
f.

_' 'C'�mprovando o elogl,avel' esplrlte de camaradagem os oficiais do',
14! ,B. C. ofereceram, ontem, no Lira: 'u:111 almôsso aos seus companheiros re

cem-promovidos. A "A Gazeta", numa éonfortadora distinção, participou dêsse
ag'aip'e"

"

,

I
va e empolgante oração dizendo da: sua, imensa satisfação e or-' ao homenagearem os bravos oficiais recem-protnovidos.

,

•

, .•
' .gulho em ter sob o comando tão briosos oficiais afirmando ja ' Agradecendo a imponente homenagem falou com brilhan-

"

�Nutn gesto de expressiva cordialidade e nqma eloquente I eX�$�i�illªisso�uvela�izade�ntieocom.an�odo 14 B.C. e os seuadignos tismo e eloquencia o �o._ tenente Josmar Martins, que comovida

demon��açã9 de régosijo reuniram-se, ontem, ,ás 14 horas, no, oficiais, Sua hnda e ImI?resswr:a�te oraç�o_ mer.eóc�u m�lltos aplausos. mente externo� a gratlda? de seus denodados .camar.adas.
LIRA. r�.r:ns CLUBE em um almôsso de amizade os bríosos, e I Falo,u, a s�gU1r, o dlstmt� icap1t.ao .SllvlO PlOtO da .�u�, �or utirno, atendendo �o ap�lo do.s intrepidos oficiais,

no.bres O,hclais do 14 Batalhão de' Caçadores.,
.

I
que em formoso discurso fez

sent,I,
na alegna de ,todos o� ofiCiaiS orou o diretor desta folha sr. lornahsta Jairo Callado.
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Filh,'O� �a,rIos
..

d�. �enezes Brit� .e P�vid' T. T�ul<?is; lOs. te�en�es A".,,,;' "

,

'.i"

Jo�e Bienhawski, Hemandes Mala F'ilho, dr. Lincoln da Silveira "

.Goiana e Ruy Portilho Morais; 2°s. tenentes Nelson de Oliveira
'

Coelho, Florim Ferreira Coutinho, Aristeu Candido da' Silva, AI- I
:

feu Linhares e os novos 2?s. tenentes JosO,lar Martins, João La-

Anes da Silva Leal, Rairaundo Cals de Abreu, Manoel da Paz da _

Costa Araujo e Fortunato Ferraz Gominho e o diretor deste dia- 1

rio jornalista Jairo Callado. -. Diretor-Proprietario .JAIRU CALLADO 1

"

,Ao ser ser�ido- o aperitivo o. brav� �. d��ni,ss�m:oi" capitão. ! ---------- -r, _;_.----------------

Iguatemy G. Moreira, em formoso e magnifico 'U:hproVIS0 saudou I·ANO VII f florlanopolls, Domingo, 31 de Dezembro de 1939 I NUMERO .825
o honrado e ilustre comandante do valoroso 14 B} C. sr. cel. --'-------------.,-...---------�

Juvencio Corrêa de Araujo, que respondeu em notavel je primo-
roso discurso. �

\ J ( ,

'

"

Foi�'então, servido o almôsso, que obdeceu' 'o', seguinte]' M',",a"'�'t 'O""Ui O. f I�.··Ih ,O',' ,

cardápio. mayonese de camarão, creme de .aspargos, porco á brasi-
leira com farofa e filet com petit-pois e' batatas fritas. Sobremê-
sa salada' de frutas, bebidas e caté. ; ,

Em brilhante e bélo improviso o brioso sr. 'capitão Car-
'

!r
los de Menezes Brito saudou os novos segundos tenentes, sendo

-de quem' 'a',", 'S',�'S{",",a','SS'I·O'OUao terminar fartamente'. aplaudido.
'

,

, Com a palavra o nobre e honrado comandante do 14 B.
C., sr. cel, Juvencio Corrêu de Araujo; figura de destaque e con-

ceito nÓ Exército Brasileiro pelos seus 'elevados dotes morais e �'
aprimoradas virtude' de 'earater e 'dignidade, pronunciou expressi- RIO, 30- A pequena locali- :,JAntes de Jarbas fazer qual- ver, do qual fez uso para atin- RIO, 30- '(Telegrama de

dade de Murineli, no municipio quer gesto de defesa" foi aÚn-1 gir e matar Géraldo, que, és- STAMBUL.,daUnited PraSl,fluminense de, Sumidouro, �oi .gif!o, por .cinco projetis, dispará- panta��, assistiT� á rapida certa. ageDcia Dorte-americana)teatro, �ntem, de uma impressio- do,s a' queima-roupa por Jarbas. ,A vitima era filho do sr. P:- _ A rt d
.

nante cena de 'sangue, a qual ,

dro Loretizex-prefeito de Sumi-! 'N ' �ar e o palz que,
teve como principais protagonis- EM DEFESA DO MARIDO douro, e o criminoso é sobrinho' nao 'fOI assolada pelo ler--
tas os negociantes Jair 'spande-, 7;. ' d) sr. José Ovidio ';de Carvalho, rivel terremofo que aba-

já se nós ensejou falar da preocupação governamen- b€rg_ Pires e Jarbas .Loreti Gui- '��rmada �om os .esta�pidos, que também já foi prefeito do lou algumas regIões tur-
tál réiativamente ao problema rodoviario do 'Estado, sa- maraes.,

"
a sra, Antonieta Guimarães, es- mesmo municio. " Ui "d i di"Iientando o muito que se tem feito neste parti'cular.'

,

posa da vitima, correu para a O d'e1egádo da região, sr. Au- cas .nos, u mos li' OS, OS,
,
Para melhor compreensão das obras executadas, pas- J

ANTECEDENTES rUf' afim de verificar o que

I gusto
Mendes, tomou as provi- duplíecu sons. esforços 1)1-

sanios para estas colunas os seguintes quadros, que dão
-

, ocêrria, Vendo o seu marido dencias cabiveis no caso; De Ni� ra ,I�vaf imediato socorra
niti.'tla idéa das realizações levadas ,li termq e em vias de Ha tempos, por causa de al- m�rto, retornou á 'sua residen- teroí seguiu para a, localidade I á zona afetada. profunda-
conclusão.

.

,�uns �etro� de terra, os alu��- ciá, de lá ,saindo com uni revol-l.de Murineli 'um ;,medico legista. mente impressionada� PI _
_

�. dos faz�n�elros, que .era!ll. 'VISl-', " " " ,.'"
I

to" caleules: Ofl'cl'ae's de����������••,��.,<- nhos, tiveram uma Violenta tro- 'l'i:'ohato es.'_ p"odu",lod.,.l
a

,

R��Op.sf�llÇª� L _�. ;." ce Q.§''::d�.safo�o!l-,-�g:\,le -�é; não tet;,;;. ".' ." _ ". ,r.. ,� " &,
�

.. '"! q:a� O numero de, m�rtol ,

lJi. f�Gu';tt��y:"����:ro:�:�!���'��� i-eiS'"mirlítro,-íffáiiõi 'fi;;i��I::;:�:S:::�·�··
••-���-�iiii!iiI�íiiiiiiii!iliiiiiíiiiiii�-;'_"--��-"'iiiiiiiiíiiiiii bor� la tivessem tranllcor�ld(t) ,',

'

'I ' 100000. quando forenl reI'
F'pélis." 739,000· 954:882$200 72.7841 385:593$500 mUltos, aFlOS, os desafetos eVlta- petru eo i ,tabecidas as comunicações'''·'\Joihvile 386,000 349:892$400 34,000 115:658$500 vam se encontrar"

�'e se tornem conhecidasBlúm:: 330,00,0 2,59:583$900' 47,500 226:660$100
Laté_s ·781.010, 333:734$500 41,229 103:676$100 o CRIME RIO, 30 :- Foi realizado um da a afloração de

-

petroleo nOI detalhes até agor� ignora-'
Ct:,uzeir,o c,

732,900 185:861$400 48,OQO 110:{25$300 ,�'test" da' produção de 'petroleo, novo poço de Lobato, situado a dos. de outros pontos ar-
Tubarão. 287,000 208:516$lQOI 24,781 92:781$100 -. Algu�m, por�m, ha pou.c�s nO,novo poço de Lob.ato, na 100 metro� do primitivo. � che- razados pela cataslroi8..

Cd,o inha:,
" r

484,000 '96:560$200 c 55,510 90:701$30ti dias, disse a Jair qlle o seu ,101- Bala, acusando a quantIdade de fe do serviço de perfuraçao, en-

,'--'-- migo, pel�s suas costas, o

a,ndá- 6:0g0 litr,os em 24,hoifls. O no- j genheiro Néro Passos, dec1a,rou S
-

t d·'3:739;910 2:389:030$700. 1323, 808 1.1�5:501$900 va, c�lumando. Sem procurar, VQ' poço está_com 393 metros de que na noite de 21 do corrente' ,essao ex raor' ,na'"
conhecer a verdade, Jair, a,com- profllndidade. " a sonda encontrou' a'renito pe-

�!!ÍI!!!���������������������- ',', panhado de seu filho Geraldo, ,'"
e

1;rolifero, O que significava
e

a r'l-a do' Tr·lbuna' I" d'e',

I
CONSTRUçÃO

I
dirigiu·'se para_a casa de Jarbas, NOYO POÇO DE PETROLEO proximidade de petroleo. Efeti-

' "

ESTUDOS
,e

K�'I Custo
Obra. de arte ençonteando-o em feente ã mes- vam""te, ontem, á .noite, jonou : Apelaçãõ__"'K---in-.-'-,-.-C-u',....s-to....,....-. .

ma. :..:_B�_IA; �O - Está confi����o I?re�ios��� _

iliíiiiiiiiiiiiiiiiiiii.�"',�,�iiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiii���$���10�2:�914$2�,5' ",i.·,-,',tO"I·osa' a campanha de' Amanhã, ás }3 horas e mel'a,25,0'00 I 18:321$50(L .16,760. 458:296 412 ,w,.,:
,

.'
17,557 1O:323$80o.� 23,,000' 444:180$000 8:28(1$700 reune-se em sessão extraordina-

29:374$700 RASGANDO AVENIDAS ·"A' Gazeta" ria, o ,Tribunal de Apelação do
40:119$10.0 ,'Estado,

afim de dar posse solene

,88756 ..:979467$$910280 O principal carateristico

Express;v,'O tel'egfra'm'a do honrado
aos presidente e vice·presidel}te,

de Uma boa, administração I pre,-, respetivamente desembarg,à�or
57:06f1-$530' é o· senso da atualidade. E'rico Ennes Torres e desembar-

Possui-oeemaltográu,oilus- fel-to de frese' I-uma gador Francisco Tavàre$' da
1.200:503$3'23 tre governador da cidade,

.
'

'

I Cun}:la Melo Sobrinho.
".'

que compreen'deú a 'inadia- Relativamente a creação da Coletoria Federal de' Cres-
vet necessidade de moder- ciuma, recebemos o seguinte telegrama: .

nizar a urbs. --:- Em nome de todos os cresciumenses,'muito agradeço
Aí estão realizações de ao prezadq amigo a campanha desep,volvida'pela"A GAZETA",

vulto atestàndo a veraci- bem como a comunicação, da auspiciosa notícia da creação aa Co-
dade das nossas pal�vrâs, ' letoria Federal neste municipio. Cordiais saudações.
'e a el;:ls vai se junt;:lr mais' (a) Elias Angeloni, prefeito.
uma, de ,grande alcance

---.-�----�---'--------,-------

para o desenvolvimento da
< As eliminatorias nauticascapital, que marcha céleré

para o progresso. Reférimó
nos á nova e 'grande ave-

I nida que vai' ser aberta,'

ligando o jardim Dias Ve- "

I
lho ao Largo 13 de Maio.

'.

,

Em seu percurso, a no-
.

va artéria cortará ,e esta-"
belecerá comunicação com
aS' ruas Demetrio Ribeiro,
José Veiga, Major Costa,
Curitibanos, Praça Gal.
Osorio e Beco Loureiro.
Bastam estes pormenq

res para salientar a impor
tância da obra, verda'êieG'o
presente de fim de àno com
que a dina�ica edilidade
florianopolita�a vai co�fir
mar sua benemerencia.
Para inicio das obras fói

aberto o credito de 150,
cont�s de reis" por conta:
do saldo 'disponivel do'
atual exercicio.
Congratulamo-nos com o

'

povo da capital, por mais
esse extraordinario, melho
raJllento.

1
--I.'

!

,Vias, de &:OlDunieação
-

1

I

68,680 854:213$300
17,2QO 148:052$551
24,850 299:694$400
4,3,60 60;933$100

154.850 .2.�65:369$763

41:995$400
1:791$500
12:516$500
42:852$200

54,480'
10,000

;

14,875
52,860
i 74,,672 127:800$900

Somando a quílo�etragem das estradas �onser"a,da�,
reconstruidas, construídas e, em estudos, nas dIVersas reSl

I,

dencias, chegamos á um total de 4.393 kms, 240, numa

despeza de Rs. 7.108:206$586. '

,

Somando-se 1.200:503$323 gastos com as' obras de

arte ,� mais' Rs. 1.079:206$586 com administração e des

pez�. diversas, temos Rs. 9.38:8793$108 invertidos.em vias

de comunicaç'ão. __
.,

"
Afim de sabermos com0 foi empregado esse dl1}helro,

vej.mo� o quadro abaixo, onde constam unic'amen1!e as

realizações'mais importantes:

PRINCIPAIS OBRAS DE' ARTE E ESTRADAS

MlÍnic. Local Espc. de obra Custo

ponte
"

98:633$600
685:300$000
20:000�000
18:791$100
41�570$000

.

33:500$346
12:334$700
5:124$908
4:546$300
44:166$000
7:235$500

729:114$200
331:279$390

od.-Urussanga Rio Tubarão
Tuparão Rio Tubarão
Tubarão Rio Tubarão

Ariitapolis_ " do Pocvoamto.

li Jplp.y;·�It.9áí Rio Furad,o'
X�>Pecó

" Rio Lambedor
1 Cruz,Concord� LageadoXarim

. Xànxeré .

,. Rio, Jacú
x�nx�ré ': �io 'Jacusinho
G.bdip..-lP. União Rio' Pintado
T,ilh�i�

.

,

( Rib. Coqueiros
Jóin#:-ti. Franc. Idem
Bfusql:i'i"Mourá' Idem'1

. r
�

avenida
ponte
",

"

,"

"

",

"

pontilhão
E.strada'
Estrada

.. \ e"ElItes algarisrpos dispensam maiores comentarios. Pa
ra :re.li�ar "tanto d,entro de um exercicio, é preciso, ine

aaÍ'elmente, 8ab�' iov;rnar com clarividenci� e com pa

tribtismo:

�obe a 100
mil '0 nume

ro das
__
viti- ..\

masseu esposo

Tendo chegado' consultas sÓ·
bre programa para o exame de
admissão ao primeiro ano. do'
curso fundamental do Instituto.
de Educação, a, Superintendên
cia Geral do(Ensino leva ao co
nhecimento dos interessados que
o programa para o referido exa
me é o mesmo adotado pará o

exame"de adinissão ao. ColÉlgio
Pedrei, II.

Superintendencia
Geral do �nsino

"� Realizaram-se ontem, ',na baía:sul, as primeiras eliminato
rias para escolha das guarnições que deverão representar Santa
Catarina no Campeonato Brasileiro do Remo. ,

O pareo de out-riggãr a 4 remos foi f�cilmente venci,do
pelo formidavel, e possante tconjunto martinelino composto dos
aeguintes valorosos rowers.

Patrão-Acioli Vieira; 'voga-Wàlter Wanderley; sota·voga
-Eliezer Braglia; sota-prôa�Osvaldo Bitencourt e prôa-Rubens
Sabino.

, I

No pareo. de dois coube o triunfo a) esplendido' e forte
conjunto: patrão"":'" Decio C01,lto voga-Otavio Aguiar e prôa-Joa
quim Oliveira. '

" \ .
,

....................................................

Reunem-se,'� �2 de Jaraei-,
1'0, ,em'CuritilJa,. 'OS fmadei ...
,.

d st C t· RIO. '3D-Sabe-II Qua •'relros, e ai
\
a, arlna, diamante «Getulio Vargas»

P
, �

R· G' d' ,acaba' de ser vlndido por'arana e 10, ran e
..

', ·um consorcio de Amster.
<
CURITIBA, 30 -:- Realizar-se-á no proximo dia 12, de dam pela importancia de

janeiro, n�!ta capital, � J?resjdenda �o interventorMan�el Ri1;>a.s, 500.ÓOO dolares,,' O: que
uma reumao dos madelrel�os. deste E�ta:Q.o" San�a Catan�a, � 'RIO

vem a s'er em moeda hra-Grande do Sul, com o obJettvo de trocar sugestoes para 'lOcremen- .,.,' "

•

tar a produção :e exportação de madeiras, elemento basico da.ri- ,s�l.elra, lO-,:pul contos de
queta da re g ião.

' reiS, ' ..i

"

Vendido por
'mil dolares

500
·0

�DI-"MANTE "GETULJO
.

VARGA'S'"

,\

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



I

!

j.'OAZETA
.

,

.'

I,rlorianopolis', 1939

A GAZETA
, 'I

.... '

, '. i....
.

.

a
.

, .

,::;
,

D,ESPORTIVA
,

I�L�O�T�E�,R�I�A��F�-E�D�;R�A�'L�-.j
.

c '

'. , �.< ' , .�.

N�ve Estados disputarãol--
....__...__.._......_

o Campeonato Brasileiro: Av·i so
•

c' I
.de ReinO I Os abaixe> assinados, socro- da sociedade mercantil; que até II' .

En�erradas aDte.ô�te'm as iDSerieQes aqui girou sob a firma Faraco & Irmãos, fazem pública, conso-nte
.

RIO, 30-0 campeonato brasileiro de remo de 1940, pro- prescreve o Código Comercial, que, de comum acôrdo e conícrme
'

mete ser! dos mais interessantes. Nada menos de nove Estados instrumento devidamente registado na' Junta Comercial do Estado. i
estarão representados no certamen nautico, que a C.B.D. realiza- re�,irou-8e da me�ma sociedade o sócio Biase Faraco, pago e satis·1
rá na lagôa Rodrigo de Freitas, no proximo dia 28.'

, feito de seu capital e haveres e livre e desembaraçado de qualquer'
As inscrições foram encerradas ôntem, à tarde, sendo responsabilidade. Os negócios sociais serão continuados, sem inter.!

estes os .concorrentes:
.

rupçã? alguma, com �s sócios solid�rios. remane�c.ent.es Daniele e
IRio Grande, do Sul, Santa Catarina, Distrito Federal, São Carmine Faraco, a cujo cargo exclusivo ficam (1) ativo e as respon-j

Paulo, Sergipe, Pará, Baía, Espirito Santo (' Campos. sabilidades da sociedade, passando esta a adotar a firma FARACO I

& CIA.
' r

Na ,Baia
.,

Florianopolis, 30 de dezembro de 1939. .

:

Sõmente domingo será disputada 3, segunda parte das Daniele Faraco A revanche FI'a....
-

-

.'

elimínatqrias para a escolha da representação baiana. . I 'Carmíne Faraco ..".� •••engo X:..
.

.

Até agora foram escolhidos' os representantes de «skiff= De'pleno acôrdo :' -

.

.

.lndepeo·.dJ·.ente .

-

.e ,�dqubl'e-skiff".," I Biase Faràco

O� ficará .no�'· Ameríca 1 ---- .. -------'--�--------'-------.-
3v-I

---.------ -. Hoje, à tarde,1!"no Rio de Ianeírp, será realizada a par-
a LIRA TENJS CLUB'E tida ret�a.nche eootrJeOoRNFLAM.SNGO e I�DEPENDIENTE, conter-

'. RIO, 30-Estamos seguramente informados que o AME- .
. I

me n() lC10U o AL, dó Ria, nà sita edição de õntern.
RICA 'não se desprenderá de, seu: centro médio Og, que está

FLORIA""',OPOLJS I
••,. i"'•••_••.•••••••.__.� �•••••

sendo cGbiçado pelo RACING, gremio argentino de projeção. I � N V
·

d. $abemos que o AMERICA querendo apresentar um tearn .

'

O Ssa' I ad e respeito na próxima temporada, não .díspensarã o concurso
I CONV ITE. .

. ,.,' ','
'

de Og, �or dinheiro nenhum. .i
,

.

aI
- '. i .

. Convidamos os 9":'S. socios e exmas. Famílias .

para as se· \.,NT\'ER8A.RJOIS,
O ..ota·to'go F". CI_ube �.O.... ,

guintes festas: 'lf"t
I i ver�ariant; hqu.e é . bastante estio

_ ..... a.. PREF. 'ALFREDO
. ma o 'será ore alvo de signi ..

'

\ . '. '" -
I

DIA 3I-DOMINGO-A'S 22 HORAS.
SILVA I ficat,ivas d�monstrações de apre"

,.nova orlentaçao' � data de amanhã assinala 0\
ço as quais nos associamos.

O ·d t
.'.

I t GRANDE BAILE DE SAO -ILVESTRE
amversario natalicio do nosso :

". ---

,DOVO presl �n e. e 'O Jogo VIO eu o
.

.'
� dist.into conterraneo e prezado! VI-';JA.NTES

, ,RIO, 30-Recentémerite, por ocasião da ultima exibição TRAJE A RIGOR OU BRANCO� �,
"

.' A
do quadro de futebol do BOT"AFOGO ,F.C., contra os

argentinOSl'
Florianopolis, Dezembro, de 1939. " �mlgo �r. lfredo Silva,operosol DR BATISTA LINHARES

S N aR O D G O
e dedicado prefeito municipal I

.

do A' L ENZ
.

E ALMA R' , foi repetido, e processo no- .

.

. .& Diretoria de Bi uassú' .

ciVO,.
da violencia, que rebaixa o nivel do :;:QS�.o futebol.

.

•••e.e.o••�ee 4DCD.1»Q) presta�do" a/uJa �omuna :vem! Acompanhaão de sua, exma.

I. i
A _imprensa inteir� profligou e�ergica�ente a conduta .

ATOS" OFI.· 1·,Notas 'Ca'to..... . administra���S Ima�elS ser�I!O.S, I esposa chegou a esta c�Qital,pro-
anti-esportiva de que haviam lançado mao os jogadores do BO- .'

.' ., '. ,

-

com com t
a�ue ed d�un:cIPlo �ente

de Porto Alegre, o-sr;
TAFOqO I '.

\" :
. I" .

A
pe encia, e rcaçao e d . Batista Linhares

'

'h"
"

. '.' -" CIAIS 1.- lfl'Ia zelo ha cêrca d ito .
' engen eire

,

. ,O novo presidente do clube alvi-negro, sr. [oão Lira FI- '

.

.... 5, Grande
e 01 o anos.

_

ah residente, onde é peseôa, de
lho, nãO ficou alheio aos protestos dos. [ornais. I . I I . ,

' homena
s, por certo, se�ao as I destaque nos meios socíale.

'. �um gesto �epecedoÍ' de francos elógios,)d� ��or?o,aliás,' 'Fora?t exonerados: Eugenio , A�o novo - Vi"'a oo""a admirad�:�: qfe se,:!s am!gos e I -De, Porto Belo, acham-se'
'com aSI.fldal�as tradIções do BOTAFOGO,Heve a -IniCIativa alta- Negrelh do cargo cip l' �U'plento I O dístico d!'stas- notas sintetisa diá de am h_hc: tr�bu,tarao no I entre, nos ?S srs

.. Manoel Felipe
!Dente espor.hviI, que na tanto tempo. se esper.ava. de· censuraI os do �ub-delegad(J.. d� polICIa de

, tod'â�a série ,de p�nsamentos e �oêiatD. an.t as q�als nos

aS-I
da SIlva! lOdustrtal e Vitot �il:�.. ,�

Jogado[es. vlOlento�, sob pen,a de aphcéir me?ldas. extremas. Val.�e3. 1'10_ mUllH.:IplO d� Porto' res�llIçÕes q!H', no. último .dia do.,
�

-
os mUI o prazelt�sa,���t,�:, v!!-J e.resldente da /eotôníã" dõs �

J
. ,.EIS 0_ «avIso» em que. o sr. Joap .Llra i Fttho estabelece Umao; Joao Penoto de. l' s�-: ano e no. início .dO,.-BI!lVu"1lilõ""lI. SRNHA. (LE"A CARVALHO 'I

Pescadores naquel� cidade. -.
-

nova .onentaça9 ,parp a con.�uta dos s,�u� .l?gadores de futebol; pl::��t� flt;?_ �J}y..,;c;l�legadQ de- I_l.1O I

vCrê[nõs� esforçar-nos por' rad'
e ..

. -Chegou, do RIa de ,Jànei.ro
.

que se .encontravam ha mUIto tempo �IV...o.t;.Clado&.das v·erd,adetràs BtlOltO. mUDlCI,plu de Porto Umãoe-V' . J
lCar Passa amanhã o anl'versarl'o

onde c.ursa engenharia 'o J·ô.·wm.._.' ,
• _�_,��-c'" ,..-.•. _.,... '.

B" L b"
m nossos coraçoe�. lua nova- C

,.tworM&8 es,,01'Üv�
.

o"

•

•

e
.

enta 'IS oa de. profes30ra 8U· !
C

.

d. da graciosa e gentil
"

senhorirtha aS��lro Leoneti, fi�ho do s'f.
,/ . «AVISO - Champ, a atenção dos jogadores - profissionais xiiiar da escola mixta· de Var- 'domod in �? _o t«O.. que pa,5s,OU, do Léa'Carvalho, fI'Iha do sr .. TI'to Emtl�o

.

.Leoneti, comerciante' 'nes-
"

d' BO'T'ARO'00 F C
'

.

d t' d t d
.

d Cd'"
1 ea Oi �e' pos em pratICa do t

-

o
. ..' para a cromça espOJ Iva e o os os ]or- gE'1II . o e ro, no . D1UmCIplO' de' .' '-

..�.' . d .'. Cà"rvalho alto funci .

d
a praça. '

r ,.

.

d t 't I' ,
.' t 'd '1 b'

.

I
"

. que Se,'1!llaglllou e· o �ue !'Ie qUIZ' 'o', onarlo o .; ...." ,

nals es a capl a, que com,en a O_logo ,o nosso c u e com o marUl. I 'd
I,
t

. -

h 'Id' d
' DeRartamento de Ad

..

t
-

SAN LORENZO 1:)E ALMAORO. '.' ··1
na a tes e smao a uml. a e do Muilicipal mlm� raçao' PELOS CLUBES }

Acabrun'ham 'profundamente a todos nós os termos' da - FoCnomeadll a complementa! pouc� dlvbem q�e obrtlmos, � o '. !
hUica 'e não temos a ventura de contar 'com razões para des- rista Míriem Isaura 'Ramos da: �rrepe�dlmen�.o smcero d� �UJto DR. NICOLAU DE OLIVEIRA \Entre valsas e lOa8-

.

�ntí-Ia, .porque, na realidade, muitos dos ·nossos jogadores se Luz para, reger a escola mixta' t edma : ue tlze�o� ou al� a de -_.. í ,earas
Ilcederam nas jogadas violentas. de�dobrada <te Guabiruba- do' ? i: em que elxamo� e pra· Decorre amanhã o aniversario .

! A admillistiação do clube deplora o ambiente que por Norte, no municipio de Brusque.! tIO�, NPensa�e!ltoJ' deseJOS, atos, natalicio do nosso distinto con-' <?hela de encantos e alegria
)lpa desses excessos se tenta gerar contra o BOTAFOG� .F. C. ' ,om�ssoes-cu.pas. e que nos acu-j te:ràneo sr. dr. Nicol�u de Oli-

sera a bel� fest� que a Socieda-
'�... -Para que possamos ser merecedores das nossas tradições Pela resolução n. 7.056, ao dr.l sara ?... c�nscI:nCla num exame do, velra, provecto advogado e Pro-

de de A.sslstencla �os "Lazaros'
faz-se rllistér que, daqui por diante, ,a nossa representação de José Pedro Mendes de Almeida!

conSCIenC18 sobre o a�o .que pas-! motor Público em Brusque. I vae rea�lzar nos �nmeiros dias
'futebol prQcure evitar qualquer excesso, qualquer violencia. Promotor Público da comarca d� "sa e que poderemos ehm�a�, par� Os de A GAZETA o abraçam I �e JaneIro nos anstocraticos sa·

, Deplorando, lamentando e ct'nsurande a conduta de al- Xapecó, foram· lhe cOMedidos,l,sempre, Da pro�essa Ivm8, SI afetuosamente desejando-lhe fe-I
oes d_? �lube 12.

.

•

guns jogadOles, a administração deseja não ser levada a medi- ma:s 15 dias de prazo para pres-
pro!:!tados aos pe.9 do confessor, licidades. I �era u�. g.rande baIle que mar·

das extremas para que se preserve o bom nome do BOTAFOGO tar compromisso e assumir o
I c�nforme o I reCeItO exp!esso de �ara o lOlclO" do .. carnaval do

F.C.-(a) JOÃO LIRA FILHO, presidente». exerciciõ. Deus, conre.ssarmos, humIldemen- DR. ODILON GALLOTTl grand. monde fIonanopolitano.
;_.. -+

.

,

-- - -

,::..::::=-__._.
te, arre,pendIdos, a nos.sa fraqueza

..

Inedltas, sempre ineditas, as

Cha' das 9 E
'. e nos' resolvemfosta agIr melhbor- na��fcl.stada data �le amanhã o qfesta,sdPromO'l:i�as pelas nossas

.

.

.

rvas ment� para o u. uro ttue �e a .re, lO 0_ nosso � ustre conter- uen as patncla�, que possuem
agora,' de maneIra tao especIal, raneo sr. ar. Odlion GaIlotti,. um mundo. de bondade dentro
nos 366 dias do ano que sur�e.

[provecto
psiquiatra e figurá des. 1 de seus corações... .

ResoluçõeA que se cifrarão, pra· tacada nos meios medicos da I As sua$ realizações noá trans.
ticamente, em rezar quotidiana. Capit�l da Republica, onde g�za' portam sempre ao país dos so-'

mente, ao.. primeiros momentos de grande estima." nhos e sonhando cooperamos
de cada, dia, quando despertamos; 'A GAZETA felicita-o. , para o bem estar dos filhos dos
em assistir, ao'.l domingos, á San

.
, Lazaros.

tá M'issa (o que é prece,to grave) Fazem anos amanhã:

das 9 Ervas e â's outras devoções; em coares-
sarmo.nos e comungarmos uma

a exma. sra. d. Hertriqueta
vez, pelo menos, no ano, no tem. Moré; Cartões de boa. 'es-
po próprio, denominado tempo

o sr. João Pinto da Luz; tas
do preceito pascal; em cumprir'-

a exma� sra. d. Juraci BarceJ , Recebemos mais os seguintet
mos carinhosamente nossas obri.

los Pintá, esposa do sr. Guilher- cartões de boas festas e feliz
gaçõfls diárias, p'or amor a Deu!>

me Barcelo� Pi�to; .
ano nOVOl Escoteiros do Mar do

que tudo rege e governa e que I
o sr. Jose, Velgas de A.�or1m; Brasil, dr. Pedro de Moura Fcr�

sabe o aue nOI convém ou nào'
I a exma. sra. d. Cecll1a da ro, edvogado, Fig1,leirense F. C•

.

em allxiiiarmos o
. próximo, co� Cunh� Oliveira, �sp�sa do sr. Agradeceulos, retribuindo�'

Quente ou".'f
o •

d lO
o

I'orações
e esmolas, á medida de. FranCISco C. da Sll�relra; --_.

..

-

rio e e ICIOSO nossas posses;' finalmente,
.

em! o sr. De?dato J�ao F�rtado; C a t e' L o"" to-
, .' cumprirmos os mandamentos de

I
.
� senhorlOha Juha Mana da

-,A vend� nas Droganas, Far- i Deus e da Igreja. I
Sllva.

.

macias e Arm.azens.

I O ano novo trará comsigo re· -",' Pelo sr. Protasio Xavier Pa.
petidamente, ocasiões de salv�ção � Tinturaria?

.

'

dilha nos foram oferecidas di-
e de perdição. A nós cumpre es," Só a i"GUARANY!)' versas amostras do café Lôto.
colher: e nada mais acer��do do Fone '1428 de sua fabricação. Experimenta- "

. que escolhermos, desde Ja. pro· mo:lo e temos que confessar que
PU'bUca s�b O·. 175 pondo e tornando .�m. prática, ' JOÃO R. SARDA' " se trata de um produto de alto

tudo o que a conSCleDCla, reta· "
. sabor, preparado com muito es�

I mente iluminada, no!: st:/-gêrir n:,s· Passa hoje o aniversario. na- lÍ'lel.'.o e higiene, donde a certeza
teso últimos momentós. çl(zí ano que. talicio do nosso prezado conter-· de que terá imediata preferenci�

_ I' finda,
ao início do nJ.\To ciclo,! raneo sr. João Rafael Sardá' do púb_Iico consumidor.

. chei? �e promessas: ? �

talv�z de adiantado industrial no vizinh� Gratos e 'Vastos de prosperi-
. angustIas ou ele pl'rdlçao. . municipio dé Biguassú. O ani-, dades.

o ,SALÃO PROGRESSO já expoz á venda os bilhetes 'para
o DIA DE .REIS.

P.RIMEIBO Sábado de .laneijo] PRIMEIRA grande] extra-
. ção do ANO NOVO!

MIL' CONTOS!!
Bil,hete inteiro 120$000: Vigr saímo 7$000 Salão Progresso

,Rua Felipe Schmidt n. 5
Aceita-se pedidos, para o· interior

PODtiJlOSO ELIMINADOR, DO' ACIDO -U;RICO

CYROoEfjtaz contra
tnales dos

os

I

RI,NlS
FIGAOb

\{. ..BEX:IGA
·ES�OMAGO

usado no chimarrão é agradavel,
com assucar é delicioso, adicio
nado no leite é um poderoso
f.ortificante, tomado�,.após ás re

.

feições facilita a digestão.

\. I

em
péla Saneie
�1-3-9a8

e • licenciado

_..__C�,A_·�S_;___:.,___M ISCE L. AN EA.
A TURUNA DA ZONA

.

Rua_ �as snas novasiost 1I1aeões eontinúa �endeudo sempre mais

-Preeo por pacote 5'000

Distribuidores para. Santa Catarina 'CARLOS HOEPC�E -S.A.

Distribuidora. dos aparelhos R. C� A., VICTOR
Trajano N. 12

",�/' 'd�s,Ç,,�, -e:. 'yal'v,�las
'f;

'o' ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Artigos para presentes ..
.

\
o

.•

,ESTA' RECEBEND� A ;Relojoa�.a;8.o"al:
EO.F.CIO MERCADO N. 3 "

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

'A' , cGAZETA Clube 12 d� 4gostQ Discurso"e sauélaç�o a'O
, . CONVITE In�erveQtor Nerêu,

BalDOS
"'1';'

.

_ I

)BIr�tor • Proprietario \ JAIRO CAI..LADO
'. .

----

Florianopolis, 31 de Dezembro de 1935

-,

Convidam-se os senhores' sócios e exmas. familias para
o GRANDE BAILE DE SÃO SILVESTRE, que será realizado no

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

'Concu'r'SO° de'
.

MUSI-_ .

Pede\SpeYa °gf:ei���a de não levar crianças..

\ Oscar Abraham, 1". Secretário
��������.�������������----

cas Carnavale_scas

.FONE 1.420

Aluisio Ventura
Arnoldo Gomes
B.rllardinó Perefra
João Ele$bão Pereira
João Wagner
JOlé M. ,dos Pauos

• Nilton Cunha
NiltoD Lopes
Osmar Teske
Osmani Soares
Odilon Demaria
Renato Varela
Valmor �iqueira'
-ValiDar Pacheco
Alaide Rodrigues
Carmen Von Hert'wig
EIi Damieni
I!nedina Freitas
Judite da Luz
Julieta Mafra
Juraei Chiríghini
Maria A. Vieira
Maria Bona
Nicolin8 Inaeia
Norma Silvá

.

Olga Siqueira .

RORa Trilha
Nilda . Póvoas
Zailda Machado

,
Quando de sua chegada ao distrito Santo Amaro,' onde

foi presídío,» lançamento (Ia pedra fundamental do gru'AA;�\._.esco
lar daquela .localídade ti sr. João Candido pronunciou: õ:;:'segujn
te discurso de saudação ao sr. Interventor Nerêu Ramos:;.:'; .;'.

Exmo. sr. dr.' Interventor Federal.
.

,

Salve o dia de hoje 17 de dezembro,
. (tii ,

,

A convite da distinta comissão organísadora Qlesta: Jesta,
tão honrosamente oferecida a sua excía. o dr. Interventor, Eede
ral, coube-me a insigne honra de apresentar em nome (j,é povo
de Santo Amaro, os respeitosos cumprimentos de ,Boàs-viÍ1:t!'as, a
sua excia, e sua digna comitiva.

"
"

.' '

... ,' .

Reconheço a minha incómpetencia de' desempenhar com.
o devido brilho esta missão honrosa, que nle foi �oÂfiad�;: pois
sinto imensamente em não possuir os dotes oratorios, afim de, .

formular com palavras exprsssíonantes, com verbosidade' vislurn
brante, .os votos que o povo de Santo Amaro, deseja depositar.
aos pés da mais' alta autoridade deste florescente estado "de Sta. ".

Catarina, a sua excia., o dr., Interventor Federal.
. .

Com tudo aceitei esse convite na firme convicção, de que, "

sua excia. ha de revelar a lnsuficiencía das
.

palavras -slngelas, �

atendendo mais á sinceridade dos sentimentos nobres que ani-
. mam os corações do povo Santo Am�rense.

"

>

Neste dia o nosso coração se enche de Júbilo; nossa al
ma dilatada de satisfação=verdadeira, se envaidece per vêr na ..

pessoa de v. excia. um verdadeiro batalhador pelo progresso, um
incansável medianeiro na instrução da mocidade Catarinense.2· ano mixt. Jior�e) Airton Martins 70

'I"
Exmo. dr. Interventor, o coração da familia Santo-�ma--Adi Brigido ,

951 ' ret1�e pulsa com vibração pressurosa por vêr realizada a· s�aAnastac;:io Silveira 100 Alecio Andrade �� Agradecido pela'
_

...!�ferenci" o. . .aspíração de longos anos pOIS o grupo escolar, que v. excia.
Alei Ramos,

.

9S Fernando Paiva
.
_ i i pretende construir, significa um grande marco de clvíllzaçãoeAntonio' Bíeardo Almeida 95' Fernando Elias 90 I !'C f
'

B b·.!
de progresso desta' zona..

" . ,

Agripino tosta 90 Hildemar Livramento

.696050
'

a e 'U I Povo que me ouves,. A historia' Catarinense verá hojeCelio Cidade "o 85 José' Silva mais uma das suas paginas gloriosas, gravadas em letras de ou-
Amilcar Mambrini 95 José Camara

ro, nelo grande acontecimento, o lançamento da Pedra Funda-
Dario Buturi : I

,

.

80 Manuel Silva 70' '..'
.mental do Grupo de nossa prospera vila que; será colocada dén- .

Edevalde Sena
'.'

85 Marinho Rodrigues 95 tro de poucos minutos pelas mãos íncansaveis de sua excia.
Estevão Machado 85 Milton Vieira 7700 <.' 'de�eja aos seus iilumeros amigos e freguezes Povo de minha terra! Congratulo-me cpm todos os

.. pre-·/Helio Silva -tts--Otam8rino Silveira.
.

.
sentes, pelo grande melhoramento que sua excía. nos oferece:

Jairo Pires ,,�
100 Osvaldo Claudino . 75 '

"UIQ prospero e feliz ANO'NOVO. Um grupo escolar para a educação de nossos . filhos. Congratu-José Dütra;·. -" 100 Pauio era vo .
70

'

.

." .

'.'.(' t
' .'

lo-me com todos os catarfnenses,' e finalmente .. congratulo-meMelquiades BrBÍ,a "' .'\ - ··95 Silvio 'L. da Luz _.95. I

193"9" '.1' ,i' 19'..II·!,O c
..
o
..

ai Jodos os �àrasHeirOSi; por /qu� em qualqtrer canto�staô\ P.M:8
Rubens. Lucei\�_;' �: 95 Sebastião: Silva .

';

'76551'.. '.' f'
'.

'. "�:
"

} •

tria] imensa, em que exista 11m centro de educação, se espalharáRide Xavier: �t.;· ;, i-oó UrbanQ' Sales' também a luz brilhante da cívãização, concorrendo desta manei-
NJ·lllBn(.'.'II.·.60'driill.8.

,\,

95 Ver,ner Barca 100 :,'
f,. r

'i ra ativa.mente, para o engrandecimento do B.rastl; deste Gig.antê,V�it;Wéhe'Co, 95 Vaátoir Machado '" 60"
' f'

.... que; está vivendo uma nova éra de desenvolvimento fecundo, di-
Valter.·Clirvalho. 65 Herondina Costa 65

Comec'!e _" :b''em'
,

. ·ano de l' 940' rígido pela personalidade inconfundível do eminente chefe, dr.'
·f1valdi· Santana 70 Laurità Cássio 100

. O . Getulio Vargas.
.

.'
.Garmtm AgOstinho 85 Nacir Coelho 55' Oferta uoie. de "Natal" IlImo. sr. dr. Interventor Federal, folgo muito em poder

Carmen Bauer 95 Pedrinha Fernandes 60
O· lÁ

. , salientar que, embora imerecidamente me cabe. a honra, de dlri-
Diná Abreu 100 l Va'da Lohmeier 85 ,� gir ·eatas frases Singelas a um membro da famllía.. Ratnos, PoisDiva Anastacio 100 Vanda Nunes 75 Credito Mutuo Predial não: é de hoje que data a relação ·de.honrosa de.clicaçãio reeipro:
Herta Viéira

.

95 Zaida Maes 85 Rs.
.

, .. "20'000 ca .entr� a benemerita familia Ramos, e o povo de Santo,,'Âmarc.
Helena Ipyrides 100 Zaira Delaite 70

,
; �. Jâ á 30 anos .passados Dona Teresa, a pranteada genitora' de 'Í/;

Lia Stuart 95, A titulo de oferta de NATAL enviaremos uma caderneta d" nos8p excla. a virtuosa esposa: de v•.p�'ec.laro paEl" o çel. Vidál Ramos,
Lourdes 'Maria Silva. 50 2� ano Dlixto (fraco) CLUBE com sórteics pagos até dezembro de .1940 (26 sortei,oB) a de��.mpenhava pessoalmente '0 nO\)f;e gesto altruístico de ser ma-
Maria dos Alijas Lacerda 107'� Adalberto M. Paz 50 todo aquele que .nos enviar, nome, enqereço aeompanhad� dà im- drml1a da pedra f.undamental do no�s?_ mag�sto�� tetIlP.lo/' � b�-Maria Pereir� ...

Ádemar Delaite 75 . portancia ,'de 20$000-
.

Ia Matriz desta Vila <? centro da l'çhgNiO. Em vista de.St� ".
subh-

NUza .Ramos 100
Altino Regis 60

,. r me ;aéonte'cimento se evidencia .!!icilmente. que vossos q!l�ndQs .e ,:Nilzete Fariu 50 100' 200 i'
.

t dl- rios itus.tres .paes tinham seus cora�es voltados para obras, tão fI.:.
Otilia Rita

.

50 AngelG Orofino prem �.s �x -:aftr
. na

lantropicas,]o era de esperar tambem ,que ,v. exciék: r�no.vas�eRosina Neves 100 DArmlan�o Miroski 1�� .'OPOR.TUNIO''Ai. 'DE UNICAI �
este .gesto de dedicação esp�cial·par'a CQnl

.

Sto. Amar·o,;; :�p�ovi-Venda Vilain: 100 avo stuque r denclando GJue. ao lado 'deste' m�ges.t'()so templo, centro tje:. trr(.l- .

Valda Moreira 75 Humberto Morais �� diação reli�iosa" do qual vossa-J:�:eiada genitora ê madrinha, f�s-Yolanda Silva 95 Jóão Conceição, Rua Visconde de Ouro Preto N' 13 s� ,fambem ergUido um magestosb monnm�nto, um centro de .. Ir:-
Zilda Pacheco 70 JJão B. Mafra �� Floriail,'opolis i' radiação, instrutiva: Um grupo e'scolar dr: 'Nerê'il Ramos.· /.

,

Zilá Silva 100 João Cascais J. -Moreira & Cia. .' Exmo. sr. dr .. IBterventor Federal, aqui estamos, para vos
Joã.o Sena 55

•••••••H.......................................... 'demonstrar claramente e ,sem subterfugios, os nossos, sinceros e

2· ano' ..Ixto (médio) José Cunha . :�I' .

'.

.
. justlssimos agradecimentós não sómeJjte pelos esforços dinamicos eMario Moritz I L I' V' R A R 1 A � S C H U L D T providentes, que v. excia. manifestou com ,a fundação deste gru-, '

85 Panlo H. dos Santos �� • . .

'.
•

po escolar, mas, sobretudo pela vossa ,precio�a presen;a" pessoal
7S VaImor Silva

65 : de' neste ato tão simbolico· e caro para nós Sant9 Amarenses ...

75 C?tarina. Galv,ão ': .!' li .

.
" Tenho dito.

.

75' Cmetandlt� Possas 90
• H O L1GOCKI : Viva sua excia. o dr. Interventor Fed·eral. .

. .

80 Creu2Ia V. de Lima

�7'�5 I:.
'

• '.
"

.

D:'�,".. t:e_'·J�A:.ddv·eo..M.·a·dO·o�;:.·F.·:;::·'·;:.·aÍl·:·an····a··.;..·.:·a·.,·'.�d···e'_·_,' .

50 Dagmar Faraeo
Livraria,_Papelaria, Tipografia, Enoadernação e Fábrica de 00' .

.

a;.. & .., ..

"

'70 Diomar Livramento
75 • rimbos de borracha

.

.;
" g ..' .. . .'

.

" .

""

�� ���n��!:rhe�itz �� I:' ,
.

.

,,' Rua Trajano n. 1. (sob). plantio. _:

�5 }on� �re�as I 80, .: Artigos para escritório _..... t.ivr0S em. branco

..,.....
Art�os

esco·1
"

7500 J::�te �M�Uq:e 70 :
lares....,.. Artigos para pr:�sEmtés _..:.. Brinqu.

..�,.dOS
' Durante o -dia de hoje_ est ará

, '.' I' i
d d 'd N S de plantão a Farmacia S antó

60 Lesai Castro 85 • Aceitam-se encomendas de "cliché"', chancelas, sinetes e rman a- e '. e • '. Antonio, á Praça 15 de Novem:-
60 LOuci d�isbc;,a I 9805 carimbos de datas, de metal, para inutilizar estamPilhas.: d P t" bro.
95 rlan IDa ':1'0 oa ves .

o· ar O' -------------

95 Rute Muller 75 CAIXA ,POSTAL, 169
1

' 1-. �EFONE

1.257'1
Já chegàf"am ás

55

T�RREN oVende-se 4 Lo- RUA FELIPE S,CHMIDT, ,21', D.leioa-o
MEIAS PERFUMADAS

fi v Exclusividade. da
. Casa Paraizo85 .' tes de terreIl'o,.· Ó li ; "'a'nta c'atarina65 frente toda Mu- .

Florian po s '"

80 radas' e com passeio novo, 'com '. Tenda de proceder-se á elei·
70 10 metros de frente, por 45 me-.: . 41

'

:
- '.

,P. , .1 'ção, da mesa Administrativa des-
85 tros de fundos. .• >.

i'
'ta Irmandade pála o' »ienio de

�� co�u����tr!<i·��eil�!T;O ..:r.tar Sa·····I··a::
..

olTras·····I:·I
..

' !�!O j� l��::,:.!::._ d� :�::
80 .

:'. dem do Irmão JUIZ conVido á�20-4v-l . .
.

80 ���������!���� "". todos os Irmãos, para compare-
75

I
.

cerem DO Ct.nsistQric da me.sma
55' Irmandade DO dia 2 da 'Janeiro,
90 PAULO POSITO �' (Praça l5-de Novembro-;-lO); ás 19 'h,oras. afim de pr.ced�r�s.

, .

" .a referida eleição. (
. proprietario do RESTAD- .

Consiàtorio da Irmandade d.2· .lIno Uli.llto (médiol RANTE ESTRELA, desej'il· Avisa a sua distinta freguezia que já se,.,.'acha instalado N.S., do Parto em Flórianop8-
.

90'j
ardentemente aos-:seus àini-, o aparalho eletríco para, ondulaçõ�); ,permanentes: da acredita.:la

lis, 2a de ,Dezembro de 1939.Aro�ldo �mveira gaB. e fregu:ezes baas festas marca «WELLA», tipo 1940. Assim, .espera merecer a mesma
, Antonio Abreu 95 . e ídi.idades no decorrer"llo

I
confiança de sempre. .

I
O 1· SECRETARIOAri Machado 60 ano de 1940.

De-lere BeltramiArDa Seára .! 65 A proprietaria. ou

Alcidio Alves" . 851 Helena D. Vargas 3V-l

·NATAL E ANO BOM
Proseguem com entusiasmo os-énsa:ros das musicas apre

sentadas para o Concurso patrõcinadõ 'pela A 'GAZETA.
Devemos estar satisfeitos pelo resultado que vai· tendo o

certame, pois a maioria das composições são realmente bonitas,
fruto de uma' empolgante inspiração: artística.

'

;

Podemos assegurar que muitas delas serão bem acolhidas
nãe 86. pelo nosso' público, mas pelo -dos demais Estados, não
seádo 'dé'admirar' que algumas venham a figurar nq. repertorio
obrigatorib de tódo ,o�Brasil para o CEtrnaval de 1940. .

....., .

�,ru;pó 'Arquidiocesano
"São José"

O proprietario do conceituado e preferido estabele
cimento RESTAURANTE ESTRELA avisa que nas vespa
ras e dias de NATAL e ANO. BOM terá a venda espleudi
dos perús, galinhas. leitões, frangos, perúas, alêm de outros

saborosos' pratos extraordlnarios, dispondo ainda de variado
e magnifico menú.. ' '.

.

O maior e melhor stock de: bebidas nacionais e es-

tranjeiras. ,.

Aceitam-se 'encomendas com antecedencia.

Restaurante Esírêla

,

'I

'�',

;'
ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



ODEON

A G A Z' E T A• lide.... dOM einema.
HOJE' - ,DOMINGO. 31 DE

'

A'S 2, J>�i��BRO
•

RANAMA',3O (Lnited" Press,Gràndlosa Vesperal Lider agencia norte-americanaj=O rei

N C-ProgramaF-B lA. �".�� lIJ)�' p�V(o Jorge VI telefonou ao presidente
1- A IONAL D. . r»

'

VI \::II/""M Boyd, acusando recebimento do
2 - GENE AUTRY; Gcow·boy· protesto das Americas contra

cancioneiro nQ western de atos de hostilidades dos paizes
façanhas ineriveisl Diretor-Proprletarlo JAIRO CALLADO beligerantes em aguas da zona

O velho raneho de segurança, protesto transmi-
3-MARJAM MARSH e VAN a 'aTO

, VII
tido por intermedio do Panamã .

. HEFLYN na. comedia es- -tSn Florianopolis, Domingo 31 de Dezembro de 1939
, INUMERO 1625 �m sua mensagem diz o rei

portiva e musical onde há - da Orá-Bretanha:
um belissime romance de «De acôrdo com os disposítí-

He::i�' do Foot-Dali U�� �S�lI'J'fiff·� �:':fL I Talões do CllIbe 12 CARlAZfS 00 DIA ���tec�J�ti��iO����'a tr:::::�:e .::
..

2 traillers
. APENAS 5$000 . DR. SAULO RAMOS

,
,

'

CINES COROADOS aos ministros de Estado a quem

Preçca+-l $1 00. Ex-interno e ex-assistente no Foi perdido um pacote con- Bebll Clr.,olto (:1110. � caso está aféto. Jorge VI,..

Galeria $700 Serviço do Prof. Brandão tendo talões de recibos já assi- m'atodrafleo Ltda f
'

dA'S 4,30-6,30-8,30 HORAS: I DR. AURELIO Filho...,.. Rio nados, do Clube 12 de Outubro. F:ne 1587/ .• t, onograma e
ERROL FLYNN

ROTO
. Pede-se á pessôa que �ncontrar, HOJE - DOMINGO - HOJE f I- -t

"'"
o astro n.'·Ul\1j no S8U filme su- LO Di���::: ::ri:��i�:l�:a. entregar na séde daquela socíe-

Co.m uma d�diva de ANO e 11'1 a"oespremol

I
dade que será gratificada. BOM -

'" �
bi MEDICO OPER"'-OR Universidade do Brasil , que sae os voto. que D JS'" J'Um filme que su lUia os sen- -.lLD

"O «. Cd" I
° sr. OI:lO .l.orelra urnor,

tidas I Um espetaculo vertiginoso - pARTEIRO MOLESTIAS DE SENHORAS: •

S IDes orea OI a !D8- da Credito Mutuo Predial. rece-

que surpreende pelo vigor da e- Carte ira com J8m a todos OI!! seus amliC! .bemos atencioso fonocrama de

xecução e pelo seu realismo for-
RAIOS X Partos métrorragías - círur- III frequentadores... felicitações

.'gia plastica do perineo - cio
. d

I:

h
• No REX ás 6,30 - 8,30 botas: �- _.--------

tiseimol Clinica de Tuberculose, In e Iro A Irê I
" .

UM,GRITO DE CONDENA. Pulmonar
; rurgía abdomínal -trau· S S va SIS F••rica revista de een., laxuosae

CÃO CONTRA A GUERltA matologia Os amôres de' um jovem Marquez e <!Ie e.lupenda sen,açb;
,

MALDITA) .NQ MAIOR DE l)iatermia �m ondas eu..tas-
Consultõrto e Residência: n, Ar- r Foi encontrada e está á dis-

com uma linda atrizIque pGDtifi· i\.bne.a�ão
TOD'OS OS CELUL01DESI " �

Raios Ultra Violeta e Intra- cava no Segundo mpsrie, no, Um enterneceder drama q'ne noscipreste Paiva, 17. em frente 9.0); pósição do respectivo dono na
A

.

Ih d f.
• Vermelho ' tempo de Napoleão III. O entre- éomove e nOI faz bem.

-tS
-

palro a a ma- Cine Rex .' Agencia Philips, rua Conselheiro eho é um lindo 'poema file amor, SEU MELHOR AMIGO-Dáse.·
dro.ada Infrazon - Terapia - Cistos·

TELEFONE 1009
Mafra n. 10, uma carteira com

que nos deixa 'Jlterne�id. fi nos, nho do marujo Popeye.
eom , I eopía- Uretro - Scopia '

, dinheiro. eleva para as r.gi15es sublimes de MALES DO AMOR -- Desenho
DAVID NIVEN, BASIL RATH· I C ltorí R D' d

DIARIAMENTE DAS! AS .. sonho e da' poe,ia. IVONN.EI muito divertido..

BONE, DONALD CRISP e ,onsu torl? - ua eo. 0- 'ft.T

I
E quina Rua F lip PRlnTEMPS 'àecididamlate Preço-l $1 00.

M�LVILLE COOPERo ��hmidt.sDas S ás 12 e

e da:' UMa grande estrela que dá um Inclusive e sele'
O heroismo dos que par�e�,cada 14 ás 17 hs. Telefone - 1475. Sedas em córtes e moderais- Torpead,O nas ros- valor txtráordinarÍo lo filme.Três i
alvorada, com o turbilhão dos

Residência _ Rua Nerêu .
'" epocas de uma familia eelebre: No IMPERIAL, ás 2 horas:

motores a caminho àa morte

le'l
Slmas gravatas no

da.fscessl Johann Strauss, Strauss Filho-e 'Matinée de otimo interesse.
d

'

I bi 'd 'd Ramos, 26 - Telefone 1460. PARAIZO tas a SrOSSlavan o nos a lOS um ere oe·
. '" Osear Strauss. Magnifieos espeta- MELODIA

heroismo I Rua Felipe Schmdt � I d d' d
.

-No programa-
� ! RIO, 30 Teleftrama de Ber- culoa e opera no tempo aI Uma eínta e esuíta musica e

FOX A1BPL A 'aT I.D R J O A- O D E A R A U J O I lim, da tJnited$�Press,��agencia gra�dez;as Imperais. Muita musica entrecho alegre o vivo.
-tS ,-tS.I."'W norte-americana-e-O:�alto coman-

finíssima e sobrepujando todo o nozla d.. diabo
NEWS N. 21110 i

·

do militarl::comunica' que um enré�o vibrante e luxueso, um Filme aviatorio cem CHARLES
contendo importaatisaimas repor- OLHOS. OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA submarino alcançou a costa da doce poema de amor...

'.' F A R R E L L é JA�QUELINg
Escoslia.�:onde��torpedeou um NOTICIAS DO DIA-O melhor WELLS. "

seacadêa na Europa.
,

J couraçado britanico da classe do jornal de atualidades muno VOZ DO MUNDO '

NACIONAL D. F. B. . 'Consultas diárias das 4 ás 6 1/2 - Te!. 144T "Queen Elizabert. diais com e�nas da guerra Preço: 'I $100.
.

,

2 Tramers .". I, I que assola a Europa. Selo incluide
Improprio até 14 anos, PRAÇA t,15 DE NOVEMBRO, 10 I ' Preços-2$500 ê��$OOO.

N
_

Ape8a� dIo .eleva�issimo custo :\\\\ =. .\\\ W.=\\\\\•.,.==\-&\\ =-=: ACACIO MOREIRA No IMPERIAL, ás 6.30 � 8,30 h;: Amanha:NO REX'.dessa pelicu a,vIgorar�Gs mesmos
.

Preços-2$500 e 2$000. OR., A 'R,M I. N: ,IO� TAVARES- ADVOqADO Almas do mar Dia 1-":::' Graadiosas matinées.
"

Galeria,� 1$000 ._ - -'
-

Um grande filme, num grande
Consultas e pareceres. desempenho de GARY COOPER Nó lMPERIÁL

Amanhã
.

_

,OUV��j N�m.) G��ANTA
�

Ações Civeis e Com�rciais • GEORGE RAFT. Drama ma- Matin61s III , n.itl-ZAZA'. e.m
FESTIVA VESPERAL CIRURGIAO-ESPECIALISTA Assistente do prof. Sanson ritilJlo,: violento e dramatico... CLAUDETTE QOL.iERT.

. \ "..

'��,'
VISCONDE DE OUJ;tO .

P 1 $500
' IIllPropri9 para ménorés at' IR

A'S 6,30 e 8,30 HORAS , Consultas,das 10 ás,i2 .�das 1ft ã. 18
•

PRETO, fO. .'
reço:-.· •...

anosi -'.

Exibições do drama d� milhões, 'J
'

,� No REX áB 2 HORAS:
. E8t�'pendo filme do. dia, d. an-

A pat..olha da ma· RUA JOÃO PINTO, 'r sob',
_,

'fEL. 14.1)6. FONE: 1271. - 01f-S(j-' MATINE'E'ELEGANTE tanho. Cenas d. revi.ta. Musiea
drogada'

-

' MelodladaBroadway e.mer .. ;

·Reco".do por' Jo...,e
VI protesto dia8 A-

merltrall' o . I

'_

./f

....

APA·RELHOS DE PORCELANA ��ROSENTAJ-...
.

. I· .

"SCHOENWALD",' "KAHLA",
CRISTA-'IS - PRATARIA

,

•

•

o anaior sortianento,...OS MENORES PREÇOS

Jo�lberiaESMERALDA

� ,i
t I',,�

;A' •

.

,.
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