
LONDRES, 2-0 ministerio
as informações publicou uma

ota dizendo que aviões brita
rícos de re.colffiecimento sobr�-I
oaram, na noite lie ontem,;I CI- \õd� de Berlim. ---_�_-- _

f
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Sob'revoa�
ram Berlim

:Ent'rf,C1�
8�d�8L- •

-

GAZETA
MOSCOU, 2-0s circulos di

plomaticos anunciam que, den
tro em pouco, viajará para Ber
lim o sr. Molotoff, comissario
das Relações Exteriores sevíe
tico. A data da viagem, entre
tanto, não foi ainda fixada, de
pendendo dos proximos aconte
cimentos politicos, especialmen
te da resposta da Inglaterra e

da França ás propostas de paz
russo-germanlcas.

'

Molotoff irá
a Berlim

JAIRODiretor-Proprietarlo �ALLADO
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Reconheçe- º,
•

o novo De �Ita de Stalin não teria proane ... 'Ocupado o

po- M.cou tido ajuda militar I fortim de
LONDRES. 2 - O' «Times» ,encabeça a impren

sa nas exigencias para que o governo recuse qual�
quer proposta de paz baseada' na conquista nazi-so
vietica da Polonia e pergunta, quaes as medidas de
conjunto. que. de acordo com a declaração de Mos
cou. a Alemanha e a União� Sovielica adotariam no
caso das potencias ocidentaes rejeitarem as nrnnes
IdS de paz germano-russas. Não obstante. o tom cau

, teloso com que se referem as fontes alemãs a esse
BUllll a ponto. deduz-se que Stalin não prometeu auxilio mi-

F
litar CtO sr. Ribbentrop.

'

rança
'

SUBOT1C (IL!go':Slavia),2-
A Rilssia e o Reich aio.

o sr. Inaci Moscicki, que re- da se �ho�ara-onunciou á p iidencia da Polo-
.

.... ..

nia, chegou ui, procedente da
Rurnania, 'viagem para a TOBIO. 2 - Um porta-voz do Ministerio dasFrança. O s oscicki declarou

Relações Exteriores declarou que o pacto russo-aleaos jornalis na breve parada
que fez, qu e e a nação po- mão nãe afeta. por enquanto. as relações entre o Ja
lonêsa espe que a Inglater- pão e_ a Polonia. O «Japan Times». publicado em in
ra e Franç não concluam a glez. e que habitualmente reflete a opinião do Minis
paz antes d direitos da Polo- terio do Exterior. escreve: «Conquato a União Sovie.nia serem c pletamente resta-

ticl. e a Alemanha se tenham dado as mãos. é in.combate ��I:���O��t� _�fal� �it�����é�i� dubitavel que duas ideologia� opostas. cedo ou tarde. BERLIM, 2 _ o ministro do'

,dente disse ar que os países terão, de chocar-se. A Polonia. dividida entre as duas exterior da Italia, Conde Ciano,
, BREST LITOWSKI, 2 (A N)- da .mesma, tamente c�m a I potencias. será. oportunamente. um fóco para o COD· chegou, a Berlim, onde foi re-

ulheres comunistas tem sido

I' Itta!lal,
mante a ne_utrahdade filIo». cebido pelo sr. von Ribbentrop,

andadas para bombardear a
a ua . I ministro do Exterior do Reich,

elonia. Stalin despachou parte e outros ministros e represen-

�n�ideravel do �:u exer�ito f_:-IProt orado MOS ·e O U tpaa�W�od��cf����Ss�����::.Co��InlOO para auxiliar a s ituação .

as antigas zonas polonesas. da I
de Ciano está hospedado no

ussia Branca e Ucranla; A maio- ua Palacio «Bellevue-, A' tarde foi
ia dessas mulheres-soldados são

. m'VI!PfTl!lTO}.,.m �,1TTtJr, 11«
recebido pelo Fuehrer.

mpregadas como aviadoras e �� J.L .I.N;�.u.�U1J.�omo chaufeurs. MOSCOU, Reuniu-se, esta

Na frente
·

noite, o Supr o Conselho So- OCI-vietico, ratiíictío o pacto de MOSCOU, 2-0 ministro dos Exteriores da Turquia sr.

Nunca e ta- assistencia tUQ russo-esto- Saracoglou, .partirá de Moscou, amanhã, com' destino possível- dentalniamo. O acr concede á Rus- mente, á sua patria. Ontem, surgiu uma interrupção nas con- -

OS
sia um prot :.ado virtual so- versações turco-sovieticas, ignorando-se os motivos, ou teriam

rean I bre aquela n o do Baltico, es- surgido dificuldades de ordem politica ou técnica. Os circulos
tabelecendo s aereas e na- politicos de Moscou registram, com grande extranheza, a rioticia

LISBOA, 2 (A N)-Em editO-I vi:li�
nas �Iha estrategicàs �s- propalada pelo Ministerio das Informações, de Londres, dizendo

rial assinado, no jornal «A VOZ", toma nas e ctrolando,. �sslm, que a Turquia pensa afirmar um. pacto de assistencia mutua com

o const Iheiro Fernando Souza toda. a naveg o estranjeira no a França e a Inglaterra, dentro em pouco, seguindo-se a assina-

comenta o ultimo discurso de Baltíco norte. tura de uma. serie de tratados economicos suplementares. Até á

Mussolini, dizendo que o rnes- tarde de hoje, não foi feita ainda nenhuma afirmativa, positiva
mo não satisfez as espetativas A SSIA

ou não, em torno das conv-ersações feitas aqui com a presença
dos admiradores russos, que pa- ..do sr. Saracoglou. ·f

recem concordar com a ação
dteuto-sovietica na Polonia, e rei D i...

acrescenta: Dir-se-ia que todos
estão se rendendo ao poder ti.. ��I·aranico de Stalin. Nós, os portu- .....
gueses, entretanto, nunca o fare
mos.

VARSOVIA, 30-0 desarma
mento e a saída das forças mi
litares polonezas de Varsovia
está em pleno andamento. A en

trada das tropas alemãs está
prevista para o dia 2 ou 3 de
outubro.

, Mat
·

ai pa ...U Dl'
.�� n O V· Olentaram atacar ra a rquia

.

navjos de
N

guerra
esft�;a��� 'Lo2nd1::o��:� exercito polonês,.alemaes missão milit urca se encon- LONDRES..;2 (AN)-Sikoiski, o n�vo ministro do govertrava de ca � para a Ingla- no polonês no exilio, declarou que planejava formar um novo
terra. A noti 'tá contida num exercito nacional, composto de 200 mil homens, para cômbater
telegrama �es o procedente na França a favor da independencia de sua terra. O ..".r. Sikorski,
de �ngora. ,

almente �ada depois de dizer que vivem nos Estados Uni?os e no Canadá e
se dIZ �. respe �as os clrc�-I demais países neutros, mais de ? milhões de polonc'ses, declarou
los polttt�os a Iz�dos londrt-I que entre eles será ratrutado o novo exercito. Estes poloneses
nos conSIdera vIagem �o�o concluiu, -constituem o nosso ultimo triunfo e nós queremos
provavel. O ? vo da mlssao aproveita-lo».
turca seria dls r em Londres
os pormenores um pacto de
assistencia mu entre a In- Novo

te ...
glaterra, Franç Turquia e ne-

gociar a rem de material
belico inglês govêrno
turco.

�overno
",.

lonês
WASHINGTON. 2"":0 embai

xador dos Estados Unidos em

arsovia, continuará a servir
'unto o novo governo polonês
'reunido em Paris.
,Isto equivate ao reconhecimen
;tili f lcia I por parte dos Estados
c!;1idos, desse novo, governo.

MEXICO, 2-0 Mexico não
.econhecerá 'a conquista ela Po
[lonia , pela ação teuto-russa. As
relações- oficiais serão mantidas I

junto o embaixador polonês nes

ta cidade e junto o novo go-
verno da Polonia instalado em

paris.

Milhares c�
munistas nas
linhas de

Ean Var ..
•

·SOVla

COPENHAGUE, 30- Aviões
de combate britanicos atacaram,
pje sem resultadi)s. unidades
a f�ota de guerra alemã. Per

eguidos por aviões de caça
lemães conseguiram estes aba

er em 'curta luta, 5 aviões dos

t�cantes que caíram no mar do

orte.

o
.

anil
ridos

RlGA, 2 - Calcul�-se em 20

mil o numer.o de fendos duran
te o cêrco de Varsovia, sendo
18 mil pessôas da população
çivil.

,

ultimo
Mudlin

,Subscrição
do governo
dé Franco

BERLIM, O-Chegou, hoje,
de volta da pa viagem a Mos
cou, em Be�n, o ministro do
exterior do eich, sr. [oachin
von Ribben p. Imediatamente,
depois da chegada, o mi
nistro apresqou-se ao .chance
ler Adolf Hitr para informa-lo
sobre os res\ados obtidos.

DANTZIG, 2 - Rendeu-se,
hoje, o ultimo fortim de Mudlin.
Foram aprisionados 5.000 solda
dos poloneses,

Ataques
aéreos

MADRID, 2 - A subscrição
aberta pelo- Tesouro Nacional
atingiu até agora a soma de'
cinco bilhões quinhentos e oi
tenta e dois milhões de pesetas.
Os jornais dizem que o povo

correspondeu na altura ao ape
lo feito pelo Tesouro Nacional,
graças a «fé cega na Hespanha
de Franco» que depesítam. Di
zem também os jornais que a

Hespanha tem seu futuro asse

gurado graças ás suas econo

mias e finanças que cada vez

mais se firmam.

BERLIM, 2, Duas esqua-
drilhas de aviões ingleses com

postas cada uma de 6 unidades
tentaram atacar forças e bases
navais alemãs, sendo a primei
ra esquadrilha afugentada pelo
fogo das baterias anti-aéreas, a

segunda por sua vez, foi ataca
da por aviões de caça. Dos 6
aviões ingleses foram abatidos
5 em combates.

Conde Ciano
Berlim

em Crianças
inglêsas

AMSTERDAM, 2-Comuni
ca-se de Londres que a filial
americana em «Englísb Spee
king Union- preparou a evacua

ção em massa de érianças in
glêsas para os EE. UU .. A.Union
conferenciou a respeito com o

Departamento do Estado de
Washington;

Deve ser
. utna sogra
e tanto•••

BERLIM, 2 - o boletim ale
mão comunica: Registrou-se ati
vidade mais intensa de artilha
ria. Realizaram-se diversos com

bates aéreos, sendo abatidos 2
aviões franceses e 12 ingleses.2
aviões alemães foram conside
rados perdidos.

RIO, 2 - Já íntormamos à
duvida que surgiu sobre oca"
samento de Otavio Rodrigues
Pereira, que queria se consor
ciar com sua sogra.
Apoiando a duvida levantada

pelo escrevente �o cartorio, o sr.
Carlos Sussekind Mendonça,
antigo representante do Minis
terio Publico, vem declarar o

seguinte: «Não sei como s� pos
sa controverter o caso, quando
a lei é clara e expressa.

Se não podem afins em linha
reta e se a afinidade em linha
reta não se extingue com a disso
lução do casamento de que orlgí
nou, quer pela anulação quer
por morte, nenhuma duvida e

xiste para concluir pela impos
sibilidade de tal casamento".

E concluindo. acrescentou:
Casam e podem casar cunha-

dos, que são afins colateraes.
Sogra e genro ou sogro e no ..

ra, porém, jamais poderão ca
saro

...

• Condecorados
SI'" BERLIM, 2 - O Fuehrer re

cebeu em audiência, os altos

I chefes das forças armadas' do
. Reich, expressando-lhes a sua

I
gratidão e reconhecimento pelos
seus serviços pessoais e os dos
soldados na campanha contra a

-

�
-. .

Polonia. 0s presentes foram
BERLIM, 2 (A N)-O Conde Cíano e Von Ribbentropp condecorados com altas distin

.stiveram. em conferencia, e calcula-se que s,..e tenham ocupado de çoes.-ssuntos sobre a gnerra européa. Nem o, secretario de Hitler per-
maneceu na sala, onde se reuniram os tres homens, precisamen-
te ás 19 horas, Não existe nenhuma indicação oficial sobre o'Balanro de.que teriam confabulado, mas alguns circulos pensam que esteja �
sendo estudada a preposta de mediação, a qual, cerno .i claro, pe'rdasficaria a cargo do sr. Mussolini.

Rigoróso
giloBUDAPES�2_0

jornal au- ..
torizado «Az t» escreve, hoje,
um artigo an .iando a possi-
bilidade da sia reclamar o '

seu antigo p de Libau, na

Letonia. Dé(S do acordo es

toniano-russo aumentaram as

possibilidadeãe um entabola
mento de cosrsações entre a

Russia e a Ionia, para solu
ção do assun Crê-se que o

govêrno letãoão se oporá á
reivindicação ssa.

RIO, 2 - Chegoú ao Conhe
cimp.nto do diretor da Saude
Publica do Estado do Rio uma
denuncia gravissima, segundo a

qual algumas padarias estariam
empregando farelo no fabrico do
pão mixto.
As autoridades sanitarias flu

minenses estão tomando energi
cas medidas fiscalisadoras, no

sentido de apurar esta denun
cia e chamar a responsabilida
de criminal os autores em aten
tados dessa natureza.

BERLIM, 2 - O boletim a

lemão comunica que, no primei
ro mês da guerra os

_

francezes
perderam 37 e os inglezes 27
aviões, fóra daqueles que foram
destruidos no porta avião <Cou
rageous», posto a pique por
submarino alemão e do porta
avião <Are Royal», bombardea
do por um avião com uma bom
ba de 800 kg.

Fraudando
a fabricação
do pão

dlixto�

EM' VARSO...

VIA

co-
I Convocado o

'�Reichstag"
VARSOVIA, 2 - Na entrega

de Varsovia foi constatado que
a população civil precisava ur

gentes socorros. Foi enviado o

trem de socorro «Bayern» que é
munido de. todos os recursos,
viveres etc.

tratado
mercial

BERLIM, 2 - Entre o Reich
e a Rumania foi assinado um

novo tratado comercial e uma

convenção de navegação am

pliando o intercambio econo

mico entre os dois paises.
,

BERLIM, 2 - O «Reichtag»
foi convocado para a prim'eira
semana de outllbro,�; para tomar
conhecimento de LIma declara
ção do govêrno alemão.

Lampadas pelos menores pr�ç08 uMA ASSINATURA MENSA.LCASA RADIOLUX - Rua DE A "GAZETA" CUSTA
28 de Setembl'o, 28 APENAS 5$000

elétrico.
UX - Rua
bro, 28
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A GAZETA'- ...

SANTA CATARINA 3
Numa br·ilhante afirmação de técnica

disciplina, o selecionado barriga-verde su

pera o riva'l paraneense, f.:>slo expressivo seare
·de 3 a 2--Procópio-a figura maxirna do dia .

.....05 tentos da vitoria foram conquistados por Tião, Foguinho e
--------

-AGA,ZETA

de

'�'. I '

0- seleclonad.
pauli-sta.

I _

,No Rio
I

I >

.'�

• Tão rapido, seguro e completo é b allivio que
proporciona a Cafiaspirina, que este I providencial
remedio devia estar sempre comnQsco'fcm qualquer
occasião, para combater as dôrcs rhelpÍta1:icas, ne
vralgicas e dôres de cabeça. Cafiaspirinanão só al
livia, como reanima, restabelecendo .0' bem esta�
ncrmal,
• Seja precavido,! tenha sempre coinsigo Caú....
pi��!l.

•
'\ .

Peça os cotnfJrJmláos tle
Cafiaspiri1ta protegidos
com papel CELO
P!lAN__E.

(jFIIISPIRIHlI
O REMEDIO DE CONFIANÇA

contra DORES E RESFRIADOS

Floríanopolis, 1939

PARANA'
e

Cilo.

DESPORTIVA
Direção -de Escotto Melo

CLUBES:
9 Pontos Perdidoi
9» ,.

12 lf ..

15» j

18» »

19» »

22» Jj

24» ...

26» »

Observ....o..

Noticias de r-rl'a:rColocação dos clubes·
Num'al partida movi�entada o r inha \

. C'a-r IIIoca-s
.

Realizou-se no Parque Anliu- S. Crist�vão abateu o H_)tafogo
tica o primeiro treino ohcial da por 3. a 2; goal� de RtJberto, De•.em comparecer a ca
representação da Liga Paulisto JoaqUim r �a relio dos vencedo-

de Futeból do Es!ado
_ de Sãc' res e PeraclO e l-'atesko dos ven- pitani_' para receberam

I'� "Paulo, que di.putaré brevernent. ciclos.
. d t. b!ll

'o Campeonato Brasileiro de Fu· PatefkJ ccbrando uma pena OS acumen"... alXOI I'

teból. max'ma �o 39 minuto do I' Cart. Ident. da Policiá de Florianopolis. -Reg -11. 754- 2·

Para esse treino estão' con- tempo. f�'1- com incrivel inlehci- Jthovah Fernandes de Abreu. !:vocados os seguint:s jogadores: d�de. d.a�d� ens�j\J a que Wal- Cad. matricula�,:-Moço--3244�Mario Manoel Vice�te 5',"Rodrigues. Durlio, FalJo>to, Oua- da praticasse facil defesa.
,

« ··-3068-Alcebiades Manoel dos
ó'nabara. Caxambú [raciao Li- Apesar da derrota 0« glorioso'' Santos

- sandro: Fioroti. F't!lpeli, C�rioc&, continua na liderança junto com « -2629- Arlindo F. Garcia �:.junqueua, Carn� Ia. Del Nero, o Fiam qgo. « -74<J4-I1defooso M. Jaqufs
Luizinho, Canhoto, z.n. .

Brlo
VI lENDA

«. ":_7819--Callxto M. Vi-ira
dão. Lopes, Servilo. releco, ,; -2683-Valerio J08cf da Silva

x.Cerlinhos, Joane,�lDo II. RemI) «_ -7409-AfO'nso Gutel'P.berg
e Neves Tres assa-se o contrato d� «. -2718-Joào Anta Soares

uma ó�i Dd fe 'confortavel vivenda « -4942-Rodplfo Ioocencio de
A maior Serraria de Lenha

I
nesta ci ade. Pedido de mlor- Espirito Santo

Fone 1.100 - ma'ções' Caixa Pl:lstal II). « _�-6073-Vaidemiro José da. Luz
._.>' ,•.
--- •

-_
Pescsc'or -7309-Manoel José da Luz

« -7804-Luiz A. de Andrade
·-7200--Valdemiro F. da Stlva -

_

�: -7015�fIermogenes P. Junior
-5726-Monf el José da Farias
-7634 =-Niccmedee "Silva
-3400-Mancel G. dei Silvá)
Maquinista: _:Alcides Rocha e

Carvoeiro
Pescador
Taifeiro

,

Carvoeiro
Marinheiro
Carta de Praticsnte de

Mario Alcantara.
, Para divulgação se transcreve do Regulamento das Ca- ",pitanias de Portos: '

Artigo 94-E.' proibido encalhar embarcações nas praiM,!
baixios, ou corôas ou fazei-as entrar em dique ou carreira pflra

I

qualquer deito, sem licença das_.Capitanias dos Porbs, salvo nos

casos de força maior comprovada, sob pena de multa de RS.'
100$000.

Artigo 98-E' proibido colocar ou retirar boias e ou

tros destinados á jnarcações nos portos, rios, lagôas ou canais
sem licença das .Capitanias. sob pena de multa de RS. 50$000,
ficando ainda o infrator na obrigação de retirar ou repor os mel!:
mos ou de efetuar o pagamento das despesas feitas para tal fim.

Artigo 99-As embarcações que tiverem 1\ bordo inflá
maveis, explosivos, corrosivos. produtos agressivos e oxydantes, só
iJo.i< J àe der carregal-es, com as precauções regulamentares, ficando
"5 en barcações obrigadas a arvorar a bandeira encarnada d.

I dia e 'ma luz vermelha durante a noite, sob pena de 1<5

I, 2:000$000 de multa. ",'

A Capitania dos Podos avisa aos maritimos em geral que
I em sua séde existt: um livro para Registro de Pedidos de Em
barques, Precisa-'e �lualmente de motoristas de carta�;
� -- _�

Lenha Delambert
Fone 1.100

LOGAR: - 'Botafogo
» Flamengo
» 5. Cristovão
» Fluminense
» Vasco'
» América
» Bonsucesso
» Bangu'.
» Maduretra

Hotel�Restaurante
"Strenzel" "

.

ftajaí--Rua Pedro Ferreira, 6-Cozinha de 1 a.
a qualquer hora - Garage -Sala de amostras.

Proprietarlo: José Strenzel
, '1

A COMPANHIA QUE, PROPORCIONALMENTE,'
MAIORES QUANT1AS PAG7A •

(jo�binaeõos Sorteadas·
��' Em 31 dA Setembro

my·� �,;.J f"'- ......��
.. �•...,!,

L Plano
.1A" Plano "B":..i=o

_" - <r- "

Do I.' ao 6.'

A Z S Y R X N H 19 X M 19 -P P 15

Y F Cj L M L Y N 2 U F 13 H V 26

�� '.
DO 7.' ao 12.· �

� li!
F. Q x. I H V Q B 25 T K 211V L 14

[�CKF J A A U Z P 11, R O 5 K I 21

!Informações e Prospectos '

MACHADO & (jia.
!Rua João Pinto n· 5- Flori�nop.lis

Chacara a venda I
VENDE-SE no distrito da I

Trindade uma chacara com casa

de moradia.
Tratar com o proprietario Ci UMA ASSINATUHA MENSAl

cílio da CUIII�a, á rua Lauro DE «A GAZETA» CUSTA

•..:.::::::::::::::::::::::::::;::::::::� �L���h�a�re�s�n�.�5�4 � � A�P�E�NA..S..5.$O.O.O � ..';1, _

C'asa d
àe Hicolou
•

Jersey,

as NOV,IDAO'ES

[Mercado Publico]

r:::?' t· Recebeu variado e abundante.
,

OUa Im --sortimento de' sedas, jogos· de
armarinhos, bijouterias, brinque.dos
RUA CONSELHEIRO MAFRA N.' 10

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A . GAZETAIOs agentes consula-I
DIr..tor - P....prietario .JAIRO CALLADOI res e suas atribui..

Florianopolis, 3 de Outubro de 193�

ções no BrasilIncentivando P f·t d Mõ re e. Ufa o U-, PORTO ALEGRE, 2-Na semana finda o consul da Ale-
es - c re aç es

•••

d fi. ! rr?anba nesta capital �Bviou. a.o capitão Aurelio Py, cbefe de pctí-
de rn us i �e n,c'Plo e oflano- CIa do Estado (' segumte dIClO:

.

r'Y"l a rC i a I .•. 1..« Porto Alegre, 27 de setembro de 1939. Senhor chefe de

pol.s policia,
Pelu presente venho a presença de V. Excia., solicitando 8

RIO, '2 - O ministro da fineza de comunicar me se a circulação . dos jornais. em língua
Cuerrll, atendendo a convemen- Requerimentos des- alemão «La Plata Zeitung> e «La Plata-Post », editados em Bue-

cia de estimular a produção ar- pachados nos Aires, � (Jro�bida no Brasil, respectival�ent'e ?esta capital, e

·Iistica no que possa concorrer ,

.

I
em caso afirmativo, em que data e onde fOI pubhcado o decreto ••••••••r 1a.t.IN.IIt.�".�••••�.I4.I4.t!I'.l�"''''''I4I!'''�.��........

•

d
.

d I -

.
relativo a essa proibição.· OR LU IZ DE·'

--

S--O·' U' ZA'para a .e· ucação civica a, mo'
I

Osmar Rupp - Habite-se. I Antecipando os .meus agradeclmentos por uma breve .res- -.', .

cidade e porque se aproxrme o Are Maneb ch- Como requer., posta, valho me do ensejo para renovar os protestos de minha ADVOGADO
.

dia 1 ; de novembro, data que : Te�doro !Jrundel -.- HabIte-.s�. alta estima e distinta consideraçãov--fa.j-eHied, Consul da

Ale-I
Bsr-rítórto -- A"\iJNIDA GE'rÚLIO VARGAS - Residêncí

pela sua significação na historia, Joao Jose Me!ldQnça-Ce�tlh- manba»., .
.'. f.')�EL GLÓRIA - JARAGUA

oferece admiravel fonte de aspi- que-se o que constar MIguel A resposta do sr. chefe de policia .

.

,
... t3puska-Idem. 'R d d f'

., . -

A I' . d Sil I
,)

fações patnotica- mandou abrir I P
.

t !\ta d I C espon en o ao o lCIO· acuna, o capitão ure 10 a . I va ��������������=��������
'.' .' ,arn�glO. z n a �sf

-

<:,mo Py, oficiou ao sr. Ried, nos seguintes termos:
�m ,co.ncurso entre. os mU;lcos; requer a VIsta da� I� ormaçoes. <Porto AIE'l1re, 29 de setembro de 1939 - Ao Exmo. sr.

brasileiros para partituras e can-· Ivo Çauduro Picolli+Concedo Consul da Alemanha-N, capital. OI. n. 28.
tos 'marciais. .n �Hêb1e-'!e:o: d L' F

I-Acuso o recebimento do ofidio Pr-I, de 27 de correu-

'\') mesmo tempo foram crea- I OSt' sftomo .

e
-

Im�-d aça .

te, em que V. Excia. solicita informações a, respeito dos jornais «La
-, -', se a rans erencia requen a. PI t Zeit L !J! t P t dit d id d d B

\

dos trez premias. respectrvamen= .a a ei U?g» e « a
_

ata 1.8 », e I a 0':1 na CI a e e uenos

t d·
-

d
.

t de I Aires, em língua alemã.
"e. e tres, OIS, e um cou�, I

---

lI-Não fosse a especial deferencia dispensada á pessoa de
réis para as partituras classIfIca-I V. Excia. e, por certo, deixaria sem resposta I) oficio mencionado:
das em primeiro, s�gu d) e ter- eía Costeirã 10.-porqu� nele versa V. Excia. materia que f6ge á com-

ceiro logare:;..
• petencia de um repre;:!e�tante coil.suldr, .segu�do as leis brasileiras;

,
As composições premiadas. re- .• 2?-porq_ue, ?lem dessa JI:npertmenClll do assu?to trata

cêben10 os nome. dados Dela .0 vapor Itaeiba, da CIa 6Cods- ddo\ usa aIDd� Y·. Excla, �e uma l�n§uagem. que poderia tPareoder
.

..
.

ihid d I teíra, segue para
:

o sul a o escortes. quiça íncouveníente, se nao partisse, como par e, a

cermssão, esco I os entre 05, corrente.
.

pessôa de V. Excia, cuia gentileza de trato é geralmente reco-

que seguem:
-,

- '-'__ ,...: .. nhecida.
. 4tBrasil eterno», «Estado Novo», Predies a' venda III-Valho me, porém, da oportunidade que a resposta de-

.o futu, o .é nosso e bons com- vida ao oficio de V, Excia. me proporciona para dizer lhe que

h n C d C I o motivo do ponto de vista acima esboçado reside apenas no
plln eirol>,« amara as».« �m- VENDEM:SE ospredios á Rua seguinte:
�ate», «S�mpre Unidos», �<Ca- i Conselheiro Mafra n. 22, �lla lo,-Não tenho ccnhecimento - e ficaria agradecido fi V.
apinho da Gloria», «O bom 501- Jeronimo Coelho n. 5 e Avemda Exda. se me e9clarecesile em cOlltrario-de nenhum dispositivo de

�ado», "O nosso dever», «MO-I' Rio Branco_ n. 140. lei ou decreto naei�}�al em que se {)onten�a atribuição aos agentes
-

d d f r n Informaçoes com-o sr. dr. Adér· con&ulares para, ofICIalmente e nesta quahdade, tratarem de assun-

r" Ês�ese :i�uios pl.derão selv'r d
I bal Ramos. da Silva: tos que nã.o· comerciais ou administrativos.

e I Rua Felipe Schmdt n. 34õ 20.-Quanto ao'3 motivos a que se refere o inciso 20. do
en, " v'!r�o, ciHl�ado�, 035 30 V-:- 6_ item anterior do presente oficio. parece·me 'ler Clcsneces!!ario expo-
.�������������������- los a V. ExciA., por isso que não escaparã.o, certamente, á perspi-

O A·· T OUVI·�o·s narl·z cacia de seu claro espirito, em face dos proprios termos do oHcio

: r.. rmln.o avares - ri;�ri�nta' de V. Excia.
.

-h -
e e IV-Acresce ainda observar, além de tudo, que, tratan-

CIRU.nGIAO-ESPECIALISTA Assistente do prof. Sanson - IdO materia alheia a suas íltribuições ,de agente conaular, intE'ressa-
Consultasdl:ts 10 á!! ]2 e das 16 ás 18-João Pinto.7sob-Tel, 1456

se V. E:xcia. por dois iornais que nem me�mo pertencem á nação
�!!!!!!!!�����!!iii!!����������������de que -V- Exda, é, entre·'1nó�. con'!ul

. creditado.
.

----_.

'"

Cas.a Três Ir

'..

LaJra Demaria··
. '

.

Callado •

FIos ê' f1hàs da pranteada ... inesquecive]

t ..

Laura D�Diat'ia �allado
convidam os amigl e pessoas de suas relações parI a missa que,
mandarão rezar nc dta 5 do corrente, :is 6 1 [2 horas, no Gins
sio Catarjn�nse. RO descanse eterno da al.na daqu-le ente querido

. Anteoipanagtadecimentos a quantos compu ceram a est

ato de religião.
.'

D J
N

dA· Olhos,
r. oa(fJ e raUJO--Nariz,

Especialista do;entro de Saude •• Asslstente·do prof. Sanson
Consultas diallil das 4 á9 6 �12-P.15de Novembro,IO. Tel. 1447

Schul-dt
de H. O. LIGOCKI

Livraria, Paelaria,- Tipografia, Encadernação e Fà
br.1 de carimbos de borracha
- .

Artigos pa escritório-Livros em branco -Ar�i-
gos escola -Artigos para presentes-Brinquedos

/

-
.

Aceitam-s encomendas de «clIché», chancelas,
sinetes e ar�mbos de datar, de metal, para inu-

, tilizar estampilhas '

i. Felipe Schmidt, 27
CA.IXA P TAL, 169 Telefone ,.2á7
Florian olis 5ta. Catar'ina

, P.

ãos
-Sêda de SANTA A-T A R I N A

Acaba de receber diretamente das melhor�s Fabricas 1'0 Pais ,.,. o· que
HA de mais belo, vistoso, moderno e atraente em

Sêdas ti 4 casemiras e anhos

o
•

maior emporio de

1 4 0·1

Chamam.,s a atenção da pOVD de FL.O'RIANOPOLIS, pa
sita ,ao· "EMPORIO DAS SEDAS" _PJ a afamada CASA d
onde, durante D' mês de Du.tubro, sera feita -A MAIO
estaque, por preços Ilunca vielas.

DIRET,.MENTE
das FABRICAS do Rio e S. Paulo recebeu o mais

completo e vàriado estoque de sêdas
Padrões de surpreendf�nte beleza

Rua Felipe Schmidt, 22 I
I�----�--------------------_I

5ó

Patú de todas as cores- de 16$ por 10$000
Romain-todas as cores- de 14$ por 8$SOO
Drap Peau d'Ange--todas as cores ue IS' por 0$000
Baghera� todas as cores- de 12$ por 7SS'00
Dr ap Façoné -�O cores- de lOS por 7S000
Façl'mé belissimu- de 8S por SSSOO
Façoné- de iiS por 3SS00
Sedo;' X1drê::-· de áS por 3$400
Cloqué-- de IS8 por 8'000
Sedas cst,ampadas, padronagens
ultra novidade, a cvmeçar de 88S80 até 2S$000

I

(asa àos Três

.4, ;0. b
.
.".

CASEMIRAS
rt:cebidas direi amente dos mais afamados
centros produtores-o maior sortimento

a maior garantIa para as pessoas
de bom gosto

fazer
TRES

.QUEIMA

..

uma VI-

IRMãOS,
dá seu

-

Li�os das Melhores
Fabr' ii da IrJanda -o que dará a me

lhor ta da elegancia. As ultimas novi,

des-qua'idade superior, apta a

satisfazer todas. as exigencias

.._.,

mao-s

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



'Nossa VidaA
,I.-=Xbo'rtaçã o /

'.

Sofre, mas não declines da confiança
Que sereno puseste no futuro .

Si és bom tens o caminho mais seguro:
O bem é uma subida que não cansa.

Dir�tor-Proprietario JAIRO CALLADO
----�

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

Florianopolis, Terça-feirá,' 3 de Outubro de 1939VII, I NUMERO. ISii5
\�-------------�------------

WASHINGTON, 2- Na Ses
são realizada ontem pela cornis
são encarregada de investigar as
atividades consideradas como

prejudiciais aos Estados
-

Uni-
.

.

'i:;;--- dos, o senador Martin Dies "t:.Dr. João de .t\l"'aojo presidente da "mesma, deu a en�
• "1; tender que o go-vêrno norte-

Uma balança que pesa certo não ::IÓ vos satisfaz, COII;') AVisa aos :Il_�igos � clientes americano proibira no pais, a
também satisfaz o «vosso Ireguez ». que transferin ; seu coKsulforio e existencia do Partido Cornunís ...

- F' necessario possuírdes uma BAL.\NÇA antomatica que v�s residencia para
I

a Praça 15 de ta e ao mesmo tempo solicita
dê pleno rendimento e satisfação aos vossos clientes! A balança de Novembro n. 10, em frente I rá ao sr. William Forster, pre-
automatica «DAYTO'h, pesa com absoluta garantia, não descon- ao Palaeio do Governp. siàen!e do referido Partido, na

-

trela e tem 15 ANOS DE GARANTIA, gara tia essa dada por ��������0�3.�7"�2�a.�0� América do Norte, que entre-
escrito. -: .T gasse uma lista dos dirigentes«DAYTON;

,

_

Acaeio·
Mor.1eira

de sua organização. O problerna., _

é a balança que mais se vend_e no MUNDO. declarou o senador Dies, con-
QUASI DOIS MILHOES DE BALANÇt1.S VENDID \s. Advogado. siste em dissolver o Partido e

c: DAYTON.. Consultas e pareceres. ! dar-lhe carater ilegal como na-
E vi 12 TONALIDADE, DIFERENTES... \ I' (FrAa.nçRa.'I-AlES DO DIA

«BALANÇA DAYTO� > com duplo nivelamento é a mais Ações. Civeis e Lome'-
eonhecída no MUNDO... ciais.

Peçam demonstrações S:�M COM °ROMISSO.
Um produto da CrA. HOBART-DAYTON DQ. BRASIL. VISCONDE DE OURO

Zrir�T :1�'çP;i'S Ri) �"�. tchomi�.,:6
-

A'I FONE:P���,O. ::�-309

A Empreza Centenario de Rebelo & Cia. Ltda., tem o
-

praz�r de
tornar public� que acaba de est�belecer !reis �iag�ns sem.anais par� tr�ns'O�r.
te de passageiros, em novos e contortav IS onibus, na linha Florranopobs-
Lages e viee-versa, obedecendo o seguinte hora rio:

.

./
SAlDAS DE FLORIANOPOLIS E DE LAGES-a.s seguridas-ql\intas

e sabàdos. ás 6 horas da manhã.
Pre�os das Pà8sageus

Florianopolis a Lages' 50$000
-» » Bbcaina 40$000

..-
'I) 7> Canoas 35$000 ,Téréré uão re.� 01ve•••
7> » Bom Retiro 25$000 \

I, ( \ I r!lsolvendo definitivamen te o cio
7> » Barracão 20$000 J

I
.

f nema nacional. r.
.�

I ». � » Taquáras- 15$000 DomIngo, MESQUITINlIA 'ElS ,1, stá marcado p'ua hoje á n,_[li. » .. Rancho ·Queimado 10$000 .
I tará no REX pata desopilar acom

. te, ás 7 horas, na séde da UNIAO .

I
NANCY 'KELLY -- HENRY ·B. R OPERARIA-, o primeiro

I AGENCIA EM fUJR.ANOPOLIS: - RUA FELIPE SCHMIDT �O gente e com ele, BARBARA JU-
FONDA e RANDOLPH SCOTT em.aio de ARTE CLUBE, ao

i
»)l LAGES » MARECHAL DEODORO NIOR e toda aquela edcolhida

Direçãe tle HENRY KING qual devem comparecer todos os' I 034- 14- -10 coto de artistas nossos ...

. -oo� oom���&m�mo, I .-------. -.. ...
...

•••. .0.18_.•
-

ANO

Sofre, que o sofrimento é uma esperança
Em que deseja conservar-se puro. .

--Que fôra o claro si não fôra o escuro �
-,
Sem sofrimento a gloria não se alcança.
Não te assu-stem pedradas. Olha o mundo
Coro os olhos virgens dos relances da ira
Vê que o sôlo ferido é mais fecundo.

Vendido em

3 tamanho.
G.IGANT E

GRANDE

E si tens n'alma o Céo, porque temê-las �.
As pedras que o homem contra Deus atira,
Ao contato 'do Céo, tornam-se estrelas. que lhe dará bem estar/todo

o dia e saúde "toda vidal

SNRS. COMERCIANTES!,

PEQUENO
Luiz CJarlos

S .SClMÉNTOS
.� �ói registrado o nascimento

• de AureliG, filho de Henrique
Bianchlei,

HABI�ITAÇÕES
Contrataram nupcias, o distin

to jovem Paulo. Oto Scheide
mantel, residende em Blumenau,
com prendada e gentil senhorinha
Maria de Lourdes de Ferreira
Bandeira, desta capital, fino or

namento da nossa alta sociedade.

(AR rAlES DO DIA
.;0 D EC N
• lide.. dos cinemas

_.PI Cinemat6grafica
·1 .ddeon· Ltda.··

� FONE: 1602

ENLACES

Caaam-se, hoje, o jovem HI'
raro Guerra e a senhorita Azul
ceia Maria àe Oliveira.-

·Moveis

FALECIME.NTOS
lJOJt-TERÇA-FEIRA, 3 DE

OUTUBRO
•

� A'S 5 é 7,30 HORAS:
.

:; ULTIMAS EXIBIÇÕES
. � ""

Faleceu no Hospital . de Cari
dade, Calixtó Manoel Rocha, do
miciliado em 'I'ijucas .

da finissima película da R. K. Q.
&adió em [que CHARLES BOYER
" IRENE DUNNE oferecem ao

mundo u� novo padrão de amor ..-. ----
O amor singelo f' humano cheio
de alegrias' e sacrifícios, onde eles Furtou
dmunciaro á vida anterior para a

têlicidade em comum...
-

Notas policiais Machado &1 �ia. r
h·a .muíeos Agênciat e ,�

Mas moveis de imbuia maci�a só na «CASA S�LAS>. Representa.çõ,s
um chapéu Desconhecemos rivais' quer em preço, em qualidade, em -bom

acabamento. Em estilos não ha mais lindos e são os mais moder- Caixa postal - 37' j 'I'Rua João Pinto .; 5
José Silva tem habilidade pa-

nos.

E b M
. ,) , d' 1&di'

I

ra furtar. E dísso se serviu para
j m preços !jã\l_ um assem ro.· as isto e so ate o na li\: e FLORIANOPO�IS

b loutubro proximo.
a afar um chapêo pertencente ao Vinde e vêde a realidade!

-

Sub-agentes nos principa.ís
- No programa- garçon João A. Alves, do Gloria

, Exposição R. Felipe Scbmidt. 34. municípios do Estado.
NACIONAL D. F. B. . HoteI.d I?(lscod�erto te trancda.fdiado Fabricas e deposito R. Cons. Mafra 72. ,041,':_15-1

I. no xa res rsse er ven 1 O· o . Vendas a dinbeiro e a longo; prazo! _

.

tiORQUESTRA lHMAC - short I chapéo
a uma pessoa desconbe- ::.. 3 i.<-- .•. �j, JiQj2&litMi4 kMI .1.6. t JO e

8080ro'2 traillers Ci;�"II.gUidO a pau-
MOVEIS finos e bem trabalhados, só �.'. .

Preços ........2$500 e 2$000. ladas
. I "A'

(.

M'o'
t

� .-1.- .a r.1I# a'"Geral: I $000
L hll O individuo Felinto de tal, se-

�.Jl a cundado por outros, perseguiu a - .. . ..

. STUART ERWIN na movi- pauladas o servente �a Departa- que mantem expo(sil'ão permanente, €i rua IraJ·ano ".33�enlada comedia com PAULINE menta de Saude Pubhca, Manuel �

IM6õRE�
.

Gonçalves. Os perseguidores .in- Todos os nossos moveis são reeebldos di'reta ...eute

I*.
vadiram li casa do sr.' Euzebio da Fabriea Zipperer " Cio., de Rio Negri�ho.

.

arldo emprestado da Silva onde se .refugiara o per-

./ 'Ve-nde-se a- prestaçãoIlii f i
. seguido. A respeito foi aberto I

�. 8 ra Inquérito. fH ... SONC'IN " Representante I
J . .. . . r

-

�;..,._,..� I '!
�. .='- ,_-:>, ··-7L. . .)$ ... 4·;; t Lg. ._e @#-;t. .. 3,,-#2

pc U B L 'I·e O

Dilas Vidas

TYaONE POWER na epopéa
colorida, cOQsiderad'a Como a maior A R T Eentre 88 maiores . produções apre·

..

ífénladas pelo Cilema
.

C L U B EJésse James

t
-.

1
. ida e vol�a 101. de deswnto,

_ I

: A Warner apresenta DICK
.

'

POWELL- PIUSCILLA LANE Suspeita do empre·
�Í?AT O'B1HEN - RONÁLD gadoJt�AGAN--ANN SHERIDAN e _

IDti:CR. FORAN na -córoedia que e sr. Basilio Constantinit pro
Jl.ijs 8l;)r�6enta as dificuldades que prietario de um café á Praça 15.
tI�9ntrou um- espertalhão dê Ci- esquina Fernando Machado que
�de. no campo na semana passada . fôra vitima,
ih:.... ,. de um roubo, informou ás_ au-
""w boy do Asfalto toridades de que� suspeitava do
'I'.'h nl': I H

•

I
.

M .

I
seu empregado Yal�emar,' visto .

��n\'Ve8 NU�?drlsdmlo USlca este ter saido no sabado rle sua
OVI a e 'd ,.

dcasa, e so ter regressa o a tar e

t;.mií8lt ' de ontem.
As autoridades vão apurar;

o Silbão

'4 "Virgelll Especíalida. e"
, _._�-

-

de WETZEL a . Cia. .,.. Joinville MARCA REGI'STBADA

.

não deve faltar ean �asa algpana!-

•

IDissolvido o

p�rtido co.

l11unista

PROGRAMAS DE HOJE:�

CI�ES Çb'ROA.OOS
REX, ás 7,30 HOHAS

Uma unica sessão

Reprise do excelente e inimita/
vel programa de domingo,

O Cow-boy e a

Grau-fina
GARY COOPER trabalhou, la
vrou mesmo, para gáudio de quan
tos conhecem a arte cinemato
gráfica.

Preços- 2$500 e 2$000.

IMPERIAL, ás 7�30 horas:
Uma unica sessão

Nada é sagrado
�

.

Preço: 1$100.
Imposto incluso

Amanhã:
\

. IMPERIAL, ás 7 e 8,45 horas

Casti�ais do Impera
der

.

Preço: 1$100.
Selo incluido

5a. feira
-REX, ás 5-7-8,30 HORAS:

Eu sou '0 .jei
Cartaz

.

altamente empolgante,
considerado como. o. mais espeta-

-

cular filme de EDWARD G.
ROBINSON. A maior; guerra que
já se fez aos in�migos ,da lei.

Preços: 2$000,
E... brevemente:

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


