .

o período de 2 de Janeiró .de �
'Mario Carpia, digno Inspetor Escolar, e Revmo. Frei Teodoslo.]: .,

go de professora interina da es- 1923 a 31 de Dezembro de 1934.
vigário. local, pelá -boa. vontade, esforço colaboração prestada em ª�������������������-�����·-.���Il cola mixta do Queimados, no
todas as fases da justa manifestação de apreço ao preclaro

1-\'------ municipio de São Bento.
,

.

Ch�fe� �9 �Ex�c�tivo: -Catarinense. Extensivo tornamos o nosso i. ,1\dradeeido pela prefereneia o
agradecimento ao exmo. sr. Comandante da Força Publica, que e

','- F
se prontificou gentilmente, a ceder a Banda de Musica da brio-I" ol exonerado o dr.. Brasllío

S3 corporação militar. C a' fé." .��.

8'.u, .b· i
Celestino de Oliveira Junior do -. Ap.... do seu . velumose expe-

.

'

Não podémos esquecer nesta relação, as Conceituadas cargo de Promotor Público Cda diente e de seu reduzido numero

firmas Ja'cob Vilaim Filho, pelo fornecimento gratuito de doze
comarca de Cruzeiro,' por ter de;,-.iunciooariol·a Delegação do"

caixas 'de 'agua mineral' das afamadas marcas Santa Catarina e
sido nomeado para outro cargo. Tribunal de Contas, mantem ri�;·

Imperál·tiz,;'Addlfd Derner,' Manuel Venancio da Silva, A. Kunger _iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiii�"iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_·___ ,orõ�alilente em dia os seus tra-:
" Foram nomeados João José belhos.

e Cla ..; Esteíano Necker, Gaspar de Abreu, Mansur Elias, Julio deseja aos seus inumeros amUros e freguezes Petxoto, Fabio Bastos Silva, jo-Broning, João josé Méurer, Angelo Pr. de Campos, e, finalmente, sé Garrido Portela, Geraldo Re-
todos quantos prestaram ás atividades da Comissão, ofertas pa- um prospero e feliz ANO NOVO. beld, Domingos Teodoro dos
ra atender todas as despezas. ,

' Santos, Antonio Bayer e Jacó
"

Ainda queremos agradecer a todas as autoridades, mu- \

193'9 191t0 Tavares para exercerem oscar-
nicipais, estaduais e federais, sempre tão atenciosas. para com a

.

.
.

,'-�---------' .
gos ,de membros da Comissão

. "'- Comissão, 'e á,·�·toJlos quantos abrilhantaram a homenagem com do -Hospital «São Sebastião»,
lua presença. ",:: :,: . ". d. o municipios.de Tijucas.,," _" A C O M I S 5 Ã O '

/' J .. ".' �., -" .'".. ...' . -" _..' ;;:,iii!i.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__,iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiiii_,iiiiiiiiiiiiiiiiiiii�

'�'••�,��� �.,� ,•••••• : Comece bem O· ano de 1940
-

SerViçe': ·tIe
.

Re- Of:::itoa.D2:�r :::::�I"
! ..• ,.. .' crutarilento . A titulo d. "fe'la de :::L ' ..::.�:�ma éader.eta �. n••�

"'i-.",,,,,,,,-.4,,t..,._.:�..;;;':"'..:..'�'<",., '... .'''.' .,. ",
.' eLUBE 'Com 'Sorteies pagos at:�'dezelPbro de 1940 (26. sorteios) a

".; ...:.' ,:;.'" i .I 't' ,: ,,�, , ,.",',,".'
,)

: .,,' , .: '_ tod� aquele q\ie nos env�r, nom'el� en�ereço acompanhado dá .im-
�; .,.�' "I.• ide- JO.$E;.l.ELlC�R�Q DE .OL:IMEJR�" P��ll�.,g:P . r�hflc'a:ça<:, '. ", .,', . ,",\' portan� �de '20$000 ,

.

\

d,e".filiaçao: "DEFERIDO quanto.'-& retilicaçã.ó· d'Q nome 1 d'e s.eu '. I
I', "; l. f \ .

pàl (SILVINO "para SILVEIRA fi rn�eferido' qú�nto ao ãcre�Cimo 20.0 prelDi..s �xtrk..rdinarlo8
do nome de ELlCERIO em sua as�tnatura, pOIS só a autondade ' \,�
compete�,te poderá fazer)". . ,', ,

"

.

.

'

.

.

'

.

�
_

<�, i,,: De.CLAUDINQ:eW,EBB.ER, p�dindo'transferencia da c1as- OPORTUNlqADE UNICAI�

se e +de nome: «SEJA retificado para Claudino e transferido pa-
' .

'

ra a classe de t:915, Q alistado ri:' I da classe 'de 1914, do mu- Rua Visconde de Ouro Preto N' 13

nicipio de Porto' União�' Foi entretanto averiguado. que o reque- FIQrianopolis
rente é insUbmisso pe1a 6a. C.R., mas de acordo com o art. ,51 J: Moreira &. ela.,

'

do R.S.M. deve prevalecer o seu alistamento o sorteio pelo mu- •••••••H ..

nicipio de residencia, Porto União, que foi efetuado antes, em :'
. . 1, .

-. .','

: 193.4 e o outro e:n1 1936. Faça-se a devida c011Junicação a 6a. I L I' V R A R I A·r S C H U l D T
C.R ..".

4-REQUERiMENTOS DESPACHADOS: Por esta Che- ,I· _ Jde � "

"

"
.

fia foram assim despachados os seguintes requerimentos: De IVÇ> .

�, .

.

JESUINO ESPINDOLA, ACACIO ViEIRA DA ROSA, ASTRO- H. O. tIGOCKI
GILDO QUINTINO MARÇAL, LIBERATO . SILVA, RICARDO �

MENIRY, FRANCISCO LOPES, AUGUSTO MACHADO WES- Livraria, Papelaria, Tipografia: Enca.dernação e Fábriea de ca.

TPHAL, LUIZ BUBLITZ, AVELINO PERIN, IZIOIO MALA- rimbos' de borracha
QUlAS, WILLP PAHL, EMILIO ESTACHIQ CUBAS, LAURO '

SIM Ã O SIEMANN, JOSE' DOS SANTOS, HERCILIO FER- ---

NANDES, CLAUDIO MAIOCHI, OSNY JOSE' MATIAS, JOSE'
GONZAGA DE OLIVEIRA, JUVENAL ClORAL, todos pedindo
certiflca.dq 6fe reservista d� 3a. categoria.__,;--«Forneça-se o cirti
fl.cado· pedido. , .

.

.

, De Paulo Arrerico de Souza, classe' de 1917, muni-

cipio"pe joinvile, neste Estado,...,...« Req,ueira certificado de 3'
categoria, uma' vez que foi deferido o requerimento m que pe
dia .. retifjca�ão �de filiação".
"..:__ De Felicissimo Belino, pedindo quitação com o Ser-
viço Militar visto .contar mais de.45 anos de idade.-«I'ndefarido, Florianópolis Santa Catarina

�.�st�,����istt� ���:l�!���oj�, aqnUOe�e��oi�.adé, requeira certificado I
.

41
.. '�"".' ";"�"?,�i:P;Ç

P.

,.De LeQpoldo Jacinto Martins, f'. de. lacinto Albino: .
,

,_..
'

__

Marlip$, ,clª!�lIO 1905, municipio de .São José, neste Estado,

S,-a.···,··I··a::··o·
....

••.i.....ir·...ãf..g.··\�:I'··I·...'�
...

,

pedindo' ce"'tit'ificàdQ'>,d� reservista doe • .3. categoria.- «I-Indeferido,
por .nafla: cõbstar•. II�Requeira alistamento á j,R.S., juntando cer

t.idão .d�' ida�e �. d.evidamente selado e. com a firma reconhecida.

3-D�p,oi. der �ii�ta:<1(J� ,rqueira, certificado de reservista. de 3. ca-.
" t�'Üfla». .. . .: ',:

•.
_

.

. .

. :
. Oe Mar�im .�tockceneider, fO., de Anistarda Stockche-

n!iJder" ;ciasse çI.r.l�09, municipio de Mafra, neste Estaçlo, pedin
. 'do.çe,rtH.icaçl9, de re$ervist� de 3a. categoria.-l-Ini:feterido. O
'. requerente está alistado. �om' o Qome de Mari.an.o fo. de. Nas
Jarda Stockchneider, 2-�equeira retificilÇão de/nome e de filia
Q:ão á, j.R.S.,. jl,1J;1tandq certidãq_ de

. na�clmento, devid.amente sela
da e cqm a, firma recorihecida. 3-Uma vez qespachado, esse re

querhnente, requeira certificado de reservista de 3. categoria".

A GAZETA Clube 12' de Agosto
CONVITE

,.
-

.
.

. Convidam-se os senhores sócios e .exmas_ familias para
, Flor'iailopolís, 30' ;�de Dezeni�ro de 1935 -

o 'GRANDE BAILE DE SÃO SILVESTRE,· que' será realizado no
----------,---"'''---------

próximo domingo, dia 31, com inicio ás 22 horas.
TRAJE: Rigôr ou branco.

Pede-se o obsequio de não levar crianças.
, Pela Diretoria

OscarAbraham, 1". Secretário
���������!������������

f::ALLADO'.Ir_tor • Proprie.tarlo 'dA.nO

I

U. alrade�álDento qu,�
.

se .álDpôe

Requerlménto. deli.. . Elêl,ão.
,

. paehildo8' , .

T' .l" d d'· ,'. I'Ester de l\1el'o Lentz-Subme- _ 'eD'lilo:, e proc� �r-se.a e elO

ta-se á inspenção de saúde pe- ça,o da mesa. A;dmlÓl&'tra�IV�..

deR

rante 'o Depàrtamento de Sãú-.I
ta Irmandad,e·..para õ' I:nemo de

de
.

, 1940 á 19'42·, de- acôrdo �m' ar-

Pedro Francisco dos Santos-' tigo 7' d� co_mprOm!BSO, ,d� or

Indeferido, O decreto-lei n. 299 dem,�o um!_o JUIZ convido á

não' se apli.ca ao réquerente que
tO<lo8 os lrmao� . p�Fa compare-

_ , •

l cerem no Gt"nslstor.lCi da mesma
l1aO Ç)etcebe, vellclI?ent?s. .As! Irmandade no dia 2 da Jane'·.leis que concedem beneficios ou I" .

h
.

f'
IrO,

favores se
.

té 'r t�
.'

t"t' "
as 19� orae. 8 1m de proceder.se

,', l_n rp e am. res rt 1-: a referida eleiçJo. .'

vamen!e e nao se aphcam por Consistorio da irmandade· de

I anelogla.
.

N' S· d 'no
t FI' ,.'..

.
.

. ., ,
. . o +ar o em Orlanopo·.O*nt da Gama Lobo d Eça- lis, f28 de Dezembro de 1939.Sim. '. . '':fi,. . .

..

'O l' SECRETARIO
.Reoiére 'BeltralOi
3V�1

o euee"l"aiDento�' do ,

exe�cl�lo'

As 'contas relativas atf exerci
cih de 1939, só serão recebidas
atê ás 12 horas do dia 11 do pro .

xima mas de Janeiro. (Dec, n'

12, ,di ·23 de' Dezembro de'1934,
art. 2'). .' .

'..
..

Foram exonerados Artur .Kel- ROBERTO LEONfDAS' LA-'
lerrrjann, Euge·nio Mau·1 e Rei- PA6BSSE

'

nol�o' Grankow -dos cargos de

r Dele"adó'
Juizes de Paz da sede do mu- --- -'-'-

nicipio de ,Timbó da,' comarca' Dr Pedro de Moura Ferrode lndaial.
'

j' .

•
. ,

'

. .' ,Advogaqo
Fbram noméados Carlos S'chei,

r
.

Rúa
. Tr-ajano n. 1. (sob)

demantel, Ricardo Hoél1eim e .

Edgard, ja:co.b�én para ex,erce-. . .,'

��rn;:J:'c�:r��ú�fcl��e�edeTr��Ilrmahdad� :de cN:�S.
bó, comarca de· Il'ld·aial, para.

.

...

.

'i·'
servirem· na .ordem em. que es·

• do Parto .

..

tão 'seus nomes colacados. .

Avise

CAIXA POSTA:L, 169 TELEFONE 1.257

J� chegaram ás
'.

MEIAS· F'ERFUMADAS
Excl\lsividade da Càea Pataizo

Artigos pat:a escritório - Livros em branco ..,... Artigos escp·
lares ...,.. Artigós 'par� presentes - Brinquedos

• 1

Aceitam'se encomendas· de ;;cliché",' cha'ncelas, sinetés e

carimbos de datas,' de metal, para inutilizar estámpilbas
,(

(Praça 15-de Novembro-lO)
." ":".

,.

= Sul'
.

Ametica ,Capit�liza�ão
. ..

�'�
�

RUA FELIPE smmIDT, 21,

- ,

?
" .

,

A proprietaria.
Helena D. Vargas.

.& 1O"ls importante f::ompa,obla,de �a-'
pitalizaeão. da Amerlea do· Sul,

.

Amortização de 30 de Déz��bro de 1939

Realiza-se hoje, ás 14 horas, no Rio detJa� ..
ntiro, o sorteio de amortizàção de'· titulos. re.lativo'
ao' mês de Dezembro- de 1939.'. .

Pé}rticiparão desse sorteio todos os' Utulo,s'
em vigor da Séde Social. Os titulos em ,�t(azo ,po- .

d�rão ser rehabilitados até ás 13 horas na
. '

'SE'DE SOCIAL; Rua da· Alfandega,
.

(s

quina 'de Quitanda, Rio de Janeiro, ou· c.om
,

. o Sub�Agente Adolfo. Boetteh�r,:,
FIJrianopolis, Rua Trajano. n. 4 (Joalhe- ,.

ria, Esmeralda) .

.

.... ,"

, ,Avisa a súa ,'distintá' freguetia 'que já se acha instalado
o .aparalho eletri'co para ondulações permanentes da acr'editaàa
marCa «WELLA";·tipo 194'0. Assim, espera. merecer a mesma!

confiança de sempre.

Á"tigos para pr�se,ntes
'

):�"ESTA� 8�'CEBENDOA Relpjoaria Roya'l
�.

E011"FtICIO MERCADO N. 3'
----�------�-------------------------------------------

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



..
<, J, � _

• •

-

, .., ._ .. � � ".', •

)_ ••
".

••

PEDIMC)"S' VISITAR S'E.M CQ·MPROMISSO
..

·do•
•

J . CA DÃmi
.' A�lhór

'

EXPosieãÃ BerIDqUe;.i:
DO primeiro' aodar

a DON' I-A.

/ .'

�! ;,'
'

.

�'" Vó· o

z :::
.

t

A CASA' QUE MAIS BARATO VÉ,NCE
[<: � Agorà no' novo' predio'â rua Trajano 8.'

,

"

. I. , i N'O.A: PediJu.os· '.não confundir a nossa. casa co .... , os imitàdore� do nosso 'antigo lêma.

-A 'AZETA
--

$

A s••eção e: os proximo$;A Liga de S• .,auto plei�1
__ o

•
J j�go� .inté'rnacionais . teará a an�la§ão da· 3a. LOTERIA
, S. "'.'PAULO, ,29-E' quasi certa a vinda dos credenciados t·d

'

e simpatidf,s «esquad.r{}ésl>, do INDePENDíENTE e , S:. 'LDREN- par .•. 'ia
, II o, S�LÃO PHOGRESSO já exJoz á v�nda 08 bilhete� paraZOo Havejã uma ·.série de partidas. E' de esperar que Lagreca ".. o DIA DE' REIS. '

. .' : f'
.•

�. '. ' ;I

consiga u"1 jogo "para a "Seleção: paulísta, oportunidade ..unica pa- d e V.. id ()' às') ri' í e g Li I a r i da d·e ''3
I I: PRI�1Emo Saba.lo de .1 ,Df'iro! 'PRIMEIRA' grande \extra�"

ra tentar se reabilitar do seu insucesso no Campeonato 'Brasilei- f' "' d' . ção eh A[';O NOVOI ' r :' " ;,'

ro, pois. é'M'ra de dúvida que, com alguns retoques, com o es- ver· ICadas a �:a rg <9 :-n
.
3, S

II' ".

timulode,�gar"contra.tãofort�sadv.ersadQs e v.nurn ambiente, r.eg""as' do futE1bol e da's 1 MDL",' O'ONTOS!(são, o «xl�. paulista possa prcduzir muito' mais e, quem sabe,' I" t" 'I
' ", '\fazer. uma.' ..;:.fig'·ura superior à que vêm fazendo os «esquadrões-do ,

e IS e�: ç.)o.r , IV a.s.
I
.' .

.

_.

r - Bilhete inteiro 120$000. Vigf �sim91 7$OQO Salão Rtdg111S0'Rio, vencidos nas ultimas duas partidas; por 5'e 4 tentos, La-:
,

'
._. . . . , Rua Felipe Schrnidt n. 5

.

..
..

'I'
> e,,'

greca nãú'f_d'evetia desmobilizar o selecíonado, peis um jogo com
I S. PAULO, 28--:Logn. apos a :�eu,nlao da dlretorta?a Liga

i I Aceita se pedidos, para o inte,rior.,· . ,

O ·S. LORENZú e outro com o INDEPENDtENTE seriam dos de S. Paulo, õntern a noite, o presidente dr. Taranhno co-I. ,

.

mais ,sug�tívos.; podendo ocasionar uma reabilitação em regra..' municou-se urgentemente pelo telefone com o seu delegado no!.., ,di' ..

r'" ( ::,
A escalação de novos elemeiiros; tais como' Lopes, [ango, Lísan-] Conselho Superio� da F.B.F. -�,ando-I�� as de.vidas !nstru�ões pa- Bo'm'eu

.

gOl/lfla-Ma'. f-r."aii• ':
dro, Tom MiJe, Paulo e Guanabara somente poderá reforçar o; ra que �sta manha o seu repre.sentant� no RIO e,"v�asse a?,maos ..��, l1li.",'" :

.

«XI,. .. E' nee.e!'isario-e a Liga deve compreender-que uma rea-] d? dr. Castelo Branco' um pedido de 'prazo de 8 ?laS, afim da .'
, ,.

i
"

bilitação da seleção, na temporada internacional, traria novo ãni- \ Liga apresentar, um recurso com farta docume_ntaçao contra o re-I RIO, 29-Romeu, meia d�r�lta do FLU!\".INENSE, .q�!�:�:e
m o ao nosso futebol mal sucedido no recente certame. nacional � sultado da partida de sabade, sob a alegaçao da mesma ter, ontem licença para passar suas ferias em jundiaí, sua ,teha .oa�t.

,

,.

.

. \ transcorrido cheia de anormalidades à margem das regras do b- 'II O =az- tricolor permanecerá naquela cidade paulista' cêr�a 'de '3ft

Valent.·m Campolo val es tebol e das leis esportivas, ." dias, devendo regressar ao Rio na segunda quinzena <;lê janeiro,
, • .' ;

.
•

o -
., Nêsse prazo a Liga enviará à j F.RF. o recurso expondo I quando serão iniciadas êS atividades esportivas do. s.;:u ç\Q.b�"

t·
.

f t d
as razões por que a partida não pode ser con.siderada como nor- para a temporada de' 1940. .' .. '

. '.' '.rear, en ren an O malmente disputada, e portanto não deverá ser legitimamente ho-.
•

-

'. & •• , .

,
"

" ., mologado seu resultado, ' ,.,

.... Conf·r'mado O ingresse d;e....
.

Lou ,Nova· .' Não se trata de contestar erros do juiz porque.ré sabido, .

. I '. '.': ..: ... ''' .: ;;,
�' . .', . ..' .

.' .Ias decisões do arbitro são irrevogaveis (exemplo: caso do recur-

C·
'. .' F'I:\ •

' .. '..
,

'

.. '.

.

:

. "NPVA. yORK, 29-Valentim Campelo, carrí�eão sul-ame: .80 do Brasil contr� o resultado do s,e� jogo. CIJ!11.a It�Ii,a, no ar.r·elro no· "LJ/I11J.n,�n$e,.
flcano· de':."puglllsme), . recém-chegado de

.

Buenos Aires,
.. estreara Campeonato .Mundial), e sim por coaç.ao aos jogadores visitantes I" .

. . "

.
'" > " ..

'.

em NovaYork, .Iutanqo contra ó' californjanC' Lou. Nova,
. ..

e rnterferencia de pessôas estranhas f1op. missãQ. do arbitlo, pes-'_ RIO, 29-Carreiro, o exçelente extrema esquerda, f.ionfir:'"
. C�,'m.poI9. de�Jaro.u, que. est�. diS.P?stp .il

c pr,ovar nos,
.

ta-; sôa�. estas. se�l nen?um� autoridade

técn.ico-esportiv.ana organi-lmand'1' as versõ�s, que. os iO.
mais

carioca.
s

�Ui.mame,nt�.: �J��lga ..blados amerlcanqs 'que é perfeltame,nte digno de dlsP!l,tar o �am� 'I zaçao e·,dlreça0 do preito. .

'"
.'

"

. rarr, ;1·;:aba de firmar contié!to com o Fl,.UMINENSE:' tendo o S.
�peona.to .mll�dial. '. .'.: ' '.

"

.

,
.

',';. '1 .'. ',." 1;,· '"".. >
. CRISTOVÃO vendido \) s�tt «pass.e». pel,! imp.o,r.t�n�ia,d� 25:09,Q$.") "':-\;c'

.. ,:,
: ", ," �.' •• '

','
.. ,:? 'o'.

' .'

I
. ,> ,OS, treze' '1'00'05.7.', ,restantes; O conhecido �:az" r.eC!!bera., d� «I,uvas»,' 30:�QO$,QOW' .J!lQI'" dOis

, Hel.aL.tetiCelra 'vez',··::I ·uta�'-. . .!
•

..

.... 'a. '., !��,\ .. -,
.

. (.
. : anos· de contrato com? ,gr\'mlO trt;cAolor. A Situação ·de Carreiro

A
Pe' ·t'."1'""" S·

.

·C'·'''''a':(I'�z�:rO""�r �e""·:'.·\'·'''_S'·:'"',
, ....·I·í,io'�n··."": 'C''''':''1''Th--\�a'��:''' 'do ,caDlipe'on_,.

A' 'paulls._a,:�iiir�í��ã\�itf4rn�Et��s����Wb�Sd,:�S����.�,sto�:é�e�e���+��4.�i:l�-., .... ..,..,... '.
'. :,r. ."

"

.
,'. lJ ,". ' a, oferta, fe,lta anteriormente pelo, f.LUMINENSE. ,

• '.... / ",

Y'
.

"

S· "':'e'h'
,

'I'en"ge" S····, do': "c'a'm .. ,Os jogos que fal'ta'm pata ser, encerrado o campeonato O· ,)".
.

t""·"
>

'1''i'
..

: :
.

e , : '

. a' , .

.

r '. "'.' .

-
paulista qe Hl�9 são os seguiJ;lfes:��oriritians x Santos, São: .' CéJlDp.eQna; 'O" piaiQ.·, rlt.ª.�

. f:peão:mil'ndial JO.eArchibald, :����,x�����i·�:S°�ts,��.R��·::�a���:,� //s?�������lr��g���' tera'" a'
.

manhã ·se·. ·,r'cialtio::"' . .-
II "

..
' .'. .'

.
. . "Ju,ventus, ComerCIaI x Portuguesa Santlsta, Portugu ::sa .

. - .', '.' ,

.._\
'

,

. �OVA YORK, 29�O empresarlo Pete Rellly, «manager» de Esp.ortes x t::spanha, "Santos X Ipiranga. Portuguesa, . ,.

.

'. ',_ . "o ;,. _
'

, '
'

'.�' Jo pugilista P:ete S:alz(�, declarou que recebeu a ofe,rtade 6,.000 Santlsta x Coríntians, Juve'"ltus x RalesÍ' a, S.P.R. x Comer-
A LIga qe S. Pa�lo m�rcqu para a�anha o re.I�IC�? do

? dola.res, pà!a a �ealtza-çao .de, uma, luta em Caracas, entre � �,e,u cial, São' P.aulo x Co)nercial. '. . campeonato paultsta. ASSim, teremos, em �ao Paul'?, dOIS' Jogos:pupilo e Simon .Chaves. .,....: eQII••••••••••IlI••••••� If�••••••" CORINTlANS x SANTOS e,S. P�ULO· x S.P.R. Em Santos' �rl-
.

Atend.!ndo às dificuldades encontradas para a .Iuta com .LIRA· TE'�'NJS" ; 'C'L1fT'BE contram-se as duas PORTUGUE�AS.
..

JOI;> Archib�ld ".Retlly, o· empresarió declarou que prQvavelment�'.
.

'

,
U

.,

' ,
' .',

aceitará aiproposta. • FLORIANOP,OLJS Gra'ndi��a tar.de e-·sj),orti,�.�l· i·....:.. -

"

"

'

.

c'

'.

.'
CONV ITE. I . �ealizam.se' amanhã. no campo da F; 'c. D: intelessà�t'ea

'iI E""C"'0'
.'

o'
.

O''Dl.-ca'
, partidas de futebol, sendo que na primeira \se�:�p, dis,pqt,!lPJe.�, ,0'. I

"

.. .,..
• ' • .' TIRADENTES 'F.C. e o BOCAIUVA.

" , -.:' ,

, "

... :. .

,

•

'.'

'.

.

-. �. I. Conv!dainos os 9":�. sÓêios e exnlas. Fumilias pan as se- A's 16 horas se travará:1 peleja entre 08 quàdtó8. clã,
.

. ..i' .
. . '. ,... • I gmntes festas. OBRAS PU'BLICAS e da IMPRENSA OFICIA,L .

.

' ,

•
. , ,

'. . .

.
'.

I ESda tarde espr)ttiva será em homenagem ao ilustre Inter-
I DIA ,31:__DOMINGO-A'S 22 HORAS. .'

'ventor sr. dr. Nerêu ,Ramos, . �,- /i�� ;;',<j:"t-•.
'. Tinta para' tingir' moveis, t'e1os e ma ... I

.

."

A banda da Força Pública .abrill!antará��� Je��â ,ellpo�i�
,

. deiras em. geral i GRANDE BAILE DE SAO SILVESTRE va. o preço ,das entradas foi fixado em 1$000. '

Com �PlicaÇto para tetrel�� em sacos e caixas ITRAJE
A

HIGO:I:�.::O�i:C::"mbr� ..�. 1939.'
.' 'Abastecimtnitode

�

VENDA EM TODAS AS BOAS CASA�..
'DE FERRAGElNS� I

'

•••••��•••••••••�••••••••�••��.'!::::::..M·······I '

.

a'"gu"a
. a' C'I·da'd�"'e'-PREFE.RIDA PELAS FABRICAS DE .MOVEIS lu,nl aisir:utu�a !IHnStt ' .

.'

E MAR�IN�RIA-Escritqri�: Rlla',Tiradentes-�4
.

I
-

de A ,GAZETA, custai
'

.

,

",'
. ,: .

_

.

,T)\Nl�9-',em MA,SSA·.� LIJt�I�O .. ,' I.
ap�nas 5$000·

,doe·,.. ·L.··.'.a:.. g'es" ',". .'.'",<:F A"S' '8"'1.' C 'A'· Costeira ':0"
.

., '.
'.. .I"a. .

,< '.
.

,
.

• P,irajub...é .

.
,

\" ",,- . I, I "

.

" .'
"

fLORIA-NOPOtIS
. ','.

• ,

,
"

'.
f -." !',. • �'

----- --:-�--'!'--....

----------,

,Raçã'o Ideâl pàra ·a's·Av��
�Conserve li sua criação de Aves, �iime;ta��6 as exc'u;�ame.n�e. eo� .

T:,elegr.am'as· A Prefeitura Municipal deLa
'ges está· publica�do ed,ital avi,

, retid.os .sando que até ás 17 hOfas do

Na Diret.o·ria· dos Co�rei.03 e

Telegrafos, de Florianopolis es�
tãQ retidos telegramas para:
Quincio Romalino Silva, A v,ia·

dor _Luiz Agostinho, Raul Dia-
.
como, Hugo Freitas, Osni Luz,
.José Simões. de Souza, dr.

Fran-Icisco Bertagnolli ,Jun,ior" 'Lid.ie,lDavy, ceI. Gas.pa,rino Zorzi., Eu-
genia' Ménezes, Mari� José a,
Luiz 'Dalcanale.

dia 13 do mês de fevtreiro de

Hj�Q, serãq r,éc�1?id��,:�,a Sect;e"
.

bma 4,,��)a.P.r,,!(e�.:ur._,, I>t()2QS
tas par" ,<c�nstruçao �als obi'�.
de abas�ç;imento de agua"" da
cidade de Lages,' ·séde clô·3n1�rii·
cipio" oonforme 'pr-àjeto 'organi..

propril'tario do ,< R.ESTA U-
. zado pela Secção de Engenharia

RANTE ESTRE,LA,.lIeseia do Depal'tamento
.

,de Adminii·
ardentemente a0S seus ami- tração Municipài.

", v ".'.• "

gos e freguezes b@as f�s.tas L • " .' ,

� felicidades no decorFer do

1"
.' Sedas em c?rtes e

mOdeM..
.' is;';

a�o de 1940.
'

'1
Slmas gravata.s ,$i�

.
. PARArz.o.... '

.'

ww.

•

Ruá Felipe Schmdt �1
"'-

'i
,.

ti

PA.ULO 'POSITO
� "Caro3lrioha e Farinha de' . Osso SwUt"

"

.

!.

,-, '.; • ENGORDA E EVITA DOENÇAS',
.

'Unico' di�liibuid'or� DEMÉTRIÓ' LUcAs:_ RUA 'JERÓNIMO
'

,. eOELHO-2-FLORIA�OPOLIS
_.

", .' .'
.

m

I":frmaeõe� : te _,pedids:
.

. \

..

,

.".;

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



I

•

Nossa VidaA'NOIVA.DOS . ". ,.. . -, .Ó: ,

VIA.JA.NTES
Seguiu para Lages em visita

a seus pais, o sr. Antonio Ho-,
mero Santos, dedicado professor
de Educação Física do Grupo
Escolar "Balduino Cardoso", de
Porto União.

-_-

Com 'a gentil senhorinha Hul
da Gomes, filha da exma. vva.

d. Dealtina Gomes, eontratou

casamento na cidade de Cam

boriú, o' sr. Waldemar Dutra de
Melo. "

-Na cidade de Biguassú, ajus
tou casamento com a gentil se- ENFiBMOS
nhorita 'Norma Jorge, dileta fi-

11)a do $1:. Jorge "Nicolau Jorge, DR. SIZ�NANDO TEXEIRA
do alto 'comercio dali, o sr. Hu-

O d'
#IItI

P
a' , •

go Amorim, Adjunto do Premo- Por telegrama particular' fo-
'

r eoaçao e res",_
c I-V�S por vlv�r santamente e assilp a,radar ao Senhor para que
possara eenseguir a sua graça,: o que por sua miserl·I'or..J'I·a Ele'

tor Público e 'empregado 'nÇ> co- mos sabedores de que se subme-' d O d d
..,. a VOII

mercio.
,- ,',

"
'

,." ,

t�� a melindrosa operação o sr.
queira conc� �r. r ena os de presbíteros, depois' de vosla primei-

b
.'

, ra missa, dizei tres outras santas (missa a saber' uma do E' '. 't
-Com a,' gentil 'se�horinha dr. Sizenando Texeira, abaliza-

'

Itero Santo u d S tiss! V·
" . 'spm '),

Yvone Costa, distinta 'filha' da do clinico que em Florianopolis,
'

' m!l a an l!lsl.ma irgem Maria. outra pelo fi@is defun-'
tos, é rezai a Deus Onipotente tambeyn por mim ».

exma. viuva Ana Costa, ajustou por muito' tempo, exerceu a sua
,

E' rezado então o 'Jltimo Eyà_gelho e termina a"",;' •

,

nupcias a 25 do corrente, na profissão e' dirigia com verdadei- de Ordenação.. <" �lIgsa ,

cidade de Itajaí, o [ovem Olivio ra proficiencia o cargo de me- D' 31 'de De emb FI' I'
.

ti á
'

E t
. d'

, ommgo, z ro, onanopo IS 88SI!! Ir a uma , ermman " aqui estas explicaçõel sobre 'Q Ordenaçlo sa-
B. Cordeiro..

" •

dica da Saúde do Porto. Inte- cerimonie religiosa de alta significação para a v:dalreligiosa de San- cerde. tal" só nos resta recomendar ás ora"�es de todos os 'fi"I's d
... T

'" ',." lfzmente," ao registrarmos esta C .�'
'

d
-

d d I di C t I d d ' "u '" a
. ta atarma. �IDCO novos pa res serao or ena os naque e la oara a�1 a_e e toe a a Arquidiooese, os cinco novos sacerdote. ;que se

Senhorita faça com que seu noticia, podemos adiantar que distribuírem o pão da dourina catolica ao' povo catarinense, As te- dedlC�rao doravante ao bem espiritual de todos os habitantes de t
namorado use chapéu o seu estado inspira serias cui- rimonias, que serão presididas por sua Excelencia Reverendissima o Arcebispado de Florianopolis. (O.)

s e

....- ;, RAMENZONI dados. Senhor Arcebispo Metropolitana, terão inioio ás 9 horas. Uma das •••� .

--;-C:;olDunlcado ofieiaf', maiores solenidades da liturgia oatolica. Revestidos do amito, alva, G�e',ml·o Artl·stl·COCa- CARTAZ'ES DO DIA'PELOS,CL'y'B��
,

alemão cingulo, manipulo e estola, ,e com a casula, dobrada sobre o braço, I'

. segurando em uma das mãos uma vela acesa, simbolo de sua fé, os tari CINES �ORClube 13 de Outubro BERLIM, 27 (As. Press) -

néo-ordeuandoll são chamados nominalmente pelo Rev.mo. Sr. Viga- HnnenSe .OADOS'
Agência norte-americana-O co- rio Geral que os apresenta ao Antistite: <Heverendísaíme Padre

' Beal C:::irculto, �'n••
. Amanhã as portas do "Clube municada militar alemão diz:"A pede a santa madre Igreja Càtôllca ordeneis de presbíteros aos pre� .', ,matografico Ltda.

15 de Outubro", se abrirão pa- não ser fraca atividade da arti- sentes diá(onos.� «Sabei�. si não d�g.nos ?>-interrolla o P�ntifice. I Flonanopohs �onta,' deste �nte- Fone lã8� ",,' ,

ra o graJil�e Baile de S. Silves- lharia inimiga, reinou calma na «Quanto o permite a fragilidade humana saber, ser e afirmo ôntem, c?m maI� uma socieda-
, ";' ,

tre que vaI oferecer aos seus nu-: frente ocidental durante o se-
que 'eles são dignos deste sagrado oíicie++reepondeo Arquidiacono.

de de teatro. FOI fundado, nels. HOJE - SABADO - HOJE
merosos ,�ssociados, ,gundo di� posterior ao Natal", O Pontífice .dirige-se então ao povo, lembrando a todos data, aGREMIO .ARTISTICO ,

Para essa noitada �e:�., alegria que sendo de tão grave responsabilidade o promover a uma tão CATAR�r:r�NSE, integrado por Np REX as 7 H9RA�:-
reina ;gr�u�de" entusiasmo, pre- alta dignidade, qualquer dos presentes é cenvídade e até tem obrí- amadores la consagrados em nos- _ ,Estupenda sessao dupla"
vendo-se .\ que, será, um; empol- DR. {AUREL10 gação de se apresentar e depor, si tiver sigo de eondenavel contra sOês palcos e por outros que á MelodiadaBroadw'ay
gante acdntecimé'nto social. N�' c na irao p t li

os referidos diáconos. ' ao se apresentando ninguem, o celebrante res ar seu va IOSO (A artéria mais sensacional do
, R'OTOLO dirige-se então aos néo-ordenandos e lhes faz ver as obrigações que

concurso, num louvav�l esfor�o mundo, com todas as maravilho-
Tinturaria? ' daí .por diante lhe serão impostas. <Que a vossa doutrina seja um ,e:n prol do ,teatro nacional, ?�Je I sas luzes, sua Ieêrie extasiante
Só a' i'Gt;J�'R��l;"'" I" MEDJCO - OPERADOR

I; r�médio. espIritual. para o povo �e Deu&: que o bom odor de vossa �ao. expreSSIvamente prestigiá- brilhante em toda plenitude. .À
,

' Foné� 1428' "
,.

.;_ PARTEIRO ,vldá seja de alegria para a Igreja 'de Cristo, para que pela prega-] ,o t;>elo Estado Nov�. Broadway de New york.... Azo-
". ..' , I: RAIOS X ção e pelo exemplo edifiqueis a casa, isto é, a família de Deus; VIsa a novel. entIdade,. alêm na barulhenta dos TeatÍ-08. Este

CAR'rA'l,,I=S', ':',:.:00', _DI,A 1:1 1
de modo que nem Nós devido '{r vossa ordenação, nem vós pela re·

do �eat�o proprI�mente �It?, a filme é uma feérie notavel, bail:l-
L ,

Clinica de Tuberculose
, cepção de tão alto cargo possamos ser condenádos, mas alltes me- dreah�açao de:. saraus mUSIcaIS e dos, Gomedia, alegria, amor.

, Pulmonar reçamos ser recompensados pelo Senhor:t. e decla�açao. ,

O D E, ,O N -I D' t' d t s I �, - Prostrados todos de joelhos, e os ordenados deitados por 1
A 1 sessa?d d� fundação teve �avalei,ro cicloDe

., lide.. dos,'· 'elo,e,IDas
.

Ia eJ;'mla em on a� CUI' a - terra,_invoea-se então o auxilio de tod6s 019 santos do oéu para ós ugal!' na se � a L,iga Benefi-
I
Uma cin�� de lances enervantes,

Raios Ultra Violeta e lníra·
novos sacerdotes. ,c�nte Operana, �enttlmen�e ce- com� torcl!1as tremendas que dei-

I Vermelho
,

Terminada.a ladainha, o celehrante, de pé, impõs as mãos dlda pelo seu digno 'presldente, I xam O publico em. constante ago-

Irtfrazon _ 'Terapia _ Cistos- sobre a cabeça de cada um dos áiiconos, o mesmo fazendo todos os send� aclam,ada a seguinte di- nia pela sOl te da mocinha que
,

copia _ Uretro - Scopia sacerdotes presentes á oerimonia. Continuando todos coto as mãos retor�a: Preslde�te, Profes�or Cle- deve p, tem de ser s!llva ...
ergúidas sobre os ordenados I'j pispi) invoca os dons do Espirito ,mentu:o Fausto B. :de BrIto; se- Preço-l $1 00.
'Santó em éluas oraçõés.e num prefácio cantado. Aproxi�m-se os cretan�, te�ente �lbano de SOU- - ·Selo incluido
ordenados e o pontifice cruza-lhes a flstolil sobre o -(,peito dizendo: za LU�IO; tesoureiro, sr. Olavo

«Aceita o jugo do Senhor; po)s�8, seu jugo é suave e seu peso é leve'. CI�udIO Ca�pos; or�d�r, s:. No IMPERIAL,·á. 5,7. 8,45 h.:
Impondo a cada um a veste sacerdotal ehamar'a ca!lula, J�ao de.Fabns, e arql!Ivlsta-bI-.Duzia do diabo '

diz I!I celebrante: �Recebe a"v�st� saeetdotal simbolo da caridade' bhotecano, sr. Taqeu SIlva. 'I 'Filme de 'aviação com o D08Ba

pois é Deus poderoso.'pa_ra 8-ufue'li'tar em ti a �aridade e a perfeiqão,: ; Pe1a· diretoria
I
foram designá- �onhecido CHARLES FARRELl3

Re�ad?,uma. oração, o PontiIice se ajoelha e entoa o eVeni d?s e empossB;_ctos nos cargos de
I
e JA�Q,UELINE, WE�LS. Era

Creator» que e contlOuado pel? coro emquanto o eelebrante proce- dlr�tor de cen.a, o sr. �antos I
uma d�zla de' malo.cos, Junta Com

de á unção das mãos dos ordenando•. Com o oleo dos cateeúmenos Remert, e de dIretor musical, o 11m aVIador romantleo • sonha

Q bispo nngé completameQte às mães de aada um dos novo� pa- sr: Raimundo Bru��n., dor. Cenas �dmiravei�. Acrobacias
dres rezando: ,!i Senhor, dignai-vos de consagrar e saatificar, estàs Na mesma .ocaslao fOI, .pelo aereas. V�rtJgem. Caldas'trf:lmen
mãos por meio desta unção e lpela Nossa benção: para que' t.udo o .sr. S�ntos 'ReI,ne,rt, ; c"'munIcado d,as do ceo para, a terra" ..

. que elas· abençoarem seia aben�oado, e tud'o o que elas consagra" que a peça de extrea- do GRE- Preço: 1$100.
rem seja consagrado e santificado: ern nome do Nosso Senhor Je- MIO ART�STICO CATAR]- Inclusive o selo > ,

I sus Cristo.» NENSE ser'xa a empolgartte co-
..

-_.
--_

- '

':
• " Nesta ocasião, o paraninfo, que será S. Excia. o sr. dr. media d,e Paulo Magalhães: 9 i Amanha: "

Interventor Federal, ata as mãós dos novos padrês tom uma fit'1 de homem que salvou o BraSIII' No REX:
.

seda, e em seguida o celebrante entrega a cada tm dos ordenando!! -considerada a obra prima da- UMA DA'DI:'A DO A�O BOM

o ealice corn vinho e agua, e a patena com a hostia: ..Recebe o quele consagrado autor. "As Ires valsas '

poder de oferecer o santo sacrifício' a Deus, e celebrar missas tánio P�ra a enscênação dessa peça Tão "maviosa e sublime Co'ino a

pelos vivos como pelús de(untQs. Em nóme do Senhor.' ,
conta o GREMIO ARTISTICO GRANDE VALSA, tão extasían-

08 ordenandos vão então á sAcristia lavar as mãos, (li ,'oI, CA�ARINENSE com o concur- ,te e :digaificante como a mais

tàndo ao altar, de joelhos ceIébram a santa missa com o Exmc. 50 d:as amadoras sra. ,d. Elita l�a das, produções musicais iá
Revmo. Metropolitano,' e cada' úm dos néo-presbiteros ofere(:e sua Ca�pos, srta,s. Dulce Gevaerd f'eitas no mundo: 'IVONNE P.ÉUN·
vela ao Pontifice. ,Brudon e NeSita Machado, e dos TEMPS, � @cnsação do cinema

Depois da 'comunhão, o celebrant� canta a antifvna:t Já não am��ores sr�. Albano de So?za francês, é certamente uma grande
vos chamarei de servos mas dA amigos meus, pois chegastes a co- Luclo, OlavlO Campos, HeItor artista"'que dá Cum valor extraor.,
nbecer tudo o que operei em 'voss@ meio. AI.luia. Recebei o Espiri-' Campos, Tadeu Si�va, João de diôarío a este poema de amor e

to Santo Paraelito; Ele é quem o Pai envioll sobre vós. Aleluia. FabriS e �antos �eI.n�r�. '

.
dramaticidade. Ela e PIERRE

Vós sereis meus amigos si fizerdes o que vos mando. Aleluia. Glo' �s e�salos ter�o InICIO d� dOIS FRESNAY são o, par roma.ntico.'
ria ao Padre e ao Filho e ao Espirito Santo». de JaneIro proxlmo em diante, desta produção toda falada 'mim

'

Os néo-l1resbiteros fazem então sua profissão de fé, recitan- devctndo a extréa realizar-se du- francês castiço. O periodo aareo

Amanhã r,

I'
• do em vóz alta o «Credo:>. E' neste momento que ao novo padre rant� o mesmo mês, num dos de Napoleão. Os amores da estre-

A'S 4,30---'6;30'-'-'-8,30 HORAS: 'ACA:ClO MOREIRA : é €oncedido o insigne poder de: perdoar os peca rios. O Pontifice im- teatto� da�capital. l� teatral. FANNY GRANDPRE'
, '.

.',

"

,.,' 0. põe as mãos sobre a clheça dg's ordenandos e diz: cRecebe o Espi- Esta, pOIS, de parabens! o tea- co� um lovem Tenente de S.

ERROL FLYN',N\
'

',� I, " ' --rito Santo a quem perdoares os pecados ser-Ihes-ã') estes perdoa- tro de amadores em Flonanopo- Malestade. Luxuo&o Aritttocrati,

I
ADVOGADO .' "r o G

.

A" C
.

'
. ,

no gigaBteilco,_ drJ�ma, �,d,
.. ,.,a.viaçãG o dos; e a quem os retiveres;' ser-Ihes·ão retidos>. E dcsdobrada então IS.: remlo rbsbco atarI- co.

da guerra európ�al ,
,.' Consultas e pareceres. I a par�e posterior da ,casul� �up, até aí e�ti't�r� dobrada pelo meio n,ense, ao lad� do Grup.o Par-

No iMPERIAL
�" " " .. �em slDal do, poder amda hmltad0 no sacerdoclO)..' txcu1ar RecreIO Dra11latlco, que

Al ')'-h" ,
. 4:ções Çiveis e Çomerciáis, '

.. � Almas do mar
". patru' ."

-

da; '�a.. : "
NavaOlent.e. aloelhad08"deant� do bispo, este tomando 'entre sob a co�?etente direção .de

dr'uga"".' , '. • ,vIs6oNDE DE OURO • 1)1 suas as niãos de cada "um dos novos padr.s, pergunta-lhes: ..Pro-, �ante l'fabvldade, tantas glOrIas O mais sensacional ttabÇllho sobre

I
PRETO,70. ., metes·me, a mim e II meU-i sucessores, reverencia e obediencia ?1I- Ja conqUIstou em nossa terra, e a vida dos que lutam no mar...

com
,

' ',," " '. .'. ,«Prometol> -responde cada um: '
'

. ,do C;�tro de Cultu.r�l. Teatral, para galgarem um logar ao soL.,

DAVID·NIVEN, �,A,EiW:_ªATH-, ",F:ONE. 1277. -:- 017-!0·' .•
:

'

Dando então a ca?a um o 6, cul� de pai, ,;0 .bispo diz. proeh�Ientemente dIr1gld�, por_
GARY COOPER e GEORGE

BONE" DONALDaCRISP.:. _, _ eQu-e a pflZ o Senhor, estela sempre comtlio" 'E';lgemo Dalgra?de, que. Ja fes RAFT' são os interpretes admira-

u'm fi h' L',;
.. .- :

I'
� .

"

Novàmente l) celebrante lembra a grande responsabilidade te)ou um decenIo de bnlhant�s veis desta cinta profunda, emo-,

,
I me IlmanUIIIUlO, re'a e

l'ERR'EN ovende se 4 Lo
'

.

á ii
" J

•

b' 'b' t' 'dades
I cionante e lind_a .•.

muito oportuno, àgQra ue a- oer� '.

-, -

que competIr a� novo saeer ote, � de pc, (e mlbr� e aculo a. en-
a IVI , sera

, u� passo ex-

ra as!!ola de novó ·ó. V�lho�c�nti-l' " ,

" tes de terreno,"ç�a os novo.s .Ievltas: «Que a b"ençao �o Deus OnJp�t�9te, Padre, pressivo na dlfusao do teatro AMANHÃ-Grandiosas matinées
nente. '

" ,", fre.n.te toda Mu- FIlho e Espmto Santo, desça sobre vos, para que llIe)alS abençoa- nacional. 'nQS Cines Coroados, com, uma

_ ,. '

"

. ,. radas e com passeIo novo, com dOI na Ordem Sacerdotal. e ofereçais agradaveis hóstias pelos pe- programação seleta e de alto in-
AMANHA E SEG,UN.. DA-FEIRA, 10. metros de frente, por 45 me- cados e ofensas do povo, ao DE1US 8nipotente a quero é devida hon-

,---------------"'---- ..---- ,

t d f d
teresse ..•

"estivas ...
ros e un os.. ,

,

ra e gloria pelos sMulos dós seeulos. Amem». Linhos para ternos e casemiras

d'e
' VIesperaIs com pro�r.mas ,

Rua José Veiga 147. Tratar'· Dada a 'beMão ao povo o celebrante fala aos néo-presbíte- em córtes no
I erentes ,"' "

c M d' "L'l'"
,.. ,

Filmes seI ._,. dI,
. om e eIras el oelro . ros: «Filhos ca9ssimoB, considerai diligentes a Ordem por vós reee- PARAIZO

eClcma 08 20-4v-1 bidã, e a resijónsabilidade imposta soble os vossos ombros; esfor- Rua Felipe Schmidt 21

Emp. Cinematografica
Odeôn Ltda·�

,

.

-�:) 'r -,,' _

_
.....

-:..
••

'-:.' '_
,

FONE:· l602_;_;_'

Diretor-Proprietario JAIRO �ALLADO

• -'o
.. ;

; eónsultorio - Rua Deodo
< r� - Ésquina Rua. Felipe
Schmidt. Das 9 ás 12 e das

14 ás 17 h3, Telefone "'::;:,1475.

,

. Â'S 5-7�8,45 HORAS: Residência - Rua ,Nerêa

GENE A'U�;�R'y' ,:'
.

'1.:,'
-

Ramos, 25 - TelefQne 1450.
. ''':, '() cow-.I;Idy elin-, ,,(

cionelro, nuio fillJle',�le!rizánt'e'de' ,

"far-west", "entre é�tam�pidós de

disparEIs e l'atás tveniendasl ,.
o>') _ �\l. _ ; ;- ',. _.'

" .....� ...

_

O velhô' J.!.OC�!!�: ','"

HQJE SÁBADO, ',3.0 DE
DEZEMBRO,'·

ANO VII Florianopolis, Sabado 30 éle; Dezembro de 19�9 I�UMEBO '1824

[DR: SAULO· RAMOS
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O tesouro' �ó "esêàtàir�-

\Cine Rex

Ex·interno e ex·assistente no

Serviçq do Prof, Brandão '

Filho � Rio
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DipJomado 'em 1933 pela Fa

culdade de Medicina da
.

Universidade do Brasil
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JACKIE COOP.'EH-VONDELL
DARR-EOWIN'STANEEY.,
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MOLESTIAS DE SENHORAS:

Partos métrorragias - cirur

gia J)lastica do perineo .L cio

rurgia abdominal -trau·

matologia
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"otel IlDperial
Luxuoso, vibrante, dramatico ..
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TELEWONE 100!il

Preços-1 $1 0.0
Galeria':::";_$700.
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não deve ',faltar e'ln casa alguana!

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


