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«Armyand t{avy Jeurnal» A,' VOZ n� ml��"'�
publicação pJiciosa. infor- . .

JJ,jI� J.r"� W � MOSCOU, 3 - O erríbalxa-

ma que a Alemanha, se' Diretor.Proprietario JAIRO CALLADO
dor polonês em Moscou decla-

opõe ao estabelecimento
rou que o sr. Matuszinski con-

_ da patrulha, Ifaval inter- ANO VII Florlanopolls,'Quarta.fe�raJ 4 de Outubro de 1939 I
sul da Polonia em Kiew,'desa-

americana. proposta em ������������.�������,�� ������_����__����_����'�,=��O�I=5�5�8 pareceu mis�riosament�· rece�

Panamá. uma vez que o

: ando-se que tenha sido vitima

P tOe
de alguma cilada.

'

Reich projeta empregar ro egem a nave- '-au'SO,U .-ID-' ...... ,E,nergi"o
Ontem á tarde o více-consut

seus submarinos conlra N' JIII"""''' naquela cidade telegrafou ao

os",'1ilvios dos p'aises alia- ga"ao
'

,'pr,otesto da
embaixador, informando que o

dos em ambos os extre-
�

sr. Matúsztnskt recebera um

mos do Canal de Panamá. STOCKHOLMO, 3 ._ Aviões
' ,_, AI

telefonema, ás 14 horas, cha-

pre'ssao
emanha mando-o com urgencia ao Co-

de combate suecos', que tazem
missariado do Povo para os Ne-

.

o serviço de patrulhamento, das
.

'
' gocíos Estranjeiros em Kiew. @

costas do mar Baltico, observa- . BUCAREST, 3 - A United c?nsul da Polonia seguiu ime-

ram que um navio de guerra
.

I d'
\

t d
Press conseguiu saber em bõa diatamente, tendo-se feito acom-

alemão estava perseguindo um 0- o'rpe 'e._,amen O O' fonte que o ministro da Alema-' panhar por dois serviçais polo-
navio mercante sueco, em aguas _

nha na Rumania, sr. Wilhelm neses. Desde então não se teve

territorias suecais.
' Fabrician, ao saber da consti- mais noticias dos tres. Como

Mergulhando entre' os 'dois "eleme',nl" I', tuição de presidente .polonês a- demorassem, foi telefonado para
( navios, os aviões 'fizeram uma p�esentou imediatamente .ao go- o_Comissariado que informou

, BERLIM, 3-As tropas ale- salva de metralhadoras, tendo verno rumeno um energico pro- nao ter absolutamente chamedo

mãs entraram, ontem, de ma-
então o navio de guerra se aías- testo, pelo ato de estado que o o sr. Matuszinski.

nhã, em Varsoviá', não se regis- tado, seguindo º cargueiro sue-' PANA!\,,�', 3-A Comi_SSã? de M,anutenção da Paz apro-
sr. Moscicki havia praticado es- Anuncia-se que o elnbatxa-

-jraramfncidentes.
co o seu rot�,r?; vou, por unanimidade, a creação de uma zona de segurança ao

tando em territorio da Ruma- dor da, Polonia < não deixará

U
., redor do. continent.e american�, .quasi ao mesmo tempo em que

nia. Moscou enquanto os seus com-

m estado se �ecebla nesta cidade a not�c.ta do afundamento do vaper bri-
Na opinião alemã, a Rumania patriotas não forem encontra-

taníco «Clernent» a poucas, milhas da costa brasileira.
"Ttinha obrigação de' impedir que dos .

•Interme'dlo .

.

Todos os d�l�gados manifestaram-se sumamente impres-
todos os membros do antigo

síonados com a noticia, especialmente quando .foram informados govêrno polonês exercessem

de que o fato havia ocorrido a mais ou -menos 70' milhas da funções oficiais enquanto se'- a
costa sul-america�a. Os comp_?nentes daquela comissão prepara-

chavam em territorio rurnerio.
_

vam-se para terminar a redaçao do projeto referente á zona de A. Rumania sustenta, entre

segurança, quando chegou a noticia sobre o afundamento do tarrto, que a designação do no

-Clernent».
vo presidente polonês foi feita

Momentos mais tarde o projeto era aprovado unanime- quando o sr. Moscicki se acha
va ainda em territorio da Po-

Carlos Martins Pe- I�nia.

LONDRES,' 3-à correspon
dente dó «Daily Mail» em Arns
terdam escreve:

«As propostas de paz do sr.

Hitler para que pudessem ser

mais atraentes deveriam admitir mente.
a creação de um pequerto Esta-

'

.

O chefe da deiega.;ão do Brasil,' sr.
do Tchecoslovaco», reira de Souza, declarou á United Press,

O correspondente acrescenta «Is�o vem demo_nstrar que a zona de segurança deve seA· -I d
que .o Fuehrer se esforçará para estender alem das 70 milhas da costa. Não esqueceremos este nlqul a .

as
convencer a ltalia Catolica de ponto». '

que se s.uas pro�ost�s não fo-I . .

Os delegados brasileiros recor�aram que varios vapores
ram aceitas de�I.lnara de qual- brt!anlcos A

foram afundados em frente' a costa do Brasil, nos pri-
'TOKIO, 3 - Anuncia-se' que

quer responsabilidade, se o co- melros meses da grande guerra, pelos atacantes alemãs. Recor-
as tropas [aponezas aniquilaram

- .

di A d I é 600
-

I
dezenove-divisões chinezas na

mumsmo mva Ir a lemanha. a.m que naque a .poca trtp� antes pertencentes a vapores mais importante batalha da
O Estado «tampão» entre o britanicos se refugiaram no Brasjl.

,

..
"

.

bolchevismo e o nazismo deve": O sr. Summer Welles, chefe da delegação norte-america- ruerr� smo-japoneza, a qual fOI

rá possivelmente incluir as ci- n.a� foi informado do afundamento do -Clernent- quando se di- éava S· nas. vizinhanças. �e

BERLIM, 3-Um aVIa0 inglês
dades de Varsovia, Lodz, Kiel- rigta para o salão em que estava reunida a comissão para 'deli- 'd ha� ha, capital da provincia

.
de 'reconhecimento. foi abatido c�, Lublin e Seilce, mas Craco- be�ar sobre o assunto da zona de segurança. Disse o sub-secre- de xnan,. segundo telegramas

,

nas proximidades de Paderborn, Via, Cestochawa e Pozman se tario de Estado que este exemplo da beligerancia européa em a1 gencia DomeI.
.

Westfalia.' tornariam alemães». aguas americanas não podia se apresentar em momento mais d
cr�s�enta-,se .que as referi-

.

_ �
. pR_orh:lno para demonstrar a necessidade de aprovar o projeto e

as dlvlsõe� estl.veram cercadas

v- d para convencer de que era necessarto 'à"ss:+nalar ot limites da zo-
durante vanos dias,

Não ternece- Isan o aca- na de segurança para além de 50 milhas.
- _' _.' ." .

II Creada a
rã :��::eke� ���:: a Declaração das na-

,_,

-- '-,-. _

iiiiiiIiiiI'"-;.�"'_';;;;;;;;__:;;;;;;;õiiiiiiiiiii;;;;;;;;õiõiíiiii_

LONDRES, 3 - O' redator çoes americanasin�I��i��: �o «DAILY MIRROR»

I E a .' ,. ,�
,

"

PANAMA' 3 - A creação na

«AcredIta-se que o chanceler -
«zona americana de seguránça».

Hitler estaria projetando leva'r a I PANAMA' 3 A Conferencia
I que vae ser oficializada amanhã

cabo uma manobra' diplomatica .

,..
_

'
- pan-americana aprovou a

I na sessão plenaria da Conferen-

extremamente habil, como seja seguinte «ie_laraçao: '.. cia da Neutralidade aqui reuní-

a. de propor sua renuncia' no I ' _: ,na�ões amertca�as. ... . .. _ .

da representa, no dizer de dele-

dIscurso que fará perante o .

1 ReafIrmam �u�. fe no,s prmclplOs da clvlltzaçao cnsJã I gados á Conferencia «a mais

Reichstag».
e confIam. em que o DIreIto das gentes estenderá seu imperio ampla expressão da Doutrina

Acrescenta o referido redator I sobre a VIda d9S povos;
.

de Monroe e, ao mesmo tem-

que, jogando a sua melhor car- �--:-C()nde�am as .tent�ttvas para subtrair ao dominio mo- po, a concretização da politica
tada, o Fuehrer diria: «Eles de-

ral as a1IVlda�e? InternaClOnalS e. o desenvolvimento da guerra; de Bolivar sintetiêa na respon
claram que lutam contra o hi- 3-Rejeltam gualquer. melo. de �oluç�o de conflitos entre sabilidade comum de todos as

tlerismo. Pois uem e5tou dispos-
as nações que se funde na vlOlencla, vlOlaçao dos tratados ou nações da America».

to a afastar-me do poder. Criei
sua revogaç�o p�la von!a�e �� um� só d.as p�rtes;

/'

.
'

uma grande Alemanha e agora . 4-_Conslder�m tnJushftcavels a vlO!açao da neutraltdade

estou disposto a passar o poder ou, a Invasao de palses fracos como expediente para conseguir
ao marechal Goering.

! triunfo nas guerras; .

O «DAILY SCHETCH» tam- 5-�omprometem-se a reclamar e protestar contra qual-
bem noticia que circularam f,U- quer. ato behco. que se afaste do Direito internacional e das exi-

mores segundo os quais o sr. genclas d� jushça».
A _'

Hitler estaria disposto a renun- .

. �ao �e preve que esta declaraçao tenha qualquer efeito

ciar ao poder.
matenal ImedIato sobre as nações beligerantes; porém estabelece
o fundamento para uma possivel revisão do Direito Internacional

O
no que. diz' respeito ao �ontrabando. Ao mesmo tempo os orgãos

'novo .0 ..
consulhvos da conferenCIa concord.am (.Om o estabelecimento de

., um comité economico permanente em Washington, por toda a

veArno pOtl
duração da guerra, para, estudar as más consequencias dos atos
de contrabando e referil-as a todos os governos americanos.

lonês

O,REleH SE'
, �

.'OP,OE

�ntrandó
Vartl

.... '

'.

ean

sovia

r •

Rendetl
ratn-se

,BERLIM, 3 - Os restos do
Exército polonês, -que' se defen
diam ainda na peninsula de

Hela, renderam-se íncçndícional
mente, antes de ser iniciado o

ataque das forças a!emãs já pre
parado. Foram aprisionados
4.000 soldados com 'os ofi-
'ciais, entre êles tambem () grão
almirante polonê&.4if von Unruh.

I

Avião intl

glês aba'tido

, .

. _

MOSCOU, 3-Como foi noti-
1.lddo, a Russia encerrou o for
necimento de óleo e kerosene
á Inglaterra e a a seus domi
nios. Grande quantidade dêsse
precioso Iiq!lido destinado a fir
mas inglêsas em depositos de
Baku, não foi mais, embarcada.

Movítnento
diplolDatico

'� , ROMA, 3-Partiu, ontem, da
capital alemã, de regresso a Ro
ma, o Conde Ciano, ministro
das relações exte iores da Italia.

O ministro de 'ex(!'rinr da Li·

tuania', atendendo ao convite do

governo sovietico, partiu para
Moscou. Consta que as 'nego
ciações visam uma nova regu
lamentação das relações entre
êsses dois paises. -

,

O ministro ,do exterior dá
Rumania, sr. Gafencu, foi para
Constança, onde se encontre.rá
-fom o ministro do exterior da

Turquia, há pouco de volta de
'sua visita a Moscou.

I
,

Transferencia de
, batalhões

"

"

'I

RIO 3 - A bordo do «Bae

pendi»' segue hoje para ReCife
o 2' B.C. sob o comando do

ceI. Marco Antonio Felix Souza,
que estava aquartelado ,em Pi

.nheiros, Estado do Riu. No mes

mo vapor embarcará em Recif_e
com destino a Natal o 31 B. C.,
qu_e desde novembro de 1935
estava afastado da 'capital do

. Rio Grande do Norte.

( [, ablda I I lI_. JkYC>-PONSAVEL
Ir ,- .-;;'Eôji' -

A'.� "

Desaparece-
,

ralD esC.alí-
'nhaanente

TOKIO, 3-Um perta-voz do
Ministerio das Relações Exte
riores declarou que .o pacto rui
so-gerrnaníco é lncompatível
com

-

o pacto antí-Komlntern,
porquanto

.

incrementá, ,em vez
de diminuir, o desenvolvimento
do comunismo na Alemanha.
Declarou ainda que o reíeridç

pacto é incompatível com ou- ,

t�os acordos e objetivos ante
nores.

o Japão
discorda·

.

Justa ,
dis

tinção

UMA ASSINATURA MENSAL
DE «A GAZETA» CUSTA.

j APENAS 5$000

"

zona

americana de se

, gurança"
O Diretor Geral do' Imposto

de R_enda aeaba de nomear para
Che!l� de Seção na Capital do
Espl�lto Santo, o nosso patricio
e bnlhante funcionario senhor

S!lvino Setubal RabeIo,' que ser
vIa como Sub-Chefe do S�rviço
de Imposto dt Renda desta Ca·
pital. •

O nomeado já exerceu com
raro descortinio identicas fun
ções nos Estados de Sergipe,
Ala�oas e São Paulo, sendo
assIm, o ato de agora recebido
com reais jubilos pelos seus
inumeros amigos e admiradores.
Funcionário inteligente ,'e tra

balhador, cidadão afavel :e CÓ�

mUriicativo, o sr. Setubal fez

H I T L E'R
um largo circulo de ótimas ami·
zades em Florianopolis, de-onôe
seu afastamento será efetuadó
com pezar.

d
Seus amigos 8 admiradores

preocupa o preparam'-Ihe amistoso e con ..

_ c�rrido botSl-fóra no proxlmo
dIa de sua partida para a Ca�
pital Capichaba. ,

'LONDRES, 3 - O corres

pondente do «Daily' Exprçss»,
em Copenhague" declara saber
que o sr. Hitler determinou ao

marechal Goering, que impedis
se o vôo de qualquer aeroplano
inimigo sobre territorio alemão
e evitasse a qualquer preço os

raids britanicos para � di!ltribui"
çãO de boletins entre as popu
lações civis do Reich,

Festi'val em
beneficio da
Caixa Esco-

larP 5-
.

nas ultimas 'quatro ou cinco

ara .eg- noites sendo concentradas, prin-

PARIS, 3 - Uma alta perso- fr-.e-d
dpalmente, entre o Rhenl) e o

nalidade diplomatica latino-a-
Mosella..

mericana, membro do Conselho
Um funcionario declarou que

,

da Sociedade das' Nações, de-
a chegada de retorças alemães A maior Serraria de Lenha Promovido por um grupo de

clárou hoje pela. manhã: '

,
PARIS, 3-Nas esferas ofici- á frente ocidental ao mesmo tem- ,Fone 1.100 alunos do 2' ano do Instituto

«Estou convencido de que as ais anuncia-se que os alemães I po que o. sr. Hitler desenvolve '-- -, -�-'���--- de" Educação, haverá, na 6a'.

Republicas sui-americanas se- transferíram mais 25' div·isões i sua ofen�wa de, paz, vem pro- L
I

t d
feira com inicio ás 8 horas, um

guirão o exemplo dos Estados para a linha Siegfried no decc,r- ya.r _que póde _ha,,:er � menor ançamen O O na- belissimo festival, organizado a

Unidos: reconhecerão o' novo rer da ultima quinzena. llusao acerca da slncertdade do • .' •

C
capricho.

govêrno polonês que se deverá Calcula-sé que os alemães, tem Fuehrer. VIO mineirO a- O programa consta de 2 par-

constituir. atualmente cincoenta divisões

na, '

.' te, serido os numeros escolhi-

«Em consequencia disso nos- frente ocidental, ou sejam apro- ',-- --

moclm d�s com gosto.

sas republi.cas se manterão de vimadamente 762.500 homens.
.'

.

Dado o valor artistico dos

acordo com os principios aos Declara-se que enquanto o' Preços em mat.erial elétrico. que tomam parte,-o festival será

quaes aderiram solenemente não chanceler Hitler desenvolve sua CASA RADIOLUX - Rua RIO, 3 -Provavelmente 28 do mais um belo acontecimento.

Jeconhecér as conquistas pela of�nsiva 'de paz, continu,a envj- 28 de Setembro, 28 ccrrente será lançado mar navio O, resultado será em beneficio

força>,. ,ando tropas adicionais para a mineiro «Camocim», cónstruido da Caixa EscolaF.
'

frente ocidental. Segundo se diz Arsenal Marinha desta capital, Pela gentil senhorita. Nazira

Lampadas pelos menores preços nas esferas francêsas" forjes des- ultimo da serie total de seis Mansur, fomos distinguidos �om

CASA RADIOLUX _ Rua tacalllentos de tropas alemães te,,: Lenha Oelamlíert construidos nos estaleiros na- um atencioso convite.

28 de Setembl'o, 28 riam chegado á Linha Siegfried Fone 1.100 cionais. Gratos •

;

...

:\
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O,ESPORT'I;VA
Direção

"

.

Uma Interessante en- �4 C;�'j��:i��0���aaa d��apu�:r
.( trevlsta de Sylvio da "Taça Roca"

I

L RIO, 3 (H)- A C.8.D. assentou com o técnico La-,'ag reea g�eca, as me�ídas �reliminares. para a 'prep�r�ção da seleção na-r

cional 'que disputara no EstadJO do PaCaembU,. a «Taça Roca» '1
Segundo a proposta do técnico

-

paulistano, a C.B, D. aprovou II
a d?ta de ,14 de janeiro. pa_ra a -reali:ação do jog?,. ?ecidindo, IIInterpelado por um jornalista carioca, o porem, consultar a Associação Argentina sobre a viabilidade . da;; RUA FELIPE SCHMIDT N. 5

-

..eter�no esportista diseorreu 'sohre as, tremlerencia da data, �o que será feito hoje. '

:" , qaulidades dos luteholist 'Is antigos e atuai�
,

,

, �'__liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiliíiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil

'� -·A organizot:ão do seleeiouado ,I A vinda do Fluminense a
'

I São Paulo
'Svl�io �

Lagreca. que foi ao Rio de Janeiro arsrsur ao
�

, I
". jogo entre o Vasco dl Gama e o S. Cristovam F. C., afim de: RIO, 3 (H) - Est4 assentada uma nova viagem 'do 'I O;�r tirar algumas c�nclmõJs sobre os jogadores ,que compõem fS!eS' f Íurninense a São Paulo, lixando-se para -"2 de Outubro proximo

quadros, foi interpelado pelo representante .do "Correio da N01te)�. I
o embarque. Vae enfrentar a partida', desforra com o Palestra I '

PaleEtran�o com o redator, desse Jornal. Lagrl'ca. focalt-
i halie, no dia 4, á noite. No dia 8, o-Fluminense jogará em Ma-'

zou o futeból antigo e .o aluaI. Dl�se dos recursos dos jogadores rilia, contra 'o selecionado local.
antigos que, com facilidade, lIe' "datavam a varias posições, sendo i

,

até comumaoroveitarem-se elementos da vanguarda, quando come-iO Flamengo disposto a te,;.çavam, a decair, na linha media, e citou o caso de Amilcar-, que, I
n�quel�s condições, passou de centro avante para centro=medio "l novar o cont. ate de Iaiada Jogou longo tempo e cqmo astro que todos os contempora- . .

" "

Realizou -se segunda-feira passada importante sessão d�
neos conheceram. Leon idoas Diretoria da Liga Atletica Catarinense, na qual ficou marcado o

R.ecoI dou Que erro Montevidéo, devido á indisciplina de dia 26 de Novembro .para a realização do certa-ne maxrmo _ do
um médio, que se dava a I�bações alcoolicas. foi obrigado a pro· RIO, 3 (H)-- O Flamengo já está cuidando da renova= áno o campeonato estadual de atletismo.·

,

testar contra a sua inclusão e exigir sua retirada. ção do.; contratos, de alguns dos S�U5 «craks», cujos prazos estão, Resolveu-se tambem dedicar a referida competição ao ex-

Foi num sul americano, co ..tra o selecionado do Chile e
em vesperas de terminar. mo. sr. dr. Nereu Ramos, d. d. Interventor' Federal neste ESlado.

'diante da dlfiEuldade para a substituição, alvitrou o deslocamento Entre os elementos cujo concurso, o Flamengo desejs As provás serão em homenagem á diversas autcridedee,
de Dias, ponta direita para o lagar dv meio que se comprome- contar, figura Leonidas que, ainda na .ultima semana" esteve no que se impuzeram á simpatia dos dirigentes do nosso esporte base.

"

tera não dandc atenção a responsabilidade que lhe pesava, sobre
cartaz, quando foi anunciada a sua ida para. o Boca Juniors, de Damos a seguir o respectivo quadro: "

os hombros e dos seus companheiros de'quadro, O nosso sele- -Buenos Aires. Arremêsso de disco �Cte. da GUllrOlção de Fpolis
cionado venceu por j a 1 e D.tls foi UIlI grande ,elemento na A Diretoria do vice-campeão carioca ofereceu a seu r.1�n· Arremêsso do pêso - « do 14 B. C.

1

linha média.
'

tro-avante a importancia de 60 contos de luv..s �or 2 anos «do dardo '_ " da Base 'de AviaçãõNaval
.. Lagreca falou ainda do campeonato' sul·"meriC'aoó 'de

e um ordenado mensal de 1 conto de réis. Corrida de 3.000 m. --Capitão do Porto
1919, em que vencemos, brilhantemente, em jogos meruoraveis; Leonidas ainda não respondeu aos diretores rubros-negros (1 '« 2.000 m. -Cle. Escola A. Mlui'"heiros
«Fui, declarou ele, o organissdor da seleção braSileira,., Lutava-. e .somente o fé!-rá, segund . nos declarou" quando seu atual con- Salto em altura -ete.

-

da Força Publica
mos com a falta de zagueiros em condi.�ões ao momento: Pala- -i;at�·�stiv r preste a expirar, o que sé-'verrficará a 31 de De- Corrida de 800 m. \

-.Preso do D. Administrativo
mane, que estava �m forma, era um otimo elemento para o qua= zembro. Salto em distanci� -'Prefeito da- Capite] '

.

dro, nunca' para um selecionado, Outro que era apontado e tinha

'I
Salto com vara - Delégado' Fiscal

cartaz era Chico Neto. No entanto, estava gordo e isso, de cerro Corrida de 1500 m. - D. Reg,
-

dos C. e Telegrafo
prejudicava seus n'ovimentos..., ' I\r Jnãe de 7\rauJ·o Olhos, Ouvidos, Corrida de revezamento 4x 100m. -Inspetor d'l Alfandega .

. rrocurei Píndaro que se encontrava. afastado da atividade �. '--Nariz, Garganta Corrida de 400 m. -lnsp. Reg. do M. do Trabalho
e pedi-lhe pala ensaiar, pois precisava do seu concurso. Pindaro

ii
«« 75 m. ·-riscal dá' F. de Direito

refutou, alegando que e tava róra de Iórma.
,

EspeCialista do Centro de Saude •• Aflsistente do prof. sanson

Consultas diarias das 4 â� 6112-P.15de Novembro,10. Te!. 1447'

Convenci o de que' ,com as qualidades que possuta e um

PQUCO de esforço e b�3 vontade ficaria em condições. 'Conseguida /

a aql1iescencitl do vdersrlo zagueiro fi�mengo, fui -a S. Paulo bus-
ci La U'r" Demar I-a. 'car Bianco, gue era (:) homeDl ideal para faz�r, 'parelha com Pin- a

daro. -\certei, assim, uma zaga Sf'gura. Na linha ,qledia Galo, que
era o dono da �ala mI dia esquerda, eslava deca:ndo. Neceasitava C'a IIadode um vai r novo. 'Apanhei Fortes, o notav�l Fortes que, muito

jovem e de uma dispnslçãl) como pcucos, me parecia o elemen'to
indicado, . So�lÍ uma gUéTra formldavel. b.té, mesmo diretores do
Fluminense� clube de Fortes, foram contra essa. minha indichção,'
Insisti e Fortes --foi a re�efaçãol Pronto o quadro e preparado,

.

, embarquei para S. Paulo. Entretanto. uma modificação foi. feitll
depois que' daqui saí. Tirara'm d.. ponta clireita o gr&rde Formi-
lIa. Colocaram' Men'!zc! e depois Miloo». '

,

Aproposito dc.s seus planos de ação, acentuou I..agreca:
«Em primeiro kgar' wu brasileiro e agirei de fór.ma a

não trair- à c' nf éilJ�a dos meu� ratricios.' Meu ,escoro principal
é organiz'U crm maxim"l

_ rapidez, um conjunto e treina-lo de for
ma a' .;oneegl1ir harmonia. Quer isto dizer que o periodo de ex-

perjencia& selá o, mais CUlto- possivel�.
,

/'

MISC'EL.ANEA... , \
-

.

ZON�

Rua
,

.

Traj�no, 'N. 12,
.

Venda de discos e _ valvulas

.«

A COMPANHIA QUE, PROPORCIONALMENTE,
,

MAIORES QUANílAS PAGA
, ""
(::omhin8t:ões Sorteadas
Em 31 il6 Setembro

IPlano "A"
-

Plano "B"
Do 1 •

ao 6:
------------

A Z S Y R X N H 19 X M19 PP 15

Y F CJ L M L Y N -2 U.F 13 H V 26
Do 7.' ao. 12:

D�dão será f�o..vo�ado

F Q X I H V Q B 25 T K 2llV L 14

C K FI A A U Z"Pu R,O SIK I 21

!I n-formações e Prospectos
MA�HADO & Cio.

!Rua Joãq Pinto ri· 5- Florianopolis

Fai, u'se na linha média e 8\ aodão {oi lel'Abraco corno
\c,� figura ·oecessar.ia. Focaljz :)u-se os atuaçÕl's irregulares d4 Del Nero,

aqui no R io e seus mcessos em S. P;,ulo. Por fim foi lembrado
-o médio Dedão, de MlIiílS. <iUé é tido como astro. , 'Il.agreca não fez afirmatIvas, mas ar:entuou que ainda �
c.êdo pôr� falar se em e!ementCJs que devtrã? cons!;luir a �e1t ção_
«Precisamús é trabalhar como bons brasileirús e qlle os clubes

'4: ludo facilitem para. qu� po:;�amos venc ..'r l' alimento muitas e�pe'

�rallsas de cc-nsl>guir um grande triunfo para \) [ulet'ól d(} nmso I
pai,» .

�
_....-J�-

, .

CASA
TURUNAA DA

Nas suas novash.st íI�Dt:ões eontiD�a ,,�ndeudo sempre mais .barato ' "....

'Dist�ibuidora- .dos apàre,lhos r R. ç. A. VI_CTOR

de 'Escotto Melo

LOTERIA FEDERAL
QUA RTÁS e SABADOS

Adquira o seu bilhete no

Salão Progresso
O Unlco l

Florianopoll8

Marca,da para
dia 26 de No
vernbro

o Campeonato, Estadual
de Atletismo

filhas da pranteadà e 'inesquecível

t
e

\

Laura DeDlarla �allad•

convidam os amigos e peSfloas de quas relações para a missa que
mandarão rezar no dia 5 do corrente, 45 6 112 horas, no Gina �

sio Catarinl!nse, pelo descanso eterno da "Ima daquele ente querido.
Anteoipam' ag�adecimentos a quantos compareceram 8 este

ato ,de !eligião.'
-

"BANCO DO BRASIL
�arteira de �rédito:Agrieola e Indus(rlal

o BANCO DO BRASIL ,âvis8 a0S interessados que se
dcha em pleno funci0oamento a Carteira de Crédito Agricola e In
dustrial, achando·se sua AgAncia nest� Capital perfeitamente habi4
litada a realizar todos os financiamentos previstos no Regulamento
da Carteira.

Os interessados. quer desta capital" quer dos municipios
vizinhos e da zona sul do Estado obterão na Séde da Agência, á

,

rua Trajano, n. 3, com a maior presteza, fodos QS informes de
que possam- carecer com referência a· tais operações, 'bem como

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

'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



L
(

c

GAZETAIP h- t d -��:r:iIOOiiiD����'fI·Tesourà..'
�

, eeene unen o e vagas I 'Repartições , Pedro Xwier � Cia'. -.,Ao
. nos. Institutos . de . Previ-I Púb I icas � �:�.�::ne..:o d1:.;,u�í:::::ca,

DIr"tor • -Proprietarlo JAIRO (;AI.I.ADO I dencia social _ ; ii C.,lo3 G.lIül.& Írmão -.Ao
FlorlanopoUs, 4 de Outubro de 193�

. .��..� �1��1r� Depdttamento de Saude Publica,
______

'

para quI..' ae digne informar.
RiO. 3-0 ministro Waldemar Falcão acaba de baixar imo SEfJRET \RIA Dt'

.

Prefeitura' Municipal de Joirt
portante portaria sobre o provimento de vagas nos Institutos' de INTERIOR .I.; JUS- vile - Ao D�paltamento de!
Previdencia Social, tendo em vista que ê de absoluto interesse .pa- T .... � d
ra a perfeição dos serviços, que os legares sejam sempre providos IvA.. sau e Publica, para que se digne
por pessoal competente, habilitado em concurses realizados pelos prestar ioform3ções. .

Institutos de Previdencia Social e orgãos para estataes . subordina- De<iilgnaeõeM Redro Xwiet A.t Cia. -Ad

Empreza Auto Viação Canas Vieira: Partidas de dos ao Minlsterio do Trabalho, nos quais se observou grande apu- Departamento de Educação, para

1 h P d d C V
'ro e rigoroso critério; ou seleção e classificação.. Para diversas funçõf's Ioram que se digne informar.

Flo-ienopolis, ciariamenfe, ás 5 oras. arti as e anas iei- "

Ainda resta longa lista de candidatos classificados, mas d
ra, idem, às 6,30 horas. ltinrario: Tres Pontes, Saco Grande, ainda não aproveitados, por motivo de inexistencia de vagas em esignadou Lauro Martins. a ijuotJ do

5aotu Antonio, Verg-m Grande, Canas Vieira. Quilometros: 30. numero suficiente.'
• Ep1minondas do Yale, lr.neu Promotor Pul lico "de SãO; Joa·

'Tomando em apreço esse fato e considerando que, em re- Benedito d.:: Macedo, Maria quim - Informe o sr, 2' os-

Empre%a -Silvio Zacchi-Palhoça: Partidas; de i lação aos Institutos ond� o!ohum concurso Re realizou é
_

sobremo- Caudidl\ de Ar sujo FigueirerJo, cia!.

Palhoça diariamente, de duas
.

em duas horas, a começar das I
do conveniente que. d80 IDve�d de

em

I Pd�eendf'idJ�amd a execuçao dfe no- Maria de Lourdes Cumalgo, Ju- NelL9n Pereira de S"Usa .:

7 I" da h di'
, , 18 10 h O FI

vas provas, a custa e consi erave rspen 10 e tempo e es orço, r S'I' D I M d d De acordo .

• \:t a, man ã, sen o a u t.ma viagem as . oras. e 0- para proverem reduzido numero de vagas, selam ali aproveitados
la I verra,. uice I erce es e

rianopólis, tambem de duas em duas horas. a começar das <9 ho- os candidatos [á reconhecidos capaZ<1s.' I SJUZ9, Mana da Graça Cam- Euclides' de Queiroz Mesqui-
raa da manhã. sendo a ultima viajem ás 21 horas. ltinerario; Ca- O ministro do Trabalho determina em sua portaria que,até pelo, Helza Klt:in. ta, juiz Substilulo da 3a. C.

poeiras, S. José. Palhoça. Quilcmetros: 16. deliberação. em cootrario, os Institutos de Aposentadoria e ,Pensões J"dieiaria,,- Informe o sr, 2'
,I que necessitem de preencher vaeas em seus quadros funcienaes e Lieelleas Ofiei]!.

não tenham para tal candidatos classificados em concursos regulur·
mente organizados, dêm preíerenclas, no· aproveitamento para os

Foi '

respectivos legares, aos candidatos classiíicadós em concursos realí-j.. concedido um mês de
zados por institutos congeneres do Ministerio. I licença á professora Celia Cam

Os institutos que houveram realizado concurso para provi-I pos.menta de seus cargos funcionaes, em cuia lista de classificação

Empreza Auto Viaçio Peixoto-TiJucas: Saida� a�nda se e�contram ca.n?idatos �guardando aproveitamente remete- Requ@rlmentos
rao ao gabinete do minístrc a lista dos candidatos remascentes

diariamente, de Florianopolu, ás 16 horas, de. Tijucas.: ás 7 ho- dos concursos cujo prazo de validade ainda não haja expirado. in. paehados
ras da manhã. ltinerario: Bíguas&u, Fazenda, Tlmbé, Tijucas. Qui- dicando o numero f' a epoeha de classificação de cada um, grâu
lomencs ......5�. ,dt' seu aproveitamento intelectual e função ou cargo para o qual J. Nunes Pague-se, á Taeito Otacilio Matos -Sele

,

foi o cand,ida.to submetido a concurso.
.

.

_
vista das informações, a quantia devidamente, nos termos da lei

. Linha de onlbus Barreiros: Saidas diariamente. de .

A vista de elem�n�os constantes da hs�a �m apreço,. será, de ;4$000 desenl h do- n' 69, de' 1936.
til ". .

'

2 2 organizada por uma comissao composta do presidente do Instituto di. .r�n a,n o se

�a�rétroS, de. hora, em hora, de manhã at� á3 l?, d� E'm <ie Aposentadoria e Pensões um� relação geral dos candidatos, em
os ocumentos neceSSIlllOS a com- Sociedl!d � Anonima Casá Mo·

h�ras de tarde, ate ás 18 horas. de Fl_onanopohs, as 7-8,50' fupção da qual passarão a ser feitas as nomeações para ,os car�o!! provllçno. da despesa. ellmanr. - Pagu·.se, á vista (

10.45·11,50 12.50-14,45,-15,45-17,45 e 20 haras. Itinecario: iniciais- 'Lutzr Ferrando & Cíd. Ltda. das informações, a quantia de
c.

Eshelto, Clube, Barreiros. Quilometros: 8. ,

Os institutos remeterão previamente ao gabin�te do mini!-
-, Idem, a quantia de 250$000. 873$500.

, tro hRta dos cargos a preencher, da mesma sorte que lbe comu' Car'o' H ka S A F d ã V' P I
� nicarão as vagas que p9Bteriormente. se verificarem, especificando

- ,oe� c ..... .
-

. ,uo aç, o IDcel.a. agn�nce
.

'i ,I Empreza SeU Cia. Pr.obst-São José Saidas dia
sempre os cargos. funções e localidades onde deverá servir o nomeado. Idem, a quantia de 8:819$200. h - Satisfaça a eXlgencla da

rlamenle, de hora em hora, hnto de São Jo�é, como de Floriano- � Os candidatos nomeados serão providos no cargo a titul'l Carlos. Hoepcke S. A. -- Procuradoria Fiscal. '

,

.

p(lliâ. Iti"erario: �stfeite, Ca;>oeiras, São "'sé: Quilometros 10. provisorio e 36 pa�sarão a efetivos após um estagio de dois anos, Idem, a qUiJntia de I :660$600. Frederico Schwanke lunior--
/' durante o qual será verificada a Rua perfeita adaptação ao !serviço Siriaco T. Atherino & Irmão Com:) requer.

�

LI"-ha Autoviação Biguassú '-- Sai das, diariamente, do IIl�ti��o�aIJrlidato assiste o direito de desistea_çia de nomeação Idem, a �uantia de 284$500. Nacim O
.. Nemje-D�ixo de

....
\
a" s 'ou-' m'ellOS de hOI Q em hora. tanto d'e Flo'l·anopolis. como

.' - M Batista Id t' h t JUI .. •

para imtituto diferente daquele para o qual foi submetido a con-
.

- .
- em, a quan- omar con eClnlen o (O r�curso

de Riguasiú, ltinerario: Estreito, Barreiros, Serraria Bliuas�ú. Qui� curso. tia de 1:015$100. plr ter sido illterp05to por Quem

(ometro�: ..
t 7. A portaria do ministro nãu se aplica aos. casos de preen· Laboratorios Raui Leite S. A, não tem poderes para tal.

chimento de cargos, rigorosamente técnicos, que 'exiiam, conheci· - ld m, a quantia de 540$000.
ra de Florianopolis. eiD que é mentos especializado, (os quais �;;Q provido! mediante as necessa. Alvaro Torreos _ Idem. a

agra'/ante JOãn Maria Souto e rias provas reg\)lamentares de habilitação, nem tão pouso cargos quantia de 167$600.
'

1 d M de imediata coafia"ça da administração do Instituto.
agravado o dr. uiz e e'lore�.· .... Rebt"lo & Cla. Ltda.-Idem,
Relator o sr. des. SILVEIRA "EU QOÇ A Predios ,.á venda a qu\ntia de 1:100$000,

J ulg;a-rnentos NUNE�,
- ,. _.

' Wd'fgalí� Lu'z Ráu -Id,�m,
d

.

I t"
Confnmada a sentença agra- LEI" . VEN�EM.SE os predios á Rua a quanlla de 150$000....

a U I rna vada, pelos seU$ fundamentos Conselhetro Mafra n. 22, Rlla E (' 'f' C
.

ã Jeronimo Coelho n. 5 e Avenida mpresa J�a lca ôlannense
s'ee.s. O que são J·uridir.os.

.

IS A B d C P A C I H k S ARio Branco_ n. 140. " . pp. anco e
"

.
. ar os oepc � . : - Ao

Agravo n. 1134 da 'comarc", O genial Eti'ward G. Robinson Informaçoes cO,m o sr. dr. Ader- gncola d.e Santa CataIma -Idem, dr. D�ltgado ReglonaLem Lages,ttectJno cnme n. 3145 de de O�le"[ls�, em que é agravante e!!tará 5a. feira na téla do CIo b I R d SI'" 7 637 000. '" . X
� a amos. a, 1 va: r' quantIa oe : $. para informar.

FJori.ànbpolis, recorrente o dr. AI d d P'
.

d NE RE . Rua Fehpe Schmldt n. 34. I C dexan te e leu e agrava o
M' t b' Ih em Igante ã C

A' d' d J' Mr· ais um ra a o po 035' 30V _ 10
' 1m oe aSllgra, e, pp ar·

U Ilbr a ushça Iltar e I'e- JulIo. José Grassa. Relator o sr, da COLOMBIA para o Mundo. Diretoria do Interior/los Ho�p(h S
..
A. - A�, sr.

corrido JO'áO Vicente. �e1ator o de�. GUSTAVO PIZA. I E sôbre este
_ trabalhu estupendo .

. e ..Justlea Delegado EspecIal de CuutJba-
&r. des. qUSTAVO PIZA. Foi clilOfirmada a sentenç.l\ AURA DA SILVA, correspon- .

f I f
T H

nos, para 10 ormar qUci 'l im da
. Decl,diu o rihul)�l nl:gar pro· agravada que decidiu com acer- den.te em olli�ood .das maiores

'Chac�ra a venda jRequerimento"'"�unento ao recurso ficando des- t .

revistas do I.\1'eXICO disse textual·
u .., de.- Vlf.)em e quem a autoriZOU.

f·' d 'd' h d
o.

mente - EU SOU A LEI é in· .

.

panhados
Maria Almeida da Stlva -

�arte. con.uma o o espac o e I Agravo n. 1111 da comar�a discutivelmente outro ex'ito da VENDE-SE no distrito da w.;; Ao exmo. sr. dr. Inte�ventor Fe-'
arquivamento. de Florianopolis. em que é agra· COLOMBIA que sempre nos Trinda.de uma chacara com casa d I O

I f J b de rad'a l�ão DOi"".I·ngos .la SI'lva �ra . raso vertente' é de ser

..
5lo pOlque a eceram anl' os vante o dr. Joáo Acacio Go- proporciona historias humanas,

. mo I.
"

't. o
d -'d

.

d f F
d

. •

f d t d bl' Tratar com o proprietario, Cio E, nc-aml'nhe_'se ao Tesouro. elen o, pOIS. e ato, rancis·
os agentew . o crime. mes de Oliveira e agravada a sat!s azen o em u o ao pu lCQ. .

-

.

,

R 3546 d Ed d R b- t' r11 d' cílio da Cunha, á rua Lauro M. A. S. Carvalho - .Ao co Laurentino da SI'va foi assas-
,

.

ecursó crime n. li, Fazenda do Estado. (2 volumes). war o IOson es a esp en 1- ,

d PI' I
- do, como de habito:t. Linhares n. 54.

Tesouro, para que se digne 10.
sinado no exercici.) das -- suas

�omatca f'J onanopo IS, em; Reiator o Ir. des. URBANO No elenco do filme formidavel. formar. (unções. lo ssim,' estamos de a-

lue � recorrente o d,. Auditor, S/1 LES. está ainda a linda Barbara t1)' d
.

f d
J. MI' 'd I H T

,) Francisco Momm, porteiro do' cor o com a 111 ormação o
II uShça, Illar e, recorri o 'Confirmada a sentença agra- N.e.il. o garboso JO N BE."AL, a e'rreno a T

J .I. V d S ' R I t W d B Departamento de A. Mun:cl'pal esouro.

9Se lelta e ou1a. e ator vada. Julgou-se impedido o sr. mSlDuaD e e� Y ,arrIe e o, "\ •

o sr des URBANO SALES d H' F t s
nosso sempre slmplltlco OTTO

.

venda
- Volte ao Tesouro.

•

.'
. es. enflque on e . KRUGER C I H k S� Tribunal não tOÓlOU co· i Apelaç�o civel n, 1979 da Pela pri;;;eira vez em &ua brio

ar os oepc e .' A.

nhe�mento do recurso. I
comarca de Florianopolis, em lhante carreira cinematogrlifica,

Encami"he·Je ao Tesouro.
,

. Agravo n. 1132 da comar\,;a que é apelante a Companhia Edward Robinson está ao lado Vende'se, a bom preço um Companhia TeleEonira Catari-

de FloriaDopolis; em que é agra· Pa�lista' de Seguros e apelados da Lei.. Mais ainda: ELE E' A terreno sito á Rua Almirante ne'lse - Ao Te�l)uro, para qUE'

'vante a Fazenda Nacional e,agra- Bomfacio Bessa e �utro. Relator PROPIUA LEI.
b' f

Lamego, fundos para o mar. se digne informar.

d M ,,' h Ch' R I E
De modesto e sa 10 pro essor Tratar Barbearl'a' - Conselhel'- C L h S" A Bva o,

.

ahU! o IZ"ZO. e ator (i) sr. des. UI-XBANO SAL S. de Faculdade de Direito, com
asa o ner • • pp. an-

O"r de" MEDEIROS FI- O T
.

I
.

t .' l'd
ro M;\fra, n(,.9�. co Industria e Comercio de San· ..

Q • �. rmuna negou provlmen o sua eXl"tencla p aCI a e serena, MIM d C l'
LHO r' f' b d 5 v -,1 la Catarina - ,A_ Tellouro'l'

anJe
.', a, ruz ,ufllor-

• IÍ apelação, para confirmar a sen- ele trans orma·se arre fita a.men.
• I'W C d f

O T 'b I '" t d b I' t t a luta (le VIda e para q"le se' 'dl'gne I·nform"r. orno requer a vista as ln .onrla-

.

ri una naO omou co·
i tença apela a que em ap IC(\U o e e rava um' . ."

hhecimento do agravo. I d' 't
de morte contra uma poderosa I José Brüggemann - Idem. ções.. .

�

Agravo n. 1141 da comarca)
irei o.

q..?adril�a de <sc�ocs:t� cuja a�ua Prefeitura MUOlcipal de Join- João Chmac� Lope.s--Faça-
d: S J" çao fétzla-se sentIr ate nos altos Dr. Saulo Ramos vile - Volte á Portaria, para

se a transferencl8 requenda.
",

e Ao. osé. em EJue sã� agra-I Dr. Au re I io serviços publicos.·
"

hhtes e agravados H. Fett & Ao lado do modesto professor Ex-interno e ex<astli5!tente no que seja devidaUlente selado.
.

Cia. e Meyer & eia.. Relator' ROtO IO
I cerram f·leiras todos os Se!lS al�- Serviço. do Prof. Brandão Afonso Araujo, adjunto do

o sr. des. SILVEIRA NU· í MeDICO _ OPERADOR I nos e a lutà prosegue ate a VI-
I

Filho--Rio Promotor Publico' da comarca.

NES, I -PARTEIRO I toria final da Lei. I de Carador -- Volte' Porta' rl·sll·co• ' 1 J
.

m arti ta foi tã ge
.

Diplomado em '1933 pela :r

C 'd
'

.

I t
; I amaiS uso -

ria, pa,ra que �eJ'1l �atisf�ita a
.

bnvettl o o lU gamen o em
i RAIOS X neroso de intenções, arguto de Faculdade de Medicina da

d,ligencia pata o pagam' nto da: psicologia, perante o seu publico. I Universidade do Brasil exigéncia do Tesauro.

t
.

d'
.

V 'd I Clinico ele Tuberculose El' d' h I EI M' I M A'
ala lU IC14118. encl os .08 SU.·

t.='ulmon,ar
e ap.unta ae mun o ? CfimlO o Molestias de Senhoras: za ance os oura-

des. Ulbano Sales, Guilherme a segUIr para IecorlqUlsta da fe- i "'enit�nciaria, para que se digne
''Abry' e Tavares Sobrinho. I· 'Olatermia em ondas curtas - liGid?�e geral,. sossobrada .. pela I Partos-métrorragias-cirur· infocruar.

,

_ 5
'

Raios Ultra Violeta e Infra· amblçao, desmedIda dos corruptos. I gia plastica do perineo-
Ag�ov? .

n. 11 8 ?a COí:larCa, Vermelho
dos egoistas e <iO'l que deseiam I

Giri.trgia abdominal-trau. Hospitdl «Santa CIUZ»

de JOlDvlle, em que e agravante· Infrazon-Terapia - Cistos· ap'mas a posse de riquesas e pa- matologia.
En:aminhe"se ao D. parlamento

Frederico BUlato e agravados copia-Uretro-Sc:opia der... da Saúde P�hlica. para qu'! in-

R k R C EU SOU A LEI Ed Residencia: Rua Visconde forme. .�

Henrique osenstoc e 5101.. e· t Consultoria-Rua Deodo
om· :t, -

.

de Ouro Preto 11
. latGr o sr. de6. SIr.VEIRA NU- I

ro _ Esquina Rua Felipe
ward Robinson. se,., reabiliia pe- Empresa Sul Brasileira de

""ES 's D' d ran�e os seus !"Jlhoes de fans. do TELEFONE 1009 EietricidAde S. A. --.' Encami··
I'.. chmid t. as 9 as 12 e �s UOIverso,' deixando o temivell

Dado, provimento ao agravo 14ás 17hs. Tetefone-1475.
«gangstert para nôs dar a mais1

.
Consultorio: Bua João Pinto n'1e'sé ao Departamento ae Sau-

para reformar li sentenç'l agra- Residencia - Rua Nerêu estupenda profissão de fé <ie um 7. De 1 ás 3 hrs. Tel. de Publica', para que seja anu-

,veda e julgar valida a pt nhora; aamos 26 _: Telefone 1450.' ator moderno e querido... 1641 lado com u cmpenhC' n' 140.

Agravo n. 1133 da comar- FAN lde a_cQldo com a inforrr.açAo do

·A

Linhas onibus e respeti
horarios

de
vos

, Empreza Irmãos SeU-Sant� Amaro: Saidag. de
Flcrianopolis, diariamente, ás 15 horas, de Santo Amaro, ás 7
hora•. ltinerario: Capoeira-, São José, Palhoça, Santo Amaro. '-lui-
lometros: 30.

.

SECRHTARIA .tC�
FAZEND� E

.

AGRI
'CIJLJ'ITRA

des::' Requerbqentbs
paehados

des- •

Tribu.al de
Apelação

SECRETARIA DA
SEGURA�ÇA PU.

BLlfJA

des ..Requerimentos
paebados

Prefeitura do Muni.
eiplo de Florlauo-

polis
'

Requerimentos
pachados

dos-

, Congresso fuca
Catarinense

Recebemo,s' um exemplar de!l
anais do Primeiro CI..ngresso Eu· "

caristico Estadual de, Santa Ca
tarina,
Trata-se de um magnifico tra··,

balho, abundantemeUte jlustrado
e com di dos completos sobre
Aquela imponente mllnifestaçí'ío
de fé ratolica.
Gratos.

Uma assinatura mansa.
de A GAZETA, custa

apenas 5$000

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Nossa
. VidaA GAZETABesouro tonto

a lampada, que dorme ao abandono,
Zumbindo ás tontas um besouro veio ...
EIs, lampada. azul, tonta de sôno,

.

Ele, chispa de sol, tonto de enleio.

- Diretor.Proprietario JAIRO �ALLADO

Sua eterna ambição é ser seu dono,
Possuí-la toda, penetrar- lhe o seio ...
Quer um verão de amôr, mas ha um outono
De vidro, que o contem no louco anceio!

ANO VII Florianopolis, Quarta-feira, 4 de Outub-;; de 1939

CASTEL GANDOLFO� 2 -O
PROGRAMAS DE HOJE:

Papa .Ialando em audiencia aos

poloneses residentes em Roma e
CINES �ORO."DOS

na CIdade do Vaticano, conso-
lou-os e advertiu-lhes: <Recor- REX, ás 7,30 HOHAS
dae que a Polcnia não morrerá », Ainda
,acrescentando: «Oxalá Cristo, que
chorou pela morte de Lazaro e

.solne as ruínas de sua patria,
possa um dia olhar por vós e

compensar-vos pelas lágrimas que
derramastes, sobre vossos mortos
e sobre esta Polonia que não
quer morrer>. O Suinmo Pon
tifice declarou que a hora pre
sente é <terrível e tragica », mas

recomendou a seus ouvintes ter

confiança em Deus,. encarar o

futoro com esperança e 'orar
-

pa-

Ira que os poloneses não sejam
privados do conforto da- religião Amanhã:
pelos <inimigoa de Deus». OPa.
pa oíeerceu a sua consolação. á REX, ás 5-7-8,45 HORAS:
vista das c centenas de milhares de' Eu sou a lei
seres humanos alguns não com- _

batentes» que sofrem de (feri- O dinamico e incomparavel
mentes no corpo e na alma», F.DWARD G. HOBINSON vai
produzidos pela guerra na qual eliminar num audacioso golpe de
a Alemanha nazista e a Russia força agindo em nome de lei. to.
sovietica repartiram a Polónia. A- da uma quadrilha de ferozes sal
pelando aos bispos e ao clero pa- teadores, que infestavam a cídade.
ra que continuem a trabalhar pela EU-SOU A LEI é um filma
Polonia, disse esperar pela pre- de assombrar os mais fortes e gira
servação da liberdade de culto em torno de u.n tema psicologico,
da imprensa catolica, das insti- demonstrando o quanto valem a

tuições de caridade e instrução coragem, o denodo e o cumpri
religiosa, Dizendo compartilhar mento-do dever.
de seus c sofrimentos, miserias e

lutas» o Papa falou do valor mi.,litar dos poloneses, através va

rios secu 108 de «defesa da Euro
pa cristã» e de sua grande fé

, r�lig:os�. A Polonia já foi atin
gida por muitos desastres, mas

tambem tem tido vitorias bri
lhantes, <Esperamos que Deus
não permita que o exercicio da
religião seja dificultado em vos

so paiz e que a vida ce tolica

po�sa continuar, pl'ofun.da, pro- Ii O popular programa da sessão
veitosa e, com. a liberdade dupla com dois filmes de encher
qu:_ lhe e devida, ,Por esta

I as medidas ...
ESCRITORIO TE'CNICQ PARA CONSULTAS - Dispõe razao exaortamos os vossos pas-

D
.

de especialistas abalisados, e .responde ás consultas que
tores a proseguir a sua iniciativa I omlngo

Ih
-

f I d b bl tê
.

'f' em um terreno que, com auxil.o '

_e sao ormu a as so re pro emas ecmcos e cientí I'
de Deus poderá per,manecer aber-

No R E,X - em seSSOI'S elegantes,
cos: sobre montagem de hospitais, casas de saúde, ser-

I h d
. to á s.ua atividade. Qusesquer as oras o costume:

viços,especiais, etc.

I
. q.u� selam as novas Clrcu!lsta�-ITéréré não re· 01ve

C d·t M t Peçam-nos prospetos e informações eras, o dever de cada um e nao
•••

re I O U UO
_ I somente manter-se em oração I MESQUITINllA e toda a sua

[
Maeb'ado &' Cla. mas desenvolver corajosamente I corte do carnaval da alegria.mes-

Predial
.I

l:epresentantes gerais em Santa Catarina ;
suas atividades'. trande o Casino da Urca e o que

! Esta ,é a primeira declaração se passa lá por dentr-o mesmo
- 'Rua João Pinto, 5 - Cx. postal 37

Ipubliea do Papa sobre a sorte nos .reservados. •

•

Esta i-mportante empreza rea- FLORIANOPOLIS. 043-10v-4 da Polonia desde a invasão ale- Um filme nacional dos melhores.
liza ma� um dos �us dGrt�os, ;'���������·�'���������������m�ã�.�M�u�ü;os�o�u�v���t�e�s�ch�o�r�ar�a�m�. -018-
nll data de hoje. � ..., ,',

_
' , ___

A -V' I S O

�ustodio de Ferreira Bandeira e
Teresilia R. de Ferreira Bandeira

participam 9 seus parentes e pessôas de suas relações o con
trato de casamento de sua filha MARIA DE LOURDES
':!om o senhor PAULO OTO SCHEIDEMANTEL.

Fpohs., Outubro, de 1939. '

Paul9 SeheidemanteJ e

Jenny W. SeheidemanteI

Besouro, andas em vão te consumindo I
A ventura _é uma torre esguia e grave ...
Ouve o que eu digo, meu besouro lindo:

participam .a seus parentes e peesoas de suas relações o con
trato de casamento de seu filho PAULO O ro com a se.
nhorinha MARIA DE LOURDES DE FERREIRÂ BAN.
DEIRA, - f

Blumenau, Outubro de 1939.

A ventura é uma torre que eu não entro
Nem tu ... torre fechada, cuja chave
Nosso senhor deixou ficar lá dentro I

I
.\ "'I v ERSA 11108

J. Brigldo
I· C . I
I arneiro, autor da notavellobra cieêntifica «Os Penitencia- !
rios» e do livro de prosas e {versos denominado � Imagens e

Poesias». ----D-----R--LT\-U-I-Z--------·--'-----�Muitas foram as homenagens ,
• DE 50UZA

prestadas ao ilustre aniversariante.

A data de ôntem, assinalou a

passagem do aniversario natalicio
do conhecido criminalista e pe
ni'enciarillta' sr. dr. Augusto Acio-

ADVOGADO
Escritório -- AVEJJ\'lDA GETÚLIO VARGAS - Residência _

HOl'EL G�ÓRIA - JARAGUACAR rAZ�S DO DIA
,00 EO N
• Ilder d08 cinemas

Emp., Cinematografica
Odeon Ltda.

'

FONE: 1602

Fez a!l0s ôntem, o sr. Jugurta
Nascimento, funcionario do Mi·
nisterio ,do Trabalho e figura
destacada em nossa sociedade,

Senhorita exija que seu noivo
use chapéu

RAMENZONI

A' PRAÇA
Temos o prazer de comunicar aos nossos clientes e ami

gos que, distinguidos com a representação, para o Estado de
Santa Catarina, da conceituada firma LUTZ, FERRANDO
& CIA., Ltda. (Primeiro Instituto Sul Americano de Ótica 8

Instrumental Cientiíico), do Rio de Janeiro, estamos habili
tados a aceitar pedidos e fornecer orçamentos sobre todo e

qualquer materiul de ótica e instrumental científico.

Fazem anos h1)je:HOJE-QUARTA-FEIRA, 4 DE
-

OUTUBRO
8 exma. sra, Herondina Erner

tida de Oliveira, esposa do sr. I
Eurico Soares de Oliveira: Ia senhorita Maria Wendhau',
sen, filha do saudoso coronel
Andre Wendhausen. Macbado & Cia.'·

-

Rua João Pinto, D. 5-GIx. postal, 37
Flerianopolis. 042--5v-3

, A'S 7 e 8,45 HORAS:

I

A 20th. Century Fox apresenta
uma deliciosa comedia Florianopolis, 21 de setembro de 1939.

com

STUART ERWIN - PAULINE
MOORE-DOT.JGLAS I< OWLEY
-JO�N. WOODBURY-ROBER,LOWERY --

L· T
·

Marido emprestado:" ·Ira enls

Club FIQri·
anoiJolis

f�RRANDO & elA. Ltda. l
Ela queria ... beijos, mas era a·

penas para que ele aceitasse ser

marido por...emprestimo! Depois ...
p depois � Não quiz mais deixâ-lol

- No programa
NACIONAL D. F. B.
ATUALIDADES RKO.

2 traíllers

Preço-l $1 00.
Galeria-$700.
Selo incluído

Primeiro Instituto Su'l Americano de Ótica e

Instrumental Científico

Casa matriz Rio de Janeirô
Vae comemorar o seu 130.

aniversario, a 7 ('e outubro, o

simpatíco clube da colina- Por
_ este motiva serão realizados im
portantes festejos, incluindo-se a

solenidade da posse da nova di'
retoria e um animadissímo baile
em seus salões sociais, que serão
artisticamente ornamentados.
,

Gratissimes pelo gentil convite
com que fomos destinguidos.

Nas suas variadas secções abrange completamente:

Cirurgia-Fisiologia e Psicologia
Eletricídade->Tecno-industrial
Química-Microscopia e Projeção
Ensino - Fotografia-Ma temática
Desenho=-Oticn

.

�aDhi
_

UNICAS EXIBIÇOES
A'S 5, 7 e 8,45. HORAS:

, DICK POWELL, o cantor má.
ximo do cinema, (') artista que ..----------

todas as moças adoram aparece:
DOS agora ao lado de PRISCILA
LANE, cada vez mais sedutora
na alucinaate película da Warner

€ow·boy do Asfalto
com

PAT O'BRIEN-ANN SHERI·
DAN - RONALD REAGAN

DICK FORAN etc.
E' um "rodeio" do barulho, onde
OICK POWELL canta foxes do ,---------�--

outro plüneta I � 'ª'�Iiil 'ª' ��I9JU \9J o

" INUMERO
o

o Papa consola os

poloneses CARlAlES DO DIA,

o Cow-boy e a

Gran-fiua'

Preços-2$5o'O e 2$000:
IMPERIAL, á§ 7 e 8,45 horas

Castleais dp Impera
dor

Preço: 1 $1 00.
Selo incluido

Preços: 2$000

IMPERIAL, ás 7'30 horas:

"CASTIÇAIS DO IMPE.
RADOR" ,

Preço: . i $100'

Sabado
REX

AO PUBL'ICO

AVISA a sua boa freguezia que já estão_ em exposição', os mais belos sor

timentos de B'rins de Linho e: Casemiras em córtes' e que, apezar d� crise

comercial, ainda mantem se�s 'preços sem qualquer alteração.,
--��---------------------�

��m!!�2a_ colorida. da FOX,qu.e @ M��im© r�CMrS©
reune emoçao, mOVimento, senti' _

mento, poelia e romance na in·_
terpretação sincera de TYRONE
POWER - NANCY KELLY
HENRY FONDJ\-RANDOLPH
SCOTT e HENRY HULL etc.
etc.

"

o TE'MP,O
Departamento de ..\é.
ronautica Civil

'

,

Boletim diario da Esta
ção Aéro-climatológlca

Previsões para o periodo das
18 horas de ôntem ás 14 horas
de hoje:

TEMPO-Bom, sujeito, a ligei�
ra instabilidade.

TEMPERATURA-Estave!.

VENTOS"":'" De
dEste.

sueste a nor·

I)

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


