
LONDRES, 29�0 redator mi
litar do «Daily Express: acen

tuando a necessidade premente
'pira 'a Alemanha de uma vito-

1l7I Iria rápida, se não quizer perder ANO y Florlanopolls, Sabados 30 de Setembro de 1939 I NUlH\EBO 1553
a guerra, assinala que qualquer

--------------,---------- -----------�-------------

que seja a decisão de Hitler
quanto a invasão da Belgica ou

da Holanda, a Grã-Bretanha na
da, tem a r"eceiàr.-

'�(Não �emos nada a temer=
escreve o jornalista militar-des
de que· permaneçamos firmes
em 'nossa deliberação e contí
nuernos a tomar. todas as me

didas de precaução. Agora que RIO, '29 - Comunicam de
Stalin impede sua expansão pa- Stocolmo � O jornal «Stock
ra léste, o Reich não tem outra holms Dagbladet» comunica, que
coisa a fazer senão tentar uma nenhum dos 4 submarinos polo
aventura desesperada ou confes- neses foi posto a' pique; Todos
sar a derrota. -êles conseguiram romper o cer.;

co alemão e fugir do
-

porto de
Gdinia. Três submarinos se

refugiaram na Suécia; onde es

tão internados, sendo que um

«Orzel- está cruzando o mar

Baltico, inquietando bastante os

Russas. Das belonaves polonê
sas, internadas na Suécia, só
mente um submarino «Zbik- foi
levemente avariado, em luta com

o submergivel alemão.

. � BERLIM, 29-A imprensa dá
grande destaque ao fato da Aie-
manha haver entregue onze

.

aviões de caça de uma enco-
. BUCAREST,. 2� -FoI anun

menda feita pelo governo da

I
clado que, o pnncIP.e Alexandre

Rumania, apesar da guerra, va- Cantacuzene e a
_ prmcez� Joana

lendo isso como uma demons- Cantacuzene estao na Itsta dos

tração da eficiencia da industria
I membros da «Guarda de Ferro"

da aviação germanica. Friza que que foram executados na -"purga»
a sua eficiencia é tamanha que recente.

póde atender ás _ necessidades
dos paí�es estrangeiros.

BUCAREST-, 29 - A United
Press foi informada, hoje, por
circulas autorizados, de que a

Mndlin rendeu.�esubita, partida de Moscou do •

ministro das Relações Exterio-
res da Estonia, foi devida á uma BERLIM, 29-Caída Varso
exigencia do .govêrno soviético, via, a fortaleza de Mudlin, que
no sentido de que a Estonia resistia ainda, rendeu-se. Com
proceda iinediataniente á sua Varsovia e Mudlin foram remo

desmilitarização, particularmente vidos os ultim,os centros de re

o désmantelamento das fortifica- sistencia na Polonia Central,
çõ�s das três ilhas esto�ianas I Foram aprisionados 5CX! oficiais
eXlstenteSo no golfo da Flnlan- e 6.000 soldados poloneses.
dia.
� A batalha de Varso-

Recuperação econo.;.
BERLIM 29vi�: ô _

I "ermmou, n

mica tem, ao meio dia, -a' bata!ha de
Varsovia. Apezar da rendição
da cidade os polonêses conti-

Da Secretaoria Geral do . Con- nuaram bombardeando com ar

selho de Expansão Econômica tilharia as posições alemãs até

do Estado de São Paulo" rece- a tarde; de modo que as tropas
bem0s interessante opusculo sob alemãs viram-se obrigadas a in

o titl"ycima, no' qual é refie- 'tervenir. Lutou-se ,tambem den

tida atravéz da estatistica a
I tro da cidade. Habitantes decla

rest�uração econômica do E'sta- raram que a, população civil

do operada nJ gestãt"l do dr, quiz-se render já, ha ten:�o, o

Act'emar de Barros. que os militares não permitiram,
alegahdo que OS russos aluda
riam e que o ministro Beck fora
de avião a Londres buscar au
xilio.

a

itn-

Quebrou o

Sttu silencio
PARIS; 29-0 Ministerio da

Marinha, quebrando o' silencio
que vinha observando desde o

inicio das hostilidades, anunciou;
hoje, que navios da esquadra
francêsa que participam do blo
queio naval da Alemanha, se

haviam apoderado de mais de
100.000 toneladas de petroleo
procedente do outro lado do
Atlantico.

A cidade es

tá em cha
ha 'vá-
dias

mas
�_'<;

�

jrios
VARSDVIA, 29-Um comuni

cado difundido pela emissora
desta capital ontem ás 8 horas
da manhã, acentuava que a «fal
ta dagua itp_petlia combater os

-r-im� e que, <1 -enfade está
em chamas ha varias dias».

i�esso
--

�Vl0eS
de

I
-

MOSCOU
EXIGIU

Lampadas pelos menores preços
CASA RADIOLUX -.Rua

28 de Setembl'o, 28

,
.

_ BERLIM, 29 � AcompanhadoLONDRES, 29 - Iníerrnação do Grão-almirante Raeder o Fueh
de fonte autorizada diz que o I rer visitou hoje em Wilhelms-

BERLIM, 29-A respeito dos ultimos momentos da ba-
embaixador russo� sr. 1V!:is�y, hafen, porto de' guerra alemão

talha de Varsovia comunicam do front oriental do D N B ,assegurRou a,o gove�n� .b:l.amco no mar do norte, as ,tripulações
N' '. "

" . .

,

I que a ussla deseja ImClar ne- I de subma in denoi d« a terça e na quarta-feira a artilharia gerrnaruca íuncio- ,
' '

_ I.. ,r os que, epors e

nuu ainda sobre numerosas localidades, Os soldados alemães, gocíações para a conclusao de ativídades coroadas de sucesso,
caminham cautelosamente, afrontando a dificil batalha que se

um ac�rdo sobre contrabando e voltaram a êsse perto.
trava nas ruas. Uma fuzilaria os acolhe de todos os lados, do comercio, de tempo _de guerra;
alto dos talhados ás entradas dos subterraneos. Até a tarde de �m r: com _a Ol� dBret.an�a. Em Friedrichs"alon
quarta-feira ainda se batiam os polonêses». m���e I�aor����� o�a:iã�use�

que o ministro das Relações
Exteriores do Reich, sr. Ríbben
trop, se acha em Moscou em

penhado em conversações com
o govêrno sovietico, dá motivo
á «especulações» em torno dos
desejos da Russia tanto com

relação á Inglaterra como quan
to á Alemanha.

RIO, 29-0 diretor geral da
Departamento Nacional dé Edu
cação acaba de baixar portariaPANAMÁ, 29 - A Republi- revogando, im nome do minis

ca Argentina apresentou hoje, á tro da Educação, o item 94 das
Conferencia, os tres seguintes ultimas instruçÕes daquele mes'
projetos! mo Departamento" rehItivls ao

1') - Regras para a manu- regimen didatico e es'colar dos
tenção da nel'tralidade. estabelecimentos de e'nsino se ..

2') - Liberdade· de comercio, cundarioó
com os beligerantes, de generos E' o seguinte o' item ota re�
aiimenticios e materias. primas vogado:
não utilisaveis para_ a &uerra. .

«E' vedado dar ao ,aluna; cid"
,

3') Coordenaç�o �o, p.oh- nhecimento do resultado das pro.:,
clamento e de medidas Jundlcas vas parciais, devendo os bola'"
destinadas ,á manutenção da tins destinados ão arquivo dO'
neutralidade. estabelecimento ser encertados

ert:I envolucro, lacrado e ttibrl';
cados pelo inspetor. A idêntifÍ
cação da 4a. prova pardal 'sÓ
será ft ita depois da . realizaçao
da prova oral,..

En.linIIliIAo..-.:-
&hida

'A/
Di retor-Proprietario JAIRO tALLADO.

---------

Rindo' da 'I�egociações,
angte-sovfe

tícas

Nenhum submarino
polonês foi p�sto a

•

plqu� ·Dlorte

As' informações so
bre as propostas

Sobrevoaram a cos

ta da Iscessia
de paz germane-russas

Ter-se·iaLONDRES, 29 - Três jornais londrinos da manhã de
hoje, o -Daily Herald- o «Daily Mail» e, o «Daily Spetck- , pu- oposto- a'blicam sob titulas sensacionais' um comunicado do radio de
Moscou anunciando que os governos da Alemanha e da RÚSSIa . _

decidiram convocar uma conferencia de paz para a qual seria anexa�ao
convidada uma grande potencia neutra (a Italia, segundo o «Dai- _

�
Iy Herald», a ltalia ou os Estados Unidos, segundo o «Daily I MOSC'OU 2'9 ,S' dMail»)., .

. _

; ,- e�ut1 o uma

A versão do «Daily Herald> precisa que se a França e LI��orm�çao ob�lda aq.ul, a. Rus
a Grã-Bretanha não aceitassem essas propostas, a guerra seria sra te�la sugerido a Imediata �-
feita até o fim. ' o'

• I, nexaçao dos tres E�tados balti-

O «lJaily Herald= e o
.

-Daily Mail" acrescentam que c?s. Estonia, Letonia e Letua

segundo esse comunicado, foi feito acordo sobre 03 três pontos ma; mas a, Alemanha se teria

seguintes a resoeito da Polonía: primeiro, a Russia e a Alema- opos.to a ISSO,. por enquanto,
nha decidiram que a elas é que cabe resolver sobre a sorte da P?r julgar 9ue e um emp�een-

-
I Polonia e que nenhuma outra potencia terá que intervir a esse dimento «insensato e arrisca-

PARIS 29-0 cachorro-actorI· d d idi d I PI' do'>.
.

f
'

d F R' T' "{p�spelto; segun o, eCl Iram €sarmar comp etamenfe a o orua;

Tm�ls amoso a rança,« dm m

I 'terceiro, traçarão novas fronteiras rro anlig-o território polonês.in», o mesmo nome o seu ..

P bantecessor de Hollywood, que 1\ or 5U IDa ..

particip�u do filr� «O dur:ln cri-IContro"le �(§)rü'U@ �
me na linha Magtnot-, fOI «mo- o

ri-no des�obilizado» e será levado para as I -

t
- � � (j

'/' I - .. --

famosas fortificações.
I SOVI� lCO; lVJ M�hrrífil© r�lCrmr�@ nhecido

OO·IS prindpes rU-I' ":RIGA, 29-Foi anunciado a

ofic,ialmente que acaba de ser » ÁNTI-SÁ�M TEU (4
'

maices executados a�slnado um p�cto entre a Rus-
sia e a Esthonia pelo qual a

nação sovietica poderá construir
bases navais'ie aereas nas ilhas
de Saare e Maa, na entrada dQ
golfo de Riga, (:) que vem per
mitir á Russia o controle abso
luto de todo o norte do mar

Baltiço.

LONDRES, 29-A Associação
Britanica de Imprensa diz .que
«uma esquadrilha alemã de aviões
de bombardeio tentou atingir a

costa da Escossia ontem mas a

tentativa foi frustrada».

foi "mobilizado" o
"R· T· T·"In- ,In- ln

-MOSCOU, 29 - o navio so
vietico -Pioner» foi atacado ho
je á entrada da baia de Narwa

Protesto ale e obrigado a refugiar-se nos re-
o

III

I
cites nas proximidades dos baí-

.,

t
xios de Figround.

mao con ra I O. autor do ataq�e foi um sub-
•

marmo desconheCido;

um Jornal _o comandante do navio ra-

diografou comunicando que a

Ibrasileiro
tripulação está fóra o de perigo.

IC .-

-

�I<?, 29 - O encarregad's d?s ontlnuaan
1 negoCIos da Alemanha no BrasIl, .

'O
o sr. von Levetzon, protestou a av'anrarKANTAD , boje perante o govêrno brasl�ei. �

,

fe contra o fato Ele que a Im"

D�SMENTE I prensa e a opinião publica bra
.:. ,- sileiras estav�D1 sendo enganadas

� faIsament� ele manera
..escandal�-

LONDRES, 29-0 inquerito' sa �or forças estranJeuas antI"

do Almirantado sobre a noticia alemas.
anunciada pelos alemães de um Motivou tal repre�entaç50, a

raid aereo sobre um cruzador lêm de outros fatos, Q caso de o

britanico, com completo êxito,' vespertino f:,O. Globo� ter
. pub�i"

cleu a seguinte resposta: cado uma sene de fo�o�rafIas so-

«Tudo não passou de von- bre a pretensa destrmçao de uma

tade»- das mas belas igreias de Varso-
.

via, por bombas da aviação a1e-
mã.' ,

COlObate .

Tais fotografias publiS8<;las no
, 'dlll 23, representam co las da

�on�u revista norte�aDlericana «Life »,
.. L.'_ de 10 abril, pagina 83,

.

mostràn�

do, destruição á diI'lamite da Ca·

I ledral de Concepcion, que- se en

contrava bastante avariada e

que, por medida de preca9ção,
MEXICO, 29 - O deputado comi:> acentua a pr0pria revista,

Miguel Flores Vilar apresentou foi dinamitacla de uma vez antes
um projeto á Camara .mandando que pudesse cansar maiores danos.
considerar ,os comunlstas- como Acrescentou o enc&rregado dos
traidores e solicitando ao go- negocios oa Alemanha qUE:'! 8S

verno que tome as �isp8si.;ões 'II mesmas fotografias se 'encontram
necessarias para dissolver o tambem na revista « Beliner II
Partido Comunista no, Mexico.I lusirierte», numero 11, de 15 de

março de 1939.
As tropas sovietie�s ° sr. von Levetzon, reconhe

cendo que o iornal brasileiro foi
ludibriado em �ua bôa fé, pediu
providencias ao govêruo brasilei

ro, tendo o ministro Osvaldo A
ranha recr'bido com a mai: r co; �i�
alidade a represeu tação.

O ALMI-Preparada a entr�ga
de Varsovia

'

,

BERLIM, 29-A entrega de
Varsovia é preparada para sex

ta-feira, dia 29 do corrente. O
efetivo militar polonês dentro
da cidade é calculado em .

120.000 soldados.

LUXEMBURGO, 29 - Após
um violento d4elo de artilharia,
as forças francesas continuam a

avançar em direção á aldeia de
Perl. A artilharia francesa efe
tuou na regiã0 de Borg, a nor

deste de Perl, varios tiros, que
foram particularmente eficazes,

Tres profe-
tos argenti

nos,
o

Uma assinatura mensal
de A GAZETA, custa

apenas 5$000

ao

ni.ano

MOSCOU, 29-Segundo o bo
letirri I usso as tropas sovieticas
continuam avançar na linha de

demarcação. Foram ocupadas
varias c.idades.

.

Uma tripllce
aliança

BUCAREST, 29 - Os comeu
taristas locais consideram muito
provavel, como consequencía
das conferencias que se reali
zam no mon-ento em Mos"Cou,
entre o ministro das Relações
Exteriores alemão, sr. Joachim
von Ribbentrop, e membros do
govêrno sovietico, que eventual
mente se concerte uma triplice
aliança entre a Alemanha, o Ja
pão e os Soviets.

'0 Fuehrer elD

Ibelm8haf�b
\VI ..

BERLIM, 29-A convite do
Reich, varios jornalistas de pai
ses neutros visitaram a cidade
de Friedrichshafen, ns lago Cons
tança para

'

verificar se esta cí
dade foi bombardeada por aviões
c�mo foi noticiado por parte
dos aliados. Os jornalistas cen
firmaram CD desmentido alemão
segundo o qual não caiu ne

nhuma uníca bomba nesse lu"
gar.

Em

MOSCOO; 29:'= O ministro
do exterior de Reich, sr. von

Ribbentrop, conferenciou hoje.
durante 2 112· horas, com Stalin
e o comissario Molotoff. Em
honra do ilustre 'diplomata hou
ve, de noite, um banquete no

o

Krernel, residencia de Stalin.

Novo govêrDo
IDe••

BD-

BUCAREST, 29-Foi formado
novo govêrno na Rumanla. Pri
meiro ministro é 0 sr. Constan
tino Arvituano, diplomata expe
rimerítado, conhecido como re
formador das finanças rumenas
e grande economista. Como cons
ta, (} ministro continuará a po
litiea de neutralidade.

Na frente ocidental

BERLIM; 29-0 boletim ale
mão não registra �tividades dê
importancià na frente ocidental.

A legião po
lonêsa na

,França
pARtS, �9-d governo frârt..

cês designou para chefiar a le
gião polonêsa na Fran�a, o ge
neral Ladyslaw Sikotski, ex-pri
meiro ministro e ex..;ministro da
Guerra da Polonia.
Aproposito, retorda-se que

o general Sikorski deixou a Po..;
lonia em 1926, ocasiãO' em que
foi subsfituido pelo marechai
Pilsudski.

Já ..odeIO conbecer
as provas parelal.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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CAS!IA S·
�',I

A.-'��MI.· CE,L.ANE
Trajano N., 12

,

,Venda de disco�,e valvulas,'c

A ZON ...

�' Rua
DA

Nas �uas Dovaslo8tdlaeões eootlnúa "endeudo s._pra Dlai� h_rato

Distribuidora dos aparelhes ,R. f., A.- VICTOR

'CARrAZfS DO DIA "A'
"

e D E o N,'
" I�der dos elnema�' '',.

,

Emp. Clnematografb:a
Odeon Ltda�

FrNE: 1602

com

DOUGLAS FAUrSANKS JR.�
VITOR MAC LAGLEN-CARY
GftANT-JOAN JlONTAINE

nos principais papeis!
Uma produção imense em seus

cenarios! ,

Empolgante era seus combates!
Impressionante pelo seu drama e

pelo seu místerio e emocionante
pelo seu heroismo!

, I

,

-No programa

INAUGURAÇÃO DA EXPOSI

'ÃO DE SOHOCABA:__
DFll

,
ATUAL,lDADES RKO.

3 traíllers

Dr. Saulo Ramos
Ex-interno e ex-asl!istente ne
Serviço do Prof:' Brandãe

Fitho-Rif)

Diplomado �m 1933 pela
Faculdade de ,Metlicioa da
Universidade 40 Brasil

Mol.stias de $enhoras:
Partos-:;-métrorr.gias_:_eirur
,ia plastica do. perineo -

lirurgia abdominal-trau.
matolf.lgia.

Relidencia: Rua Visconde
d. Ouro Preto iI

TELEFONE 1009

Consultorio: Rua-João Pinto
7. De 1 6s S brs. Tel.

1641 '

T A·· '(ARTA�ES DO DIA
f!ROGRAMAS DE HOJ�:

fJINES �OROADO�

O BANCO DO BRAS)L avisa aBS interessados que 1('

dclaa em pleno funcionamento ii Carteira de Crédiío Agricola e Ia- IMPERIAL, ás 7,30 horas:

dustríal, acaaado-ee sua Ag�ncia oesta Çapital perfeitamente habi-I Uma unica sessão

litada a realizar todos 08 financicmentos previstos no Regulamento
da Carteira.
,

.:' .Os intereasados, quer . desta capIt;.�I, quer das municípios extraído da opera do mesmo no

vizinhol e da zona, sul do Estadú 0.bte�9 na Sêde da Agência, á me. Basta esta, afirmação para
rua Trajano, n, 3, com a maior presteza, tedes 09 informes de que se/ possa avaliar o valor do
que P08Sam carecer com referência a tais operações, bem come! filme.
quanto a08 emprêstimos em letras hipoterárias 'regulamentadea pelo
decreto lei D. 1230 de 29 d. abril de 1939.

.:0"

RE:X:, ás 5-7-8,30, HORA�:
Mas moveis de imbuia maciça só na «CA.SA SILAS.. e, "'\ Três ses�relegiiih,� '1

ze

-,

Pesconhecemos. rivai! quer e� p�eço, em ,9ualidáde: em b�m �"'-N a tP." �:.
acabaments. Em estilos nao ha mais liados e sao 03 mais modér- ';

nos.

.

\"NOSTALGÍ1\.':" :;
Em preços !Ião um assombro. Mas isto é s6 até o dia 10 de /' . ,�, :i:':

outubro proximo.· UDl filffi--fDovimentadis&Íut'o,
�

Vinde e vêde a realidade! pura arte dfaifu�, com ato��s
Exposição R. Felipe Schmidt. 34. que firmaram eelri:S);meslla <li.
Fabricas e deposito R. Cens. Mafra 72. nessatografía europea. li;,

,"
.

'Velldas a dinpeiro, e a longo prazol Preços: 2$000 "��

G�A� Z E
A -V(QZ ']0)(0 ",OV(Q

1552

REX, ás 7,30 HOBAS
1Jma unica sessão

Reprise do programa ele domingo:
"AMOR DE CRIANÇOLA"
Historia de sonho!' e desílusões.

Uma
,
familia que muda de am

biente, mas, que volta aos pagos,
'

depois de cerrigir seus erros. O
trabalho admiravei de Mickéy
Rooney.

Preços-2$500 e- 2$000.
'-

W8JE-QUARTA--FEIRA,27,PEjSETEMBRO. , '-'--' _'� :__ _

A'S 7,30 HOR!S: '

-. 4_N_O__-'--__ , _"_V_I_I.......__) F'6rianopolis, Quarta-feira, 27 de Setembro de '1939

ULTIMA EXISIÇÃO DO NO-
rAVEL E EXCEPCIONAL FIL-'

N-
. ,

ME DA RKO .'RADIO QUE. OssaVEM QUEBRANDO VFRDA-
.

.

DEIROS RECOBDS DE

B[·I.
'

,

LHETERIA! '

, Gunga �In A A V. O'

,Presos-2'500
Geral: I $000

'A:_ hã
< S'IV ERSA.BIOS -" f?!J?; VIAJANTES

Aluln ,"' I
.

'U d r t I Fax imos hoje o jovem Helio' DR. ADERBAL Rt\MOS DA
_ :ma

•

'raml rea IS a; em q�e C. Regi,. estudante e membro
I

SILVA
se cerabínam a tragédia, a alegria IdA' . N 'C' I I

'

L
. I '

• •

..:1_ � •

t d d ;
a ,SOClaçao . u tura UIZ. Acompanhado de sua dignissi-uuS ,soIrJ�en os as ruas as :Delfino.· I. d R, h

r-

grandes Cidades! : '

I
ma esposa. exma. sra. .. ut. Consultas

-

e pareceres.
,

. .'. . [Hoepcke SIlva fi encantadora fl-' J"
'.

.

,

Idas Dlal traeadas
.

Decorre hoje o natal!CIQ da i Ihi,nha. Anita, regressou �ntem, ..Aç.Ões Civeis e come t:
exma. sra. d, Aurora PJ�zza de.

por via eeiea, o nosso Ilustre
. t' ciais.'

'

.

'

COlB, Melo. espo�a d,! sr. FranClsc_? de ccnterr.meo sr. dr. Aderbal Ra-
HELEN 'PARRISH - JACKIE Melo, Iuneionario estadual.

IDOS da Silva, provecto advoga-
, S�I\L - 'JtOBERT WILCOX .' ..

- ', d b d íd d
e os leis pivetes de "No limiar rassa hpJe o 'ODlVi'rS:lr,IO da o e a nega o

p.re�1 ente a

I'

do Crime".
- nosse estimado conter.faneo sr.

r. C. D. FONE: 1277.. ' 0'17-80-9

Impreprio até 18 anos - ,C.r..C. ,J�sê Fra�oso, comerCJante em Encontra-se nesta capitali o sr. 'I "

'

'.
"

"

,
- Sao Fl,'ancIsco. Moreira-Neto, Chefe dos eilcfi- Uma aSSinatura mena,_

Senhorita' faça com que seu
torios da respeitavel firma, M�'I ':.de A GAZETA, custa

Um drama glorioso de um �rande, namorado u�e cbapéu reira �eto e Cia., da praça de 'apenas 5$000
.

amor que não podia ser evitado!' � RAMENZONI ,Sã" Pavio, ,.
' ,

�HARLES BOYER e IRE- I

NE DUNNIl) na soberba Faz�m anos h9J81·
produção da RKO.· t) jovem Edgar Santos, filho

do er. Pedro Santos,;
Doás Vidas o sr. João Carlos de

-030- Sobrinho.
.

Ma.bado & Cia.

Agências 8

Representações
Caixa postal - 37 TeleO'raanas'.

Rua João Pinto - 5 8

D T·
"

Ou 'Idos O I 'PLORIANOPOLlS retidos
_.
r. Arminio avares - vdarda'nOtar z,

" 'ti• 8 Sub...agentes nos principa.is Na estação telegrãf1ca desta
.' i CIRURGIÃO-ESPECIALISTA' Assistente' do -prof. Sanson - .,

d E t d capital estão retielos téiegram"sMelo' mUntCtpl0s 8 s a o. ..
,

,
'

,,,,

I
.Consultas dils 10 ás 12 e das 16 ás 18-João Pint.o.7sob-Tel, 1466' 041-15-1 oara: Pedro Stigleder; Seguros

J Lacerda, Otto Wille" Frangel
��ii==;r.iIi=iii;;ii=;;;���RE.&;;iiiiiiiii.iii' Florisbela e Henrique Antunes'

,

A V rtS�o '''''AO P U I L I C O I Dr. Aurelio:
Na rés'i'dencirt dos, pais da noi-, ROtO IO I'va, á' rua Conselheiro Máfra, n. A Eml1re�a C.ntanarla de Re belo & Cia. 'Ltda.,' tEm ,o prazer de'

134, r{'alizou·ge ôntem, o enlaGe tornar pubUco que acaba ue estabelecer treis viàgens semanais para transnor- MEDICO - OPERADOR
matrimonial do sr. Antonio Mo' f

.'

PI -PARTEIRO
reira Carpu, radio-tfllegrafista

te de pasf5ageiros, em nOV8S e con ortav: IS onibus, n� linha orianopolis-
do paquete «Ana», com a seRho. Lages e vice-versa, obedecendo o seguinte horariti:' ,

'

rinha Olindina Telemberg, filha
"-,

SAlDAS DE' FLORIANOPOLlS E DE LAGES-as segundas-quintas
do sr. Idélfonso Telemberg e de " e saQado!\, ás 6 hon�s' d� 'manhã.
,sua eJrma<,e!_P08a Maria Adelai· . Preeos da8 Passag80sde Cardoso, Thlemberg. '

FI'
. r 1!0�000·d I 10 I d' d

Serviram de "'testemunhas, ppr "Oflélnopolts a ..Lages �, ., ,J a e vo �a • e esconte

parte da ,noiva, o Fr. sub-tenente "\ », » Bocàina 40$000
João Perminio -dos Santos e sua

' 10 lt Cànoas 35$000
exma. sra. Iracêma Sohn dos . » lt Bom Retiro 25$000
Santos e pot, parte de noivo o » lt '"Barracão ' 20$000
nosso colega de implensa prof; lt II Taquaras 15<A'000
Clementino 'Brito e a exma. sra.

- -II'

Ro@alÍnrl' Pereira da Costa. »'� » Ranchq' Qu�i'mado 10$000 _

AGENCIA EM. _FlOR�AN.OPOLlS: - RUA Ft4LlPE' SCHMIDT 40
» »

' LAGES".' lt MARECHAL DEODORO··
; ( Fê'·

-

034- 14- -10

( "

Diretor-Pro..�I!i'tarlo JAIRO �ALLADO

"PAGLlACI"

Preços-e-] $1 00,
Selo incluide

Amanhã:

lNU�I:,,1l0

Vida "BANCO D'O BRASIL

AMANHÃ NO
IMPERIAL

. "PAGLIACI"

O filme 'anciosamente esperado
Preço: I $! 00.

.

, Sele incluído
.

ATENÇÃO:
Téréré não

rl'oIve•••Onde � No REX e I 'PERIt\J:,.
Quando � BREVEME TE.
MESQUITlNHA em cêna.

....!t ..

Moveis ha lIluitos',

RAIes x

rJintco Oe 1'ublZrculos�
,

PulmQnGlr
Diatermia em ondas curtas .,
Halos Ultra·Violeta e Infra·,

Vermelho
•

,

Infrazon-Terapia - Cistct:�
c:apia-Uretro-Scopia
Consultorio-Rua Deotie

r. - Esquina Rua Felipe'
Schmidt. Das 9 ás 12 e das
14á9 17hil. Teleftme-U75.
ltesidencia - Rua Ner�u

:RaDlos 26 - Telefone 14S0.

�a ..teira de �..édito i\llrle'ola e IlJdustrial

Anoitece .. Na sala, imersa em meia treva,
Copioso entrando vem pela janela aberta '

. º aroma embriagador da chácara deserta ..... ;

De onde a brisa até o cêo a alma das Ilô '�s leva,

Num canto escuro os dois primos que o ,\mor -esperta,
Cantam baixinho o idilio imortal de Adã» e Eva;
Pensam que o mundo é seu, no gozo que os enleva,
Quando ele a beija, ou ela ao seio as mãos lhe aperta.

,En!aoto, a velha avó que os contempla de longe ,

:.....Como contempla um baile austero e frio monge
Estremece! sorri-saudade e inveja sente.

E o gasto cpr-§ção em subi (a pancada:
-:-Avosinha-Ihe día+lembr.i-te o tempo ardente,
Em que, moça também, am iste e foste amada,

Magalbães de �zevêd.

Aea:.�io Morel�
Advogado Dr�-João\, de Araujo

VISCONDE DE OURO
PJ;tETO, 70.

Avisa aos amigos e clientes
que transferiu seu eonsultorio e

residencia para a Praça 15 de
Ie Novembro n. lO, em frente
ao Palácio do Governo.

037-2a.o

ENLACES

"TELE"MBERG-CARPES

/

Senhorita exija· que seu noivo,
use ch.apéu'" I

r
RAMENZONI

,j', ,�d2'-'-', -'" ,\ '

,

�A"="'� . .,.\.� �

�

--'----- - --, - - -� --�-----�---- - --- -- - - -

,J)- : ·J5�bãO

• "'Virgetn Especialida�e'�
-....._.,--�,..,-------'-<.;;.;'.,_._..'

' ,

-

"

-,�'., --�-. f

de WETZEL,.-a' ,Cla� ,�:....
-

Joinville
.

.�
-

nlo deve 'faltar ean

",.:

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



_..

,A 1>
Dra. JOS�fINA fLAKS SCHW�IDSON

MEDIt;A
EX8ssisteate de serviç9 de ginecologia dos hospitais �a Ga��
bôa, Fundação Gaffré-Guiole e S. Francisco ,de ASlII �o, �l.

�..JI)e Jaaeiro, Ex�iQ�arna do serviço de Pediatria da Pelíclíniea lide Betaísge.
E"'l'eelalista em doeneafi de Senhora. ,'Ie ereaneas
Tratamento moderno das afeeçõee do aparelhe geni[o-urinario
da mulhEir.-Disturbios da esfera sexual feminina.-Trat�mento
positive D8S infecções genococicas.-Paramet.rites--A?exltes -
Glínica Pediatrica e Higiene Infantil. - Regimeas alimeatarea,

Diatermia - Raio. Ultra-Violeta .. In..

,

Ira-Vermelh.s
�ONSUL11'0810

'. Rua FeHpe- Sehmldt;38 Sob.
Consultas das 10 ás 12 e das 14 ás 17 horas

FLORIANOPOLIS

,A Z ET

DR. BIASE A. FARAOO'
.Mie<> cher. do Dl.penláriCl de Sifml tio Cli:NTRO D:B SAt:1D}i;

D. FLORIANÓPOLIS. Ex-interno, por concurso, tia 'AHt.lttíl.t. �'-,
]tu.. d. POrto AI... Ex-ínt...no d.. CJ1Ili_ m'di� e "Ul._l." Ia

S�p.ta Casa.
,

CLINICA E CIRURGIA DA SIFILIS
Conlultás: das"16 ás 19 horas - Felipe Sehmidt 4ft - Fone 1648.

•.....··.....••··........····•·..............•...·i; Instituto de DIAGNOSTICO CLINICO:
. ) do

�\13 o-. Djaln,a MoellmannY: Formado pela Universidade' de Genebra (Saíssa)
I Com pratica nos hO$pitai'5 europeus

'i
.

CUni•• médioa em -geral, .pedlatrla, doenças d.o,
sistema nervoso.

'I• AiSI5TENTE TE'CNIC0:

'1 DR. PA'OLO TAVAUS

Ksp.�IQliz8de em higiene e saflde póblica 'pela Univer-
Isidad. 4& .lHe de Janeiro.

,.. GA8INETE DE RAIO X

I A�8rel�o moderpo SIEMENS -r:a.ra di8�l!Qstieo da. de

enCfts iAternlu: Cêraç�o, pulQ1�t:s, �lstcula }.)lh�r, "sterDIl'tl,
ete., Ratli6lgrafiail osseas (i. racllo,raflaa dentarias,

ILETROCARD lOGRALlA CLlN ICA
: (Diagftostieí). pr�eil!!e das m@)le8tias .ardia.as por meie

I��raeades
êletrittOs).

,

MKTABOLliMO BA!AL

, (Determina�§o dila disturbios das glan�ul8s d. s.,.reçãe
'

• iaterna).
I SONDAGEM DUODENAL

I .

(Exame quimico e mi.roiloopico do ,suco �uodeDal e da

I
bihe). 8À.tnNETP� DE FISIOTERAPfA

, Olilfiail
,

••rtas, raios ultra violetas, raios iofra vermelhos
. e eletri.illaeIe_llii;·�l\1�.

t LABJõ'RÃTOR,1O DE MICROSeO�lA Ii: ANALlUli
-

'

'LINICAS ,3
. ! Exames ele' sangue _ para diagnostieo da��!fili9 .. diagDGs-

,;; tieo de illlPliludillInO, dosagem da IJrea no sang?e, etc., .ame

I de, urilla, '{reatá!') de Asobein Zondeck, :para !la�ne.tJ'Q pre

� e da graviàe,z). ,ExamE'" de. puz1 eSearF?, hql:l�do rnquino
Xoalq:tler P'iI\ui.�a para elurldav50 de dIagnostlQQ.

I RIa F8rnànfi� M�çhll\2�� 8 -. T�Ll'ONE 1.10

t F"lori.tet"lopolle,
..H�••""'''··

'.f

: Cirurgião Dentista MO'ENNICH
FLORIANOPOLIS
)!toa Feli,pe Seàrnidt

CU n ica-cl ru rgia , e

•

Edificio Amelia Netto
SOBRADO; SALA N.1

p,·oth.ese d� bocca

A"arelhamente recentemente adquirido, com todos .s

aperfeiçoamentos da technlca moderna.

DIATHERMIA - ALTA FREQt'ENCIA'
TRATAMEl\:TO SEM DOR

'

•• p •• lalldadol
POltes de Ouro. ou dt Platan. SEM COROAS, para, imitar os '

4el.t(1 Dattirai$� Deltaduras Anatomicas. systema alemão que

l'ermttte .bter a imitação absoluta dA dentadura natur�l. - Den

taiuru SEM Abobada Palatina. - Dentaduras "ardaIs, á. base

de Açe-Krupp mO,xidaveL - Extracção INDOLOR do nerV(). sem

descoloração ia côr do dente. - Branquea�ento dos dentes. -

(Descoleração secundária). -- Eledo Cea�ulaçao. - R;secções de
raiz� - Reimplantação e Impla.ntaç�o. -. Therat>la da

Parai!ntose (Pyorthéa). - Cirurgia radical segunde.
o Prof. Neumann. Berlim.

Consultas: ,das 9 ás II e das 3 ás 6 hs.

As tercalo• lextas·felr81, consultai nocturnal das 8 ii 1,30

Aos ubbados de tarde não h� COlJsultas
"

'

tiaRAS MARCADAS.
W i W"MO"t'jl r? :'''1'

J . RestaUrante Liberdade

Cais '_iberdade ..E�quina
-Saldanha �arinho

a

ÂBEltTO DIA E NOITE SERVE-iE MENU� PRATOS
'fAlUADOS BEBIDAS NA.CI0NAIS E ESTRANJEIRAi

Oiriiido por !eu proprietario ARNO �RINCAS

a

Dr.

A INDIOA
..

········iiõii;ri.··..illi;r·····.._�·

B_ TraJ. 0,4t;
fLOI!IANOPOLlS . -:- Santa Catarina

Sec9io de Bijouteria - Oudvesarla e Gravura
Grande sortimento de arti.:;.os' para presentes

,
�

Banhos de oura é prata rorl meio r

gal vanlco

Artigos dentarí. s -- Optlca

IPossue um completo stbck de artigos para SpGrt,
como: Taças. medalhas, bronzes. etc... --.11

Rel.an de
Guerra

Especialista sm . Dop.nças do Aparelho Digeiltivc-Di,.bete
C0NSULTAS DIARIAMENTE DAS 2 A'S 4 HORAS

Dr. Silv. ,R.""5
.

, ESPECIALISTA EM DOENÇAS DO APARELHO�CARDIO.
VASCTJLAR DOENÇAS DE SENHORAS. PARTOS

Consultas diariamente diJS 5 ás 7 horas

"Dr. Ruy Portinho de Moraes
CLlNICA MEDICA

Consultas da I às 3 horas
Censulteri•._ RUA FELIPE SCHMJDT, 34,' SALA Cj

EDIFICIO BERENH "USEN

DR•. PEDRQ ,OÁ�ALÃ'&
E.peclíll�st!l lIW OJ,4qs, Nariz, Gat-

8l\Dtll • quvíd�!I •

Con�. � R. Trajano... 18 - Diána�
, mente -das 10 ás 12; e das 41 ás 6.,
Relid'noia: F�lJ.e tiOi. '

QÂ'7-P
---ilJi:-iiilDQIQ'

CLINICA Mi:QWA'
Molútiaa tnte,rlla8 em reral de Se-

llÀQ!'lt•• erianç..' _�I!I!l!!!!ll�IiI!!�!!!!I!!!!!!!!I!!!!!I.'!!!!I!II 1!e

-��i���i=�:l��:::: :.:::� das V, iação UrUslln,.gl. 14 ás 17 horas '

�

Res.: Av., , Hereilio Luz 186-' �,
..

Fone 139� - Atende dlama-dl)'j. S EG,U RANÇA -_ nAPJ OEZ -'

1 ..-
..

bll:-õs"'fltDÕ·
...

�ÃiiRÀt�� COMO D IDAOE
'.

,

I R. Vitor Meireles 2B ..:.... Das 10 ás Dirigido pelo •••10 -. "0".', HAXIM.·I 1�D�JTJ6 TRANSPORTE DE PASS�GEIROS • CARGAi ..

DA:--lfi�·üR"'-l>ERÉlkA ..

-� ENTRE ARARANGUA' li FLORIANQPOLli
'

, OLIVEIRA Falar.do· por Forquilhioha, Mãi Luzia, Cresciumà, Cocal,
Rea.: R. Vil•. Ouro Pr�tQ 17 - Uruís<rnga, Orleans, S. Lu<lg�ro,Braço ., N.rle e CaI ivarf

fOê�n!��\1itor lfelrelell" 22 _ DUAS VIAGENS SEMAN A.IS em corobiuaçãs C"••'1

Fone 1248.
' linhas de pnlbulJ Araran.,uâ-flert. AlearePQ�nça:8 intel':��lto:e crianças e SA 'DAS de Floriáqopolia 'I 'terças-feiras e' sa�acht

Doenças tio .i.tema fter.,Olo 'ás S horas da .aMa
.

LABORATÓRJ�INIR.:s AN�sas • 1'.i\8 de Ararancuá ás lIuiatas-feiras e "_lU,
Aberto du 10 .1 12, • dai a )U)ru 3S" heIaa da manhA

.

,

ColÍlu1t•• �!:n�� a .. t.
A linha de Porto Alegre . clle,a em Araranluá ás .

quartas.feiras e s,bados e parte, lIará -_ Pertê
Dn....1DEfijj'it�fi:

..

DI
..

§it,.-A
'

Alegre aos domingos a lIuartas-feiras '

�, ADVOGADO '
.ti • TES-Araranguá: Bernardino Maxim'e- F';�u;.·

, R. -

Felipe Sehmidt 34 -, Fone lhinha: Gabriel Hanls- CreaCiuma: Ado Fafac. filh.-1681.
' -

1 � IB4I... Cocal: Zeferino Burigo. & Jrmlos-Urussanga: P.saR�e;·
, DR. PEDRO DE )[OUR.l E>amiani & Cia. -Orleans,' IrnlAos Pizzolatti-Bra",e ti.I.

FERRO
'

�

_ ADVOGADO N\'llte: Alexandre Sodriai
R. Trajano, 1 - Sob. - Fone .t\.GENTE EM FLOftIAN.P.US1548.
......................... Joio év••

Rua Felipe SehDlldt. .•8 - •••, 18.5
HOTEL DOS VIAdllNTES--proeurem para

I "',eciarem
Propriotarlo IIA�III.

,

A..

í
I
DB. "OA.���I .,.,PiUM,
CUJa1_ • Clnr'" ••_. ar. lU·
lutiu .0iS olhOol - (kijni... i:tIi"al
coMPLETA APARELHAv� P�A

A SUA :iSPEClALID-U>1iI
Cons. Rua. Joãe Pinto, 7-S.b.

Fone 1.41i§
Rei.: R. rt�. �Uviiia 11 __ 'F.mt

1.�U

DR. MIGUEL DOARAID
Cliniea Geral - Vias Urinárias

ESPECIALISTA
em moléstias pleuro-pulmonares -

(bronquite, asma, tuberculose etç,)
Cons.: R. Jo�q :rt�tQ, t3 ........ :fone
15�i. 1��I:éc.i,_;

nas 2 á. , h�l'a.
Res , :. R. Joio Pinto, 1 -' Sob. �

Fone 1314. i
Q24-P i

DR. A.UGUSTO DE PAULA
Doenças de Senhoras -:- Partos
- ºper�ç�".

.

'

'� I
COÍls.: 'R. VItor Melr.I!Mi, �6....., I

Fone 14Pl}, '

,_

Res.: R. Vise. Ouro Preto, 42 '-
.FODO 13.��.

025--P

SoehtdadeCooperativa
, de Relp. Llmlta�a -

Banca di,Credita .Po
, pular e AlJlicola de

Santa Catarina

Primeirn BaDIO rUDcla.do
em Santa Catariaa

Fundado em 26 de Mai.'
de 19.27

.MPnESTIMOI DEI�
CONTOi eoB)!tAN�A'

••POSIT81:

, vista, aviso ,revio, 'limi
tada, prazo fixo

!
j

...

Rua TraI_ue!'! 18'
E�ieio proprio
....................

OenflrtCt, at no', .,
IIJ E,!onomia, . '

'

S6 nos Trabalhos do· Consultoria
Técnico de'

"

IV A· CAUDURO "I'OOO,�I
Eu•••helro - «;Ivll

Pl»rof1su:sIQnais he.ilit.addB 'para' te.e·,'
,-, 8S rat'nes d e'r')genharJe

Administraçã.. censtruçã e ref.rma do; predio$-

pagamentos em' préstaç6es
_
fDrG)jét\,_;\. ern.�ger·aJ , '

Escriterlo central: i', ·Rua 7 de' Seterl1bro,. 47
I' O r. tr:,O.:; �I ��j" .•,O .'

Benco do ,'raail,

,�

". C.pl�il
FUiUIO da·:r•••rva,.

�

lOG�OOO:008$OOO
"168.748�oO$ooo

-

EXECUTA. TODAS: AS üPERAÇOES BANCARIAS

AGENCIAS E C6lRRESPOlllDENTES EM Ttl9. e PAIZ
�GENCfA" I4J;CAL

'

RUA TRAJAN.,. NQ 13

Abona. �m eonta . corrente, os segtíintes juros:
Dtp. tom �f}S <C01WE�� SP'I liMITE) 2'!b alaoq1r.límitaAos (limite de 50:000$) 3� a a

Dep. populares (Idem de 10:000$) 4% ala
I)tp. ele a.viso .prévio (de qtlatsq.er quaDtia$, com rdit�das tam-

bem de 4uaisqua importaudu).
com aviso prévio dê lO dias
J4cm de 60 dias
Idem 4e 90 citas

DEPOSITOS
.

APRAZQ-FIXO:
1'0 6 mêses
por 12 Ulêst$
Com rcn4a musal

. 4% ata
, 59/ c
. , �

.4,5.% ala

Ll!.'TRAS A PREMIQS,
por f mbes
PGr J2 mbes

Sujeite a. sêlo prt,ordonal.l
Expedien1e: aas 10 ás 12 • das 14 ás� 15 horas
Aos sabados: das 10 ás 11.30 horas

Endereço telegrafico: SATELLITE

TELEFOXF. LU,

�.,
.

\

100'000
'ENDE-SI O mat.erial alta!",
�. ,pjlfl *�lI,l.� ,_

..

1 fe. ,tr�$�ir. �l!5It)cita, $Ui'!,
, terptldo, '�8r8'«e 'ar • ,Ii\l,t.l;'

11 r,da 4Iiauteira �liuJlpI8t8, �:,
c.amara .., ar � 'D..... .

,

I 1 f:arf. �Dil • éui.... e breliJue
I .8 &Ih.

.

,1 eorrsate,
.

1 DUt8sageira �om,leta •

1 silha.
1 par tIe paralama.
1 lil91sa de sourc .0113 chaves,

í 'fer e tratar DOI sficiuas deste
.

j.rusl.
,.

, -'

i

'Pensão 'familiár
��

I
'

! Veade·é., por. ,reto � epÍi-, .

I ��(i, uma peus,ãe familillr e,,-
)180 fll1l1ci.lJ.aIlíleutei), Dlim �'8s.�,

· pnin!jpais P4iuaf.s CUtiraii às
d.àde•

Tratar á rua '�.tltl.�h.'� !';iii-,
fra ." ,4� ,

.

.� !��r'�
B•.1l1 negaalw
Vende-se- lVl8iRifica c�

• car·a a. Jadei)
da E�ta�ão_ AgroDomica, (�rn

ofima, confoitavel e �r8nde (\IIJ,a

de r�siden�ia. belo ,Pomat, ja,í�
, dins e inumert S benfeit�ti98. Dis
pie de' arande eXlc,n$.ão de tet
ras para 'IN' af&ricel&1,I 90 drvi
sa� &18 h�I«.
, Tratar na
I ftU,ATRAJANO N. 15

I Cçn;:er�ié":$-e-·j
'I • Hrnp� e.e

i Ma'luioas í1e 1tSf,;'e"�, de.
: contahilidade, mec8Dice ·çsp"j;:ia-
lista. Serviço garanlid.. P�iI'&
,Oth,-Rua J.é Ja�u�s-1.2 -
· FI.iaDOp.lU, 'Ci,. AUGUSl 0·

KLOSS.
'

"

010 I.V-3t.

I,

-

.:

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



GAZETA A fuga
.

dos dlplema
tas de Varsovia;Dirflltor - Proprietario JAIRO �ALLADO

Florianopolis, 30 de Setembro de 1939

Sociedade' Catarinense de
Mediç,ina

',Contribuição Brasileira á 'Cirurgia
de fthmoide

PARIS, 29 - Os embaixadores da França e dos Esta
rIos Unidos em Var�ovia, srs. Noel e Anthony D,hble' respetiva
vamente, chegados a Paris. relatam pormenores da odisséa que

representou sua viajem desde a capital da Polonia até Bucarest.
-xpost ..., constantemente ma vida pelo bombardeio e o metralhar
dos aviões alemães contra li indef. S8 caravana diplomatics.

A caravana 'dip'lomatica, disse, h avr u uma Verdadeira COI'

rida Cem a !D( rte, á mercê dos ataques da aviilç�o alemã, a qual,
segundo seus calcules, emprega de 4,800 a cinco mil av;õ/'s na

-Dames a seguir o resumo do tecníca, realça a' importancia de Polonía
trabalho apresentado pelo dr. Pe uma só intervenção abordar to- Evitou ,uidadosameflte o embaixador exagerar a tetica dos
dre Catalão, na ultima sessão da dos os seios da face em um só

d b.s f h I d
Spciedade Catarinense de Medi- tempo cirurgico, quando pelas alemães, eclarando, não o stante, qu . oi te te nun a ocu ar e

cina. tecnicas anteriores o doente de tres ataques contra a caravana di010matica e que observou pesso-

Dr Joãe de ArauJ·o- -Olh�s. Ouv' l-dos.. 'I,Subordinado ao titulo" Contri- pan-sinusite teria que submeter- alrnente á Sieldoe. até [icar reduzida a escornl ros a cidade. muito �

-:7 :7

buição Brasileira á Cirurgia do se pelo menos a 3 intervenções. depois de haverem' sido destru.dss todas as comunicações ferrovia-. "NarIz, Garganta
Ethmeide» o dr. Pedro Catalão Enfim o dr. Pedro Catalão rias. Talllbem presenciou p sssoalmente, disse, o bombardeio aereo

apresentou á nossa Sociedade afirma ter a impressão de que é
dos alemães contra Krzrt1iene2', inclusive a pru�a do Mercado, que'

��E�sp�e�Ci�a�lis�t�a�d�o�c�e�n�tr�o�d�e�s�au�d�e�.�.�A�f!�,s�is�te�n�te�'�do�p�ro�f�.�sa�11.�l!�on�I,1Medica IlIDa com.micação acerca decisiva a contribuição Brasileira Consultas diárias das 4 á�,6112-P.15de Novembro,10. Tel. 1447
da interessante operação cirurgi- á Cirurgia do Ethmoide. não cor sti uia nenhum objetivo militar.

../

ca de Ermiro Lima, operação es- Partimos de Varsovia em uma caravana formada por oito
tá' realisada por via transmaxi- Festa de S. automóveis, viajando du:ante toda a noite. A experiencia nos de-
lar. monstrou cedo como deviemos agir para proteger nossa vida, ou

O autor põe em 'destaque a M· I ..... b d I d c! d f
ímportaneia do ethmoide na pa- 19ue. e.a.;- em arroian o-nos ao 50 o, ou nos manten o e pé, segua o os-

tegenia das sinusites frontaes,. , I S� o ataque com h)mbas 'ou rr�et!�lhadoras. .'.
maxilares e esfenoidaes e com Blguassu I ,TãO pr�nt? chega�os_ á Cidade que se havia con�ertJdo
auxilio de �rafic09 e desenhos em capital provrscna.: nos mterramos do fato de que.o radio de
ilustra este aspeto da questão B'

- ,

di' d d h d
demonstrando que por sua tex- H' ha h ' I

resrau anuncrana ro nome aqu- a CI a e e que poucas or lS e"

tura, &ituação-<..� deposição de suas ar -e.
aman a B�ver3 ,

50 e- pois chegariam inevitavelmente os avrões alemães para bombardea-

eelulas, o ethmoide constitue hnes. edteJS�s. Me.m I �uasfu, �:n Ia. Emlo a a rota que �[gui!l;oS nao tenha sido a mesma, até

quasi sempre, por assirn-cdiser, o onra e'lh;" dlgue. 15 Besteldos Ku'Y, dos membros d.o govêrno, em certos momentos foi "a qve
f I 'f

-

d ..,,� serão abn anla os pe a an a .

f'
-

d M"
.

d R I .- 'E
-

u era nas a eçoos os seios Uj:l

d' 1\1' UNI' O DOS AR. seguuern os uncronanos o imsteno as. e açoes xtenores,
Iaee. \. 1::... uSlca A I

. . I'
,

. 'h' d '

A! Bt'guir faz Q historico dó TISTAS:' PIe o. qu� prêsuffilmos ql1: _ .05 aVI�es Q emães terram c' ega o a con-

que tem sido o �voluir das ope. '....

C u ao de quo' er, u" obJe!lvo 1l1111lar.

rações propestas para resolver o
.•

--:---:
..

_._,...,-":'''';_ ......
__ .... j(�.J�nhunÍ Ioga r da Polonia estava livre de um passivei

prohlema das fronto ethínoidites A ,maior S�rrarla-de Lenha b mbard:_>io. A nova cstrat �ià das alemães consiste 03 envio de
desdç_ a operação !nidal de R.ie,r·· Fone 1.lfj() :« -ndas» de av:õe:s sob-re o :-ais para bõmbard ar primeiro' toda;
d I 6

�

d E
_ ... �IIG__ .. c;al' ,...

'L�' JitFa oPI�ratçao e 'trm1r_? P d·
�

venda
ai fabricas, de aeroplanos e de motOl'f'S e os sist�mas de comu'1i-

Im�; llZ sa len a� que �s a CI- re lOS a ,- �. . -'. ,. . _, , I
rurgf� vem evolumdo '10mente

,

C lçoe, c' para, dep )IS., .

prosegu r i)� ataque, de fo�tIla I egu:.ar, com

depoi& que Taptas no' começo do VENDEM-SE os predios á Rua {l deliberado propo5110 de aterrOrJZdf as populaçoe!. Aconselharam-
8Q"cuIQ, atribuio ao ethmoide a :Conselheiro Mafra n. 22, Rua n JS que ·re!irassemos as bandeir..as norte-americanad qu� levavarnrs 41 ' P.

re'spb?sabilida�e pelos .fracassós J�ronimo �oelho n. 5 e Avenida 1105 carros; p i que atniam a atenção ,dos pilotos. Os àlemães tem , �
�.

,nas mtervençoes Rntenores que RIO Branco n. 140. 'd
,".

d b b :J". I I d '-

J'á I d d' h 'i..d"" .

'.'
"

'. � f'
-

I I f
- .

d A.t mprega o com; �nul.me eXJto sua tatlca e 0'11 eruelos aereos a a ta e aVlOes, que os e ementos é que �spun am - eVlam
SO ,VIsavam o .selO ronta. n ormaçoes com o sr. r.' uer- d 'Ih' ".

- d -,' I d I' h d b
-

:I' d f '

Salienta as inume'ras vantagens bal Ramos da Silva. em 'Vel e arÍl ana, �po� a prepa:açao o t�rrt n 'as c� una_�, e 'aluar as iii as e. co":, ate, ImpedU aos e en�ores contrapor-se a

teenicÍls 'da operação de Erínior Rua Felipe �chmidt n. 34. -:ltóques, Frequentemente, estes e (JS automovels flcavam IrtlcbJIZt,· ação alemã n) mtenor, ·devendo·se a isso o terem/ �ido destruídas
Lima, põe em destaque a �ua 035 í" 30 V - '(ii dns pnr f�lt1\ ri", "coml u t:v",1 �p"cln toO);;dns pf'lp1l poloneses, pOler:n. 811�� comum"ac;ões'e 'lla� ...on,�e»

Casa
.': :

T r"ê"-s
·r'

ir
li

.malor emporio

r

iíANCÔ DO BRA'L,:
o

�arteíra de �rétlito Agrícola e I ..)d�íal
, ,

.

O BANCO DO BRASIL avisa a0S interessados que se

acha em pleno funcionamento a Carteira de Crédito Agricola e In
dustrial, aehando-se sua Agência nesta Capital perfeitamente habi
litada a realizar todos os financiamentos previstos no Regulatnento
da Carteira.

Os interessados, quer desta capital, quer dos municípios
vizinhos e da zona sul do Estado obterão na Sêde da Agência:' á
rua Trajano, n. 3, com a maior presteza, todes os informes de

que possam carecer com referência a tais operações, bem
.

como

quanto aos empréstimos em letras hipotecárias regulamentados ,pelo
decreto lei n. 1230 de 29 de abril de 1939 .

.....--..__ "' _ ..

DR. LUIZ DE SOUZAo
ADVOGADO

Esr-ritórío -- AV�JNIDA GETÚLIO VARGAS - Residência ,_.

HOí'EL GLÓRIA - JARAGUÂ

Liv� arla
-,

Schuldt
de H .. o. LIGOCKI

Livraria, Papelaria, Tipograf'a, Encadernação e Fà
brlca de carimbos de borracha

... '

Artigos para escritório-LIvros em branco -Ar�i.
gos escolares-Artigos para preseutea+Brlnquedos

li'liiii .

Aceitam-se encom�ndas de «cliché.», _ chancela,s,
sinetes e carimbos de da tar, de metal, para inu-

.

tilizar Estampilhas
Hua Felipe Schmidt, 27

CAiXA POST I\L. 169 Telefone 1.2á7
Florianopolis -- Sta. Catar'ina

de' Sêda de
;

S·A N T A-

e

Pais
'.

Acaba de receber·diretalnente ,das melhores Fabricas do
HA. de ·mais belo,. vistoso, moderno, e atraente em

,_f ,Casemiras
-

'.Ch�ma'mos�a at1ln.ç'ã" da- povo de Fl.ORIANOPOLI-S, para fazer
.il. 80 "EMPORIO DAS SEDAS" _If1 a afamada CASA dos TRES
ail�., �u:r.Ílte o mês de Dutubro, será feita A· MAIOR QUEIMA
a:sta,q,ue, par preços 11unea, vistas.

,Patú de todasj ás cores- de 10' por .0'000
Romain-todas as cores- de 14$ por -88500
Drap'Peau d'Ange--todas as cores de 15' por 9'000
Baghera-todas as cores- de 12' por 7$SOO
Drap Façoné -20 cores- de 10' por 7$000
Façoné belissimú- "de 8, por á,SOO
Façoné- de 58 por 3$500
Sed:, Xadrh- de ã' por 3$400
Cloqué-- de lá' por 8,0�0
Sedas (stampadas, padronagens
ultra novidtíde, a ·c�meçar de O'áOO até 25$000

Linhos
',.

uma v.-

IRMãOS,
da seu

R F I·
\.

S h ·d 22'
,DIRIET,�MENTE

U-"a e Ipe c mi t·
"

das FABRICAS do Rio e S. Paulo recebeu o m'ais-

.'

,
_

.

'_'.' ,j comp!,eío e v,uiado estuque de ,sêdas
.

- �adrões de surpreendente beleza
liiiiiíiliiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiii""'�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;jjjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiliiiiiiiíiiiil

Ad llRS4l111"

Fone 1 4 o 1

o

I ; .., .' A &&!1!2!4 4 44;' SL "

Linhos das Me"lhores'
- Fabricas da Irlanda -o que dará a. me·

. Ihor nota da tlegancia. As ultimas novi·

�dades-qua'idade superior, ·apta a .

satisfazer todas as exigendas
�Tí " "''t .. } ,

.;.J"'>_ _ .....

Casa
\

àos Três· .1
�

� <J

rma05
_. - .'

�

_'

�. I •
..- -.

_

-

" "'.' � _ '-. �

� • •

-

_

�

CASEMIRAS·
recebiqas dire amente dos mais afamados

. centrus produtores-o maior sortimento
a maio' garantia para as pessoas

de bom gosto

Sá na
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�J\'�AZETA
A GAZETA

� .

em Itajaí 1·ITAJAI, 29 - O primeiro pareo disputa-lo domingo en-
. tre QS petiços «hvo» e «Plgméu», foi vitorioso o primeiro com I

.grailde vantagelll.· i
Relativamente ao segundo pareo no qual mediam sua for-l

.

ças os animais «Togo» versus i
«Veade», foi vencedor do premio I

. d' animal «Vcéldo» porem, «Togl)�, mostrou m,:-er ioridade, e só:
não conseguiu vencer seu concurrente em virtude de Sd· estreante, i
e ter atravessado para o trilhe do seu adversario, resultando daí,
a sua desclassrlicação. Embora o ocorrido, "f-ogo" ainda conse-!
guiu durante o percurs'J atravessar novamente para seu bilho,' che-I
gando aos 500 metros com grande vantagem sobre o seu con-

i

o turf

currente.
--

•
Para amanhã, a Sociedade Hipica do Vale do lIajai or-

i

ganizou o seguinte programa: \
l: pareo: -Saedy- versus «Smccking> distancia 400 me- itres, 'premio ao vencedor I :000$000. O primeiro cerrerá com I

50 quilo- e o segundo cem 60 quilos. í
2' pareo: «Togo» versus «Jupira», distancia -400, �dros:

Premio ao vencedor 4:000$000. O primeiro corredor com 30 I
quilos e o segundo com 53 quilqs, I

3' pareo: «Zambú» versus «Guayra», distancia 400 :
metros. Premio ao vencedor 5:000$000'- "Zambú" correrà cem!
50 quilos e «Guavra» com peso á vontade, I

Dr. Arminio Tavares _OUVg�:;�':=iZ�
CIRURGIÃO-ESPECIALISTA Assistente do prof. Sanson
Consultas das 10 ás 12 e das 16 ás Lê-João Pinto.Isob-Tel, 1456

J

-

- DE-

Es ';indola & Malas

J e':etriCista� s l.cenciados pela o. o. P,
,.

"rf)� PIN r 0, 14 - FLORIANOPOUS

qualquer serviço de
-

_ ... ralistas em todo e

.idade em geral,
,STOCK PERMÁN!:.NTE DE: Lustros - abat
�--;Contador(:s Ericksons, com exclusividade
) Sul do Estado - Chuveiros eletricos-c-Estabi-

'

u
ores para rádios - Fogões a oleo cru', marca

··Rdl"-Variado sortimento de lampadas Torl- -

DOc--Instalações de antenas de Radíos.

Aceita-se todo e qualquer serviço de instala
,� ções. a preço sem concurrente. Aceita-se contrates
para o ._interior e fóra da Estado.

Os nossos auxiliares estão segura
dos con.tra

Acidentes "do Trabalho
NA

M_E R I D I O N A L
elA. DE SEG .. DE ACInENTf,S DÓ TRABALHO

.

Agente �eral no Estado:

Aldo Linhares
Rüa Traja-no, II sob.-salas· 1 e 2. Telef. 1-1-7--2

�� ex. postal 29.

FLORIANOPOLIS - SANTA Cl\TARINA I
,

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

Florianopolis, 1939
/

I:) E
__$ FI O R T I V IA,

Direção de Escotto Melo

o nosso diretor nos dirigiu o seguinte telegrama relativa
mente a09 incidentes surgido no seio do espe r e barriga verde,
quanto ao selecionado que vai a Curitiba disputar as Taças Ne=
reu Ramcs e Manoel R.ibas.

JOINVILE, 29-A embaixada catarineJl$é"de Iuteból
foi, fidalgamente recebida pelos diretores da à.Cn., e desportis-
tas joinvilenses, tendo a noite se reunido os/jnteres�ados na solução

dli! dos incidentes surgidos entre os dlreto� da Fp.deração ti -da en

tidade de Joinvile, sendo fornecida a imprensa a
� seguinte notas

"Em reunião ontem a noite na séde d-\ Associação C!\tarinense
de Despertos, em que estiveram presentes os srs. Flodoaldo No
brega, vice-presidente da A.C.D., Edg:ud Schneider, presidente _,...-'!
da A.C,O:, Cisar Seara, técnico da F.C D,. e Roberto Porto;
técnico da A.C. D., assistida pelos jornalistas Jairo Callado, Ar
gemiro Carvalho, e Guilherme Cosca e outros membros do Cm
selho Diretor da A.Cn., após amistoso debate em torno do in ..

cidente surgido entre diversos
I

diretores da F.C.D., e A.C.D., eSperJRer ae atudio: C21d) 6uimarães e
.

Saint rlaír Lopes. deoois de uma palestra telelonica com o dr. Aderbal Ramos da
Silva, presidente da entidade máxima' do futeból catarinense, fica-

•
_ T··�manhc_ã:. t

ram por completo e em definitivo considerados encerradas as di-h'a 13,30.. eatro em asa s, opresP'n a a
id O

. . .

d _

peça ae Floriano fais9ClI,"Um sonho vergentes surgi as. s esporttstas acima cita os, apuraram que os
que !l'0rreu", na i!1�terpreta.çãó õc: .. motivos 'originarias da questão foram promovidos por elementos in-Zez é fonsera, Elor-lcmo falssal, An· .

'
..

tania Laia, Abigail maia e outros, teressados em provocar dissenção no esporte barriga-verde",
patrocinio óa5 Lojas Brasileiras.

. A's 15,aO - REP�RTAGEM ESPORTI
VA - O jogo mais importante da

. rodada em seus minimos detalhes e

inf,nmes -des demais encs ntros, uma

gentileza da COMPANHIA HAN
$EATICA,

A's 18.00-Tarde dansante do "SABO· Recebemos e agradecemos a seguinte comunicação:NETE TABARRA". Tubarãv, 22 de setembro de 1939. •

A's 20.00 �. A PRE-8 EM BUSCA DE [xmo. Saro
TALENTOS -- Um progra- De ordem do sr. Presidente, tenho a honra de levar ão
ma para calouros. conhecimento de V. S. que eril seção de Assemblea Geral r�r

lizada a 1 5 do corrente, foi eleita- a nova Diretoria que deverá
gerir os destinos deste Gremiol no peuodo social ,da 1939-40,
a qual ficou assim comtituida:

•

Presidente: Silvestre Damiani, vice-presidente:' Emilia
Hulsa, secretalio geral: Zelindro Damiani, I' secretario: Antoni.
Lllpali Filho" 2' secretario: Luiz Batista da Silva, tesoureiro
geral: Coraldo Passos da Mo lI.l , l' tesClureirol Carlos Chaves Ca"
bral, 2' tesoureiro: Teofilo, Nascimento, diretor Je esportes: Ha·
roido Bom da S�lva, guarda e�porte: Pedro Luiz Colaço. .

C-rto de que a nova D:rétoria continuará a metecer de"
V. S. as mesmas provas de simpatia e amizade com �ue sempre
foram honradas as suas antacessorl\S, sirvo-me do ensejo que se

I me oferece para apresentar-vos as minhas seguranças de alta es"I

tin;Ja e elevado apreço

Programa dilirno

De 6.15 ás 17.30 noras

Programa noturno

De 17.30 ãl) 23.3() horas

Orlam)", Si lua
Almirante
Emillnha Borba
Rose Lee
Orquestra ae Densas
Orquestre Cariara

.

Regional à..: Dante Sentar!!!
Romeu 6hipsman com a Orquestra

.

Concertos
i

, '

f-'1's noras certas, 'ornais folaao5 corn no

ticias em primeiro mão, forneciêaf:
_ pela A !-IOITE, sob o patrorinio

ÔQ SAL DE fRUTA EHO E ElA
ECnUL50 DE 5COTT.

-: .1

, i
-,

I

A's 21.25 CAHCÃO na DIA _ .. E3rrlta
e interpretada por Lamcr tlne BalJo,
'uma otertc õu casa õz Icwças "O

DRAGÃO.

A's 21,15-CRITICA/ESJl>ORTIVA-Uma
.

resenha detalhada do domingo eg-

,portívo, patroeitlada pela COMPA
NHIA HAN5EATICA.

, Sul America Capitalização
A mais i"pf..�taDte �ompanbia de Co

pitaliza�ão da Ameriea do Sul

Amortização de 30 de Setembre de -1939

Realiza-se' hoje,
-

ás 14 horas, no Rio de JaM
m.iro, 'd sorteio dé' amortização de titulos. relativo
ao mês de Sckmbro de 1939 .

Participàrão desse sorteio todos os titulos
em v;gor da Séde Sucial. Os titulo3 -em atrazo po
derão ser rehabilitados até ás 13 horas na

SE'DE\:SOCI AL; Rua da Al/a_n,dega, es ..

quina de Quitanda; RIO de J aneiru" ou com

o Sub Agenfe Adolfo Boettcher,
FlJrianepo{is, Rua. Felippe Schf!Zidt n. 11

p.
•

.- <: ! ..... "'" :-- ... 'I, . _-... . ",'
... •

' .... - /' � �

"

��, I.

Bahia,na!

LOTERIA FEDERAL
QUARTAS e SABADOS

Adquira o seu bilhete no
\

Sal�a _Progresso I
'I

O Unico! r

\'
RUA FELIPE SCHMIDT N, 5 Flori800pouIJI
RUMO A CURITIBA

em perfeita har,inonia de
vistas

Jairo Callado
--------.-------

Gremio Das-parti••
Oidade Azul

-

--I

,,/ Hatel�Rest.uranta

�
.

.

"Strenz;el" .

Hajai'-Rua Pedro Ferreira. 6 -Gozinhã de la.
a qualquer hora - Garage,_:_$ala de amostras.

ProJ',1rietari9: __
José Strenzel

·'f*:�

;:�:: Eis uma pequena -amostra
�:::: fa tasticos da

a A H I' A N A' .

FELIPE SOHMIDT 34 F \ NE 14.37 CAIXA POSTAL - 3.
LA' TUDO 11:' MAIS BAR Tu ...

Aguardem as Loucuras· Ida

KoliDOS
��.Jgate8, grande
'jtalmolive
Talco Gessy

p 7

• • •

dos .. preços
"

.
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R6aliz�s�,..lmtis t1Í-WSt9RTEfO na t;re
'�iio tM.wtàÍft 'PredIal com um pre
rTíio- en1.Lmercarforias no valor de Rs,
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Nossa VidaA
{(

• [J)""

G A Z E T·�
BelU, supreano

A Mulher tudo suplanta:
-No berço-é floco de espum!l.
meaína+é misterio e bruma,
moça-é pássaro que canta.

Diretor ...Proprietario JAIRO �AI..LADO

ANO VII Florianopolis, ; Sabado, 30 de Setembro de 1939 <, INUMERO 15S3

Filha-co sorriso que encanta,
noiva-é a fIôr que perfuma,
esposa+a graça ria pluma,
e mãe-e. graça da, santa,

VIAJANTES

DR. tHARLE�PITET IA vida com- Sela,g'em de iCARTAZES DO DIA. Acha se nesta capital, em cem-I '

o <:>

panhia de sua exmavsra., o ilus- pllca-se stocks'trado engenheiro dr. Charles Pi- ,

.

'

PROGRAMAS DE HOJE:
tet, diretor ria Cia. Metropolita- 'i .

na de Carvão de Cresciuma.
o

C.om as. inovações .qne surgem, O DIARI� OFICIAL de 22 CINES �UROADOSa �lda vai se torna,nd� cada �ez í do corrente, publicou a seguinte

I ma�s comphcada. Ja nae se pode I Circular! - N; 48.-0ecliuo aos
mais andar de8preocupada�ente I srs, chefes das repartições subor

Desterro Reereati TO I nas.
ruas. Por toda pa.rte ha o I dinadas a este l\.:linistérill, para

s. �. perlg? dos automoveis.
_

Mesmo seu conhecimento e devidos Ims,
e� .Clma das calçadas nao se es- que, não estando concluida a ela.

O Desterro Recreativo S. C., ta livre de atropela�entos. Este boração das iastruções previstas
no intuito de melhor atender e!tado permanente' e preocupa-I no § 2' do art. 244, do Decre
suas finalidade!'! sociais, está in- çoes pertuba os nervos das pes- to-Lei n. 739, de 24 de selem
troduzindo grandes melhoramen- Boas fracas e, também, de algu- I hro do ano proximo findo para ,da Metro eorn Clark Gable e

f t -'d
' , Myrna Loy eom a c I· b -

tos em sua sêde. mas or es, que nao se cui ara selagem dos .. stocks» de mersa- . ,o a oraçao
.

Amanhã haverá esplendida do- higienicamente. Nas grandes Me- darias sujeitas ao imposto de �lreta de Edna MJy Oliver, Bil
Na data de ôntem, completou mingueira para a qual reina ex- tropeles o progresso está sempre consumo fica prorogada até 31

he Bu,rke e. Alan Marschal. Que
" •

I d d I' �

N
' , elenco formid Imais uma primavera o galante traordinario interesse nas rodasl ao �:: I! comp icaçao. es�as de dezembro do c irrente ano a

' ave ...

menino Francisquinho estimado sociais. I c�ll(hçoe.3, nem todos os seus h�- data fixada no mencionado art. "ARGELIA"filho do sr, Weogenio Grillo, do ,i hitantes podem repousar e ali- -A.\·de Souza Costa
alto comercio desta praça, Clube R. Primavera i mentar-se C0!IiO devem. Esgotam- I

se, perdem Iofato e outros <lle·
Comemorando a entra-da da mentes indispensaveis ao siste

primavera o Clube R. Primavera ma nervoso. Essa a razão do su

vai realizar esplendido programa cesso do Tonofosfan entre os es

recreativo, const IOdo de B par- gotados das grandes cidades. AG
tes: la. Recepção da Rainha, a fim de duas ou tres injeções sen- Re���emos a visita do c(!)nf�a.
cuia residencia se transportará a tem-se renovados, retemperados, de « ':' I80es do Internato> .qlll�
diretoria do Clube. 2a. Solenida- como se tivessem gozado algu- zenano dos alunos

..

do Ginasio
Tr��scorre ho'l�.O. aniversario de da Coroação da Rainha. 3a. mas semanas de férias num cli-. Paranaense, em C?rIllba. , ,) IMPERIAL, ás 7 e 8 314:natalicio da gentilissima senho- Grande Baile ma de 'montanha Impresso em otimo papel, com

r!nha _Isole te Vieira da Silva, di· 'Para essa belissima noitada de _,

.

a�uf)dante matéria de colabora- l_-NACIONAL D. F. B.
leta filha ,do n.osso conterran�o I alegria, que vai ser de realce na I

Dr .. Joao �e Ar�njo çao, o novo .Goleg� se apresenta 2-A V�Z DO MUNDOsr, Adolfo da SIlva, do .ccmercro 'vida social do distrito Saco dos AVisa ao� armgos e che?tes attamen.te simpatíco. Votos de
desta praça.

, Limões, recebemos atencioso con- q:u� tra�sfeflu .seu consultoric e longa vida.

,3-MUDANÇA E BULHA-de-
F h j vite que agradecemos resideacía para a Praça 15 de ' ....t.-. senha com Popeyeazem anos 1) e: ' .

d N' b "10 f P,. e ove� iro n. ,em rente

agam'en to' 4-"ANJO DA L OR (7l\T""......
'.ao PalaeIO do Governo. ,1.' ,T hrto ilustre patricio sr. Alvaro

037-2a.o '
" �QIl_l � encant"dôora e insu':Catão; Dr. Claribalte, Ga,.vão " 'de Seguros' bcsht,I�rtlue:v,el �rtlsta mignona menina Marilia, filhinha do .

sr. Orlando Fernandes, contador Advogado Maehado &; Cia. , J •

do Banca Nacional' do Comercio; Falencias; liquidações Agências e I A companhia Paulista,. de Se- Preç
o: 1 $100;a senhorinha Yolanda Carnei-' d' S t t I guros, ('Dr intçrmedio do Reu A- Selo . I 'd

ro Ribeiro; e eguros erres !es "

Representa,\"o,Nes· mc III o

.

T" h AI' f' e maritimos·, regula-
Y gent.e pe!:tte Esta�o, Rr. Arnoldo

a menma ereZlll a ICe, 1- I Caixa postal � -37 P. de Oliveira. acaba de pflgarlha do sr, Togo Sepitiba; ção Extra-J".Jdicial de Rua João Pinto,� 5' aOil srs. hidro Pedro Co�lho- e
o dr. CarmQsino Camargo de avaria}. João dos Passos Martins pelas

Araujo, medico em Lages: FLORIANOPOLlS apolices sinistradas, e pertencen" "O
a menina Ycvanise Guedes Escrilorio: Rua Deodoro tes alueles sfobores.

Cabral;
o

D. 15 - Telefone: 1.665 Sub�agentes nos principaiS I
'

'

.a senhorita Leone1i Seradin; I' municípios do Estado. Preços em mat.erial elétrico. Gary Cooper
o iovem Oscar Zomer.

'

FLORIANOPOLIS 041-15-1 I CASA RADIOLUX -- Rua leta assIitencia do,
�iiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiij;;;;õij_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiií�- ! 28 de Setembro 28 d� ga1a, o mostrara

.'....,_*M
"

"''M nrfl conhece nen·
,

SMRS., COMERCIANTES!
. �oe:t�� t���I:�C�.

,

,

-

O amor 'sincero ei-=
,

de um boiadeiro com h_

.
Uma balança que pesa certo não éÓ vos satisfaz, COlü') distinta, de requintada educo .'a

t;lmbem satisfaz o «vosso frpguez>. mas, que foi vencida pelo amor
E' necessario possu\rdes uma BALANÇA autematica que de um homem que soube con

dê pleno rendimento e satisfação aos vossos clientes!, A balança t'}uistá-Ia sem artificio!!.
automatica «DAYT N:t, pesa com absoluta garantia, não descol'l
irols e tem 15 ANEtS DE 6ARANTIA, gara ,tia essa dada por
escrito.

«DAYTe »
"

ó a balança que mais se yendj no MlJNF)().
,

�UASI' DOIS MILHOES E>_E :BALANÇAS VENDIDAS.
,

«DAYTO!'h
EM 12 TONALI'BADE;; DIFER�NTES' .. ,

«BALANÇA. DAYTON» com duplo nivelamento (! a mais Téréré não resolve•••conhecida no MUNDO ...

Peçam demanstrações S"�M COM PROMISS@. o C0m�
Um produto da CrA. HOBART-DAYTON DO BRASIL. o MESQUITINHA e o Carnaval

I Ag�rcil (m ,Floriar.opolis- Rua Felipe Schmidt, 49 - A. na Urea, ,Fotografias 'e som do

"8 a I a n r I S D a y t o n" q_ue mais, perfeito apresentou o

� (, cmema naCional. Breve,
"';'018,-

Moveis ha ftluitos

PELOS CLUBF:S
REX, ás 7 HOHAS

Sessão dupla com um programa
caprichosamente organisado

Na téla:
"PARNEL, O REI SEM

COROA"

Mãe ou noiva, esposa ou filha,
A Mulher é estrela e brilha
dentro em nó como um treíêo.

Honremos, pois, a essa estrela;
porque depois que Deus Iê- la
'foi que vio que fez o céo .. ,

Bellniro Braga
,\ NIVERSARIOS

U_JE - SABADO,
SETEMBRO

_

j A'S 5-7-8314 HORAS:

30 DE

onde a arte apurada de Charles
Boyer surge, esplendente e domi
nadora.
Um programa cheio 'que mar

cará epoca.

sarío da exma. sra, d. Juçâ Bar
bosa Callado, viuvá do n.OS80

VVA. 'HAROLDO CALLADO saudoso confrade Haroldo C�llado.
A efeméride de hoje assinala

8 passagem de mais um aniver-

(AR rAlES DO� DIA

1602

A efeméride de hoje assinala a

passagem do aniversario natalício
da exma. sra, d. Palmira.Grillo,

o

esposa do sr. Weogenio Grillo,
socio da importante firma desta
praça Relojoâria _Grillo.

Pela
. ,

unpr�nsa
OQ·EON

,

• Ilder dos 'cinemas
'"

Emp. Cinematografica
Odeon, Ltda.

FONE:
Preço: 1$100.
Imposto incluso

_'_

GENE AUTRY, o cow-boy
cantor num "western" diferente,
cheio de ação; de momentos de,
grande emoção e intercalado de
canções e sapateados mi! novida
df'sl

Astro P"" aelaDlIl4:Áo
e a dontinuação do extraôrdinario
seriado que vem prendendo a

niençiê dos fans pelas sua, cenas

arrojadas e pelo seu romance a

gitado!
Red Barry

com

-t�RRY (BUSTER) CRABBE
o Flash Gordon.

2 traillers

Improprio até 10 anos � c.e.c.

Preçe-l $1 OO��
Galeria-$700.

Anianhã

NASCIMENTOS

Dr. Aurelio
R,otolo

RAIOS X

�

-No programa- Senhorita exija que seu noivo

DESFILE DOS ESCOLARES-
use chapé�AMENZONI

DFB

017-30-9

IMPERIAL
O mesmo filme ás 7 e 8,45 ..

Encontra-se em festa o lar do
sr. Oscar Pinto de Oliveira, e de
sua eilposa d. Ivete Camissão d,e
Oliveira, com o advento de uma

garotinha, que na pia batismal
� receberá o nome de Leda Mariza.

MEDICO -OPERADOR
-PARTEIRO

flinica a� 1'ub�rculo!3!?
Pulmonar

..

K'Je-um quebra corações... ,NOIVADOS
Ela_;.a procura de seu ideal... C t'l h' h Q'M b d dom a gen 1 sen orm a um-

as am os Cl)� me o. o amor... ,da Od te Car Ih f1h d
e era o que maIs deselavam. e va �, I a o

•

sr.

U d 8'
'

a lorioso de um gran- M�n�el Carvalh�, alustou nllpClas,
.

m
c

r 111 g
. . no RIO de JaneIrode amor que não podIa ser eVI-

t' d t
,o nosso es-

t d
'

Ima o con erraneo sr. Tulio'
a o. F"

.

Assim aparece� 6HARLE$
.
err�rI� maqUlDIsta do

o

L(,ide

SOYER e IRENE DUNNE BrasIleIrO. e fIlho do sr. Rodol-
.

best.a soberbá produção que
fo �erra�l, �erente da «Confei-·

teo Mú Carey dirigiu para
tarla Chlqumho >.

li R.K.O. Radio:

Diatermia em ondas curtas.
Raios Ultra Violeta e Infra

Vermelho
No Rex e Imperial:
Préços-2$500 e 2$000.

Infrazon .......Terapia --;- Cistos
, copia-Uretro-Scopia
Consultorio-Rua Deodo

ro - Esq.uina Rua Felipe
Schrnidt. Das 9 ás 12 e das
14 âs 17 hs, Telefone-1475.

E nãQ se eilqueçam:

Residencia - Rua Nerêu
Ramos 26 - .Tel�fone 1450.

Doas Vidas Encontra-se nesta capital, o

ilustre facultativo dr, Placido
Gomes, que goza, em Joinvile,
de justo e merer.ido conceito que
sua inte'ligencia e_ capaeidade lhe
conferiram.
- Vindo d� Laguna acpa-se

nesta capital ,o sr. João Tomaz
de Souza. do alto comercio da
queia cidade.
-Encontra se entrt' nós, sr.

Eurico' Machado da Rosa, arftJgo
comerciante em Laguna. r

Aeaeio Moreira
Advogado

\

, I
vend'l�

VENDE-SE no distrito _ da,
Trindade uma chacara C0m calija
de -moradia.
Tratar com o proprietario Ci-

'

cilio . da Cunha,' rua Lauro
Linhares n. '54.

Chacara" aNão percam a otima cOl:'1edia
cheia de canções embriag�doras
que nor. devolve OICK POWELL
amando PBISCILLA LANE e

ftue exibiremos na proxima quinta
feira

�oW ho� do Asfalto

co�
- lUb elenco do.. barUlho!!!

-030--:,
FONE: 1277.

, 1 Mas moveis 'de imbuia maciça 86 na (CASA SILAS,.
,Desconhecemos rivais quer em preço, em qualidade; em bom

acãpamenV). Em estilos 11ão ha 'mais lindos e sãc os mais moder-
, no�.

1 ii Em, pre90s !Ião um assombro. Mas hto é .só até o dia 10 de
,outnbro prmnmo.
I 1 Vinde e vêde a realidade!

I Exposição R; Felipe Schmi lt. 34.
Fabrícas e deposito R. Cons. Mafra 72.
Vendas a dinheiro e a longo prazo!

Consultas e pareceres.

Ações Civeis e comer
ciais. '

VISCONDE DE OURO
PRETO, 70.

--

I'

--'----��----��--�---
UMA ASSINATURA MENSAL
DE tf.A GAZETA:. CUSTA

APEN.AS 5$000

,

, ,

O Siibão .. / .,. •.
..

.

.

ti "Virgetn E$peaalldade"
,

de WETZEL & Cia. fJoiilVille MARCA REGISTRADA

não ,de�e faltar elD casa alguana!,

I
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