
o chefe 'do govêrno alemão discursará
'reunião do -Relchstag, propondo" como base, para
a consfltulção da -

um Estado polonês,' éntretanto
,

t
�

abrirá. ,-mão de nova -é permanente ordem das coisas,
Russia, estabeleceú na Europa- Orléntal'.·

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

I

WASHINGTON, 5·__:_ Comen
tando as palavras do gal, Fran
ca, que considera a incursão
russa na Europa Central, um f t

- ' BUDAPEST,' 5 - Comentan
verdadeiro perigo, a imprensa 'BERLIM, 5--::0s meios oficiais

. es eJa a pro- do a repercussão universal do
diz que agora a Espanha está '- �

d' pacto germano-sovletíco, a im ...

I alemães declararam que não pas- prla que a
'

vendo quais eram os verdadei- , " _ ,.

.'

prensa afirma não existir perigo
ros interesses dos países tota- s� de ,�ma mvençao de prln�l- na- infiltração do comuhismo na
litarios em lutar contra os «co- pIO a fim,. a propalada en!r�vls- " Europa. Hitler aceitou a cola-
munistas». A Espanha serviu, ,I ta que o dr. Goebels,. mlntst:o .

BERDIM, 5-A bandeira �was- i boração russa na Polonia, por
apenas, para experiencia do I da propaganda do .Relch, teria ttca ,tremula. sobre ª penlnsu!a .achar justo que a Ucania e a
nosso material belico, afim de: c?ncedl?o a �orneltus. Vander- de Hela, ultimo reduto polones ,Russia Branca voltassem á Mos
serem sanados os possiveis de-' bllt. jr.' Jo.r�altsta amer�cano, que a r�nder-se: N.a guerra .da P�- cou, mas, o chanceler, alemão
feitos e aperfeiçoa-lo para uma aquele ministro nem siquer co- lonia os pnmeiros e ultimos tI- eontinua a considerar o comu-

O luta em proporções maiores, nhece. ro,s .foram desfe�qados nas pro-. nismo uma ameaça contra o
como a dê agora: -<o .�. -

r"
'" ' '" .,_ X:lmldades da �Idad� de. Dant- valor racial alemão, e impedirá,

�

A t t
- Zl�. Em. Varsovia o exerc�to ale- por' todos os meios que ele, se

O
- lt

f ro a co ... mao esta cavando e� dlvers.as espanda nó centro, e sudeste da

. eSpl�rl O � lD�\e''rlf'll·.al · part�s, onde ha suspeita da e�ls- Europa.
BERLIM, :5 (AN) - Adianta- PARIS'í�fJ�Os meios bem .., ln ... tencia de armas enterradas, lírn- --�-------

.se aqui, nos circ�los bem. irí-' informad,os _adeantam que lt I- pando as ruas da cidade," e fa- N dto,rm�do.s,_ que Hitler proporia a
O Reichstag- - parlamento I a lano

,I glesa., zendo a, captura dos polonêses o,mea O
constituição de um ,pequeno es- -

f
.

d . que ainda não se submeteram e

tado polonês, composto dos ter-I alema-o
-, �I convoc� O

PARIS, .5-Por mais que se I andam em pequenos grupos. chefe . de
ritorios 'ocupados pela ,Alema- I para amanha, sexta feira. queria distarçar o pacto teu to- I LONDRES 5-0 almirantado' Conta� os. alemães que e�
nha, na condição de cessarem I

'

• '-,-.
---

comunista causou uma pessima I b itâ
.

. d' t d s
Varsovía fOI encontrada munt- secçãoh tilíd d Preços em material elétrico.

.' _ . '_

'I
ri anrco or enou a o os o

ção suficiente para algumas ho-as os I I a es.

CAS2'AS dReAsDeltOeLm�bXro-,'2SRua ��h��s:.ao na o�Jnlao PUbltCa: �:v���a����rci:iS e��F�:��:m �� ras de fogo, e assim
'

mes�o ía-

O povo da peninsúla que é I di õ d t b
zendo-se grande,' economia de Foi nomeado chefe de' secção

'

essencialmente catolíco. e que! c.on IÇ. �s .

e a acar os su ma-
tiro: Foi celebrada, com entusi- da Diretoria Regional dos Cor-

, nnos InimIgos. d .'
. , -

considera o Papa seu verdadei- i .asm0,
_

o pa.ssa�em a prlmel.ra reíos e Telegrafos o nosso dis-
ro mentor, repudia essa aliança' '. semana da .qu.eda .:_de Varsovía, tinto conterraneo sr. dr. Osval-
hibrida, no firme pro�posito de NaNo sobrevoaram te�do o pais inteiro .se emban- do Bulcão Viana, sub-pro.cura'"
jamais lutar pO,r uma Alemanha" ' delrado d�rante o ?Ia .

de o�- dor da Justiça federal em dis-
aliada de Moscou. B I·

tem. Os SinOS das Igrejas repl- ponibili�ade.
RIO, 5-A situação. eco.nClmi- Dai o significativo silencio er Im cara.m testivamente durante todo ---- ..------ ..-- ....--.-----••

BERLIM, 5 (AN) _ Repercu- ca que não. po.dia _deixar da. �o.- dos meios oficiais romanos. o dIa. Uniformizarão d.�o,s-tiu favoravelmente, aqui, o fato �frer forte a�al� co.m o. conf1�t,� BERLIM, 5-Ao coníràrio· do li! "

de os jornais alemães terem co- eu�opeu, _va_ r_toma_pdo. s�u r.lt , que foi divulgado pela Inglaterra,

U ,. I
orramentos. e'st'a'�

mentado, brevemente, o discur- mo D?rmal, gr�ças �R pro.nta!!. e felicitando o ;CO� desme,nte-se categoricamente que . �
so de Chamberlain, ao contrario energlCas pro.vldenCla� ado.tadas

, aviões britânicos tenham sobre- ana reve a- d
,-

do que acontecia antes; quando p�l? go;erno.._ Ale� d�sso, o. ��- mandante' do voado. as cidades de BE rlim e
,.,,' __' . uars

todas as declarações do governo �Irlto de. co.o.pe,raçao. �nt�r-amerI- Postdam. �ao de Llnd ...

britanico eram recebidas com
cana mUlto. .esta co.ntnbumdo. pa-

"Cu.laba"'-" !r' RIO, 5 (AN) - Cónvocados
violentos ataques da imprensa ra que a vida d.o nosso �aís. co.'

A- d I bergh �

pelo govêrno, encontram"se rtes�
nazista.

- .

mo. a dos demal�, �

pro.sslga em. In a se uta na � ta capital diversos técnicos es'"
progresso., sem Cflses e sem ea,

I' d
' .

restia. Os preços do.s geaero.s de RIO, 5 (A.N.) - O almirante P·I.'
pecia Izados oS Estados, que

primeira necessidade estão. se ,Graça Aranha dirigiu ao COa O on Ia NOVA YORK, !5 - O Coro- vem estudar as bãses, da uni-

mantendo. D(J IJivel anterio.r, e o.s' mandante do' «Cuiabá" o se-· nel Charles Lindbergh teria re- formização dos impostos esta-

h· f 'd
o'

t t I A h r' velado a certo grupo _ de. sena- duais e munléipais. Esses técni-
que aVIam 80 'rI o aumento. 10- gUln e e egrama: « o c ega o

BERLIM, 5'--Ao proce.derem a

anente f• I I' d C' b' R'f
.

s dores americanos que a Alema- I cos são em nUmero de 50.justi wave, ·YO tâm ao esta o. « ula a" a eCI e, envIO ao eu
ocupaça-o do territorio que coube '. _

.
-

d' d t )me nha tinha preparado um novo
�

,

.

,

_'

antello.r, Igno coman an e em meu nl
á Alemanha 'em vista do pacto .a � PBOPOST.S DEd,o L.oid,e Brasileir?, fortes. f.eli- teuto-'-sovl' "'ti'co, as forças alemãs

tipo de avião, de 49 horas de '" '

'"

t
-

I d I J'" vôo, capaz de ef,etu�r um vôo, PÂZ.CI a�oes pe a a mlrave vIa em
foram envolvidas em ligeiros transatlantico de ida e volta-s,emrealtzada, na, qu�l. demonstrou combates com os restes das fór-

seu preparo
_

profiSSIOnal, o seu
ças polonesas que ainda lutam

escalas" Este apare�hQ seria a- PARIS, 5 - Quarenta dépu"
valor e noçao elevada qu� pa-l em diversas zonas.' plicad_o na, guerra contra. a na- tados franceses dirigiram-se ao
tenteou de ,saber cumpnr seu '

�

vegaçao altada no Atlantlco. 'presidente da Camarà, solicitan..;;
, PARIS, 5-As fortes chuvas denr. Reuna a gu'arnição e diga- , do que caso setam apresentadas
que estão ca.indo no front, tem lhe a s�tisfação que o almiran� Desculpando-se' .

oropostas de paz, as mesmas

impedido as manobras militares. te sentiu como, chefe des�es , O novo Codi- fosse,m recebidas ,e encaminha-
Mesmo assim houve atividade bravos marinheiros que. tão a to.

HAIA, 5-Em vista de o va- das á Camara para Serem estu ..

da artilharia, sendo rechassados soube:am colocar o, LOlde, el.e- por alemão «Franken» ter sido

go Pe�al
dàdás.

novos contra ataqu;s " germani- vando o nome da nossa patrla. atacado por um avião inglês,
cos. em aguas territoriais da Holan-

, ,---,
------------- ..

....ran O tala eMA ASSINATURA. MENSA.L da, o governo britanico pediu RIO, 5 - Tivemos conheci- 'Ab d b'
�: C A

-

I DE A "GAZET\" CUSTA desculpas ao govêrno pela vio- mento de que ainda neste mes' as.teceu O 8� Dla-
-' guerra n·os ,[. _ lação do territorio holandês. a comissão elaboradora do Co- rluos alemaes

da,Ru,ssia.1 Ba' I'c','an' s. .

_

APENAS 5$000

,

AdqU -I ri-U' 14
digo Penal fará entrega ao mi-,

_

nistro da Justiça do ante-projeto ,PHILADEtPHIA, 5 - As au ..

H ti
do mes�o. tori<:lades alfandegarias e navaiS

.

LONDR.�S; 5 - ,O importan- _.,' I' 'er e'm .,. - O trabalho que vem sendo estão investigando sobre a de�
,te papel que cabe a Espanha na ROMA, 5-"Â: Italta continua . "

.
, aVloes efetuado sob a imediata, orien- nuncia ,de que "contrabandistas

'atual �ituaç.ão ellhpéa é
.

posto a manter-se fóra de luta" Todos
'

VarsoV ia' RIO 5 (A N)-O' ministro da taç&o do sr. Francisco Campos, ,inescrupul.ose _donos de pe-
, '�� eVlld�ncla pelas 'ddeclaraçõ�s ?s· sed�s esfo.rçogs c�nverge� ���!. ., Víaçã� autorizou o Departamen- não sofrerá' modificação de es- quenos barcos, estavam levando

, �a. :anco segun ? as quais Impe Ir que aE ue ra, sed a a.
,

,. � to de Aeranautica Civil a ad- pecie alguma, sendo por isso provlsões para submát:,inos ale·
a «lncursao �a Rus�la dent�� nos Balcaps� ,st� �tltu e �e� I ,BERLIM, 5 (AN)�Hitler, quhir 14 aviões pela i�portan- encaminhado logo ao presidente mães ao largo da costa 'do _ A-
da Europa e, questao de mais

I
sendo mUito. �log�ada pela �� ul'rá para Varsovia I· d 5Y3'250$OOO da Republica. t1àntico.

profunda gravidade». . prensa dos palses daquela reglao.
' Setl

,

• Cla e ,

"

I

o Novo Mundo em
face- da .guerra.

DE FABRIS

Numa admirave! harmonia de vista, as nações ame-

� ricanas. afirmaram solenemente sua nelJtralid. em pre
sença dó atual conflito europeu e adotaram me'tlidas pru-
dentes para afastar dos mares continentais, o desenrolar
de episodios belicos que muito poderiam contribuir para
prejudicar os nossos interesses.

Condenando, ao mesmo tempo, a guerra, como re

curso injustificavel deante do -espírlto da civilização cristã,
os países americanos fizeram vêr á velha Europa, que des
te lado do Atlantico ainda não sossobrararn os principios
da logica e do bom senso, e que o egoismo e a ambição.
ainda não lograram sufocar os sentimentos de, dignidade
humana. .',

Surge, assim, o Novo Mundo, como um bloco unieo,
coêso e indissoluvel, sem distinções de ra-ças e de credos

políticos; para dizer aos povos, que <onde predomina a

razão, é possi'vel o imperio da paz, da fraternidade, da co-

peração sincera e continuada. '. '

Como consequencia imediata, a atitude americana

importa numa advertencia formal a todas as potencias de
além mar que inutil- seria qualquer tentativa de conquista
neste continente, porque contra qualquer ameaça, os paí
ses americanos lutarão unidos, todos por' um e um por
todos. .

Assim, ainda que a Europa se tranforme num caos,
ainda que a destruição lavre desenfreada e catastrofica,
ainda que se imolem no altar das ambições, todas as con

quistas gloriosas da humanidade, o Novo Mundo será o

depositario fiél e escrupuloso da civilização; e da grande-
.za espiritual dos seus povos, se irradiará novamente, para
o Universn, o evangelho do amôr, numa apoteóse de re-

I"�nuncias e boa vontade,

.

'Uma pr�pos-�I'�eune-�e_ hoje
J.,

ta de Hitler ' Reidstag

Voltando á
norm'alidade

�Reper,cutíu
tavoravel ...
mente

Tokio des"

,
'-

TOKIO 5 (AN) - O minis
terio do Exterior desautorizou
as noticias da estação de radio I

da Italia, segundo as quais To
kio estaria com vontade de àe
nunciar �o pacto anti-komitern.
A�rescenta porém, o comunica
do, que o Japão continua des
gostoso com o pacto. firmado
entre a Alemanha 'e a União
Sovi,etica. -

'

As ct.uvas
impedem

hoje, ás 12 horas,
restabeleclmente
Hitler de modo

que. com

na

.da paz
nenhum
ajuda daa

ANO

A
D.lretor-Proprietario JAIRO' �ALLADO

- ,VI I.
'

Florlanopolls, Seita-feiraJ 6 de Outubro de 1939 1 NUMBRÓ-I:;:;iJ

Recusa ante- '6abinete Vem de volta A Turquia ,se

cipada francês o "Cuiabá�', oporá
" PARIS, 5 '(AN) - Deladier PAR!S,' 5�Afi!11 de estudar a RIO, 5 (A N)-Procedente da LONDRES, 5 (ÀS) . .-:-

afirmou que a França pro- .nova situação Criada pelo pacto I Eu:op� vem �e volta. o. paquete O correspondente do Dal-
I ••

-

I teuto-sovietico, reuniu-se o con- Cuiabá, do Loide Brasileiro, Essa '

seguira ao lado da Ing a- selho mínísteríal francês. '
.

I

unidade da nossa marinha já se ly,Herald em Stembul,
terra na' recusa de qual .. ..--:' encontra em Recife, tendo realí- diz que o ,governo da Tur-
quer proposta de paz que Burgos

zado uma viajem regular. O co- quia está disposto a se

Hitler possa fazer. mandante e os passageiros, �o�o 'op6" por todos o. meios
que alcançaram aguas br�sllel- ás tentativas da Russla e
ras, telegrafaram ao almirante '.

Graça Aranha, manifestando o da. Alemanha, de do
seu contentamento

_ por terem minarem os BalcarlS.
atravessado sem incidente a zo

na perigosa da Europa.'

As P-alavr'a's BUROOS, 5-Esta cidade foi
'. 'declarada a capital espiritual da

d' F
- ,t1ova 'Espanha,

'e ranco Vana
bra,

mane.

,apenàsEntrevista
tantàsttca Varsovia

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



,ATL.ETICO, oa:� CURITIBA, VIRA'
" A FL.OPlIA'NOPO'L..IS·, .

"

.

Quando de. sua estadía. na capital pa"
ranaense 'o: dr. Casar,' Seára" presiden,te cio Fi-
gueirense F.C., teve oportunidade de entabolar
negociações para a vinde .cío Clube �tlE?tico a

esta capital,onde disputará urnar peleja com o
nosso alvi':f1egro.

�----------------------------

A GAZETA

A GAZETA

..

/

Florianopolis,. 1939

o ES__1=»O'RTIVA,

RIO, (via �erea)-Conforme dido e transierencia da data da
foi antecipado, há dias a F.P .D. «Copa Roca". ,Áo que apura-'
tem em

.

JIlira conseguir da As- mos, se o terceiro e ultimo en-
�

sociação Argentina a transleren- centro da «Copa Roca» fôr dis-
I

Florlanopolb. .

I1

ria da disputa da «Copa Roca». putado a quatorze de Janei�o em I

;';'iiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiii"'_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiliiiiil A entidade da rua Uruguaia- São Paulo, .

as delegações· do'
na atendendo � sugestão do téc- Brasil e Argentina viajarão jun_.1 ,

nico Lagreca, pleiteará a mudan- tas. de Santos a Buenos Aires. I
ça da data, de vinte e quatro E; que o Brasil, conforme prevê
de Dezembro para quatorze d� o acordo assmado entre a C.8.D.
Janeiro. Assim, segundo pensa e a Associação Argentina, de
Lagreca, o scratch podetá se verá disputar lambem em [aneiro
preparar melhor e os jogadores os três metches da segunda sé

poderão ficai' concentrados - em rie da «Copa Roca» na capi
São Paulo, local da lula dos tal platina. Assim, os jogadores
selecionados argentino e brasilei- brasileiros e argentinos, pela pri
ro, durante vinte ou trinta dias. meira vez na .historia do Iuteból
A

�

Associação Argentina re� sul-americano, terão � oportuni-
CURITIBA, 5 A nGazeta do Povo" publica o se- ceberá por esses dias, por vi�, d!_c!� _de rnanter __um p"r�lol!gado

.guinte: , aerea. um longo oficio da Corl- convivio de cinco dias de via-
«A denota dos paranaenses frente aos catarinenses, é o federação Brasileira de Qespo.r- gem, util á cordialidade

��po'.lmotivo obrigatorio das palestras esportivas locais. tos contendo �s. detalhes do pe" 'tiva.
As considerações que já tivémos oportunidade de fazer,

sobre terem evitado que os t -cnicos de Iancaria prosseguissem na Os braS I- 'Ie I- ros Iobra de descredilo à F. P. F., demonstraram a ver�aqeira situação .

.

nossa em face desse compromisso.
'

l
_

' ,E vai daí, o ocorrido teve as suas proporções diminuídas, �' .."epa ram -se desta
mesmo porque, o terreno não se mostrou favoravel a maiores explo- vez __ Domingos, Bra n-rações ... �

L INem por isso, no entanto, deixou-se de procurar outro d�O e eon idesos e é-
motivo para apontar a entidade dirigente do.ncssc futebol, como rTlentos insubstitui,vel9
responsavel diréta pelo insucesso, pois agora sé afirm� que a oca-

sião não era propicia para o cotejo!...
.

Fosse ou não' fosse propicja a
_
ocasião, o fato é que, antes

da partida ser efetuada, ninguem se lembrou de apontar a sua ino
portunidade.

,

Pelo contrario, muito se falou e muito se elogiou a 101Cia·

tiva, reputandc=a como das mais louvaveis.', .

Depois que à derrota surgiu, então as "celebridades" come
çaram a criticar, como si com as suas lamentações ínoportunas
poudessem sanar o mal.

,

O que deveria haver por parte dessa gente sempre disposta
a .dar "palpite errado", é lealdade para reconhecer a. superioridade.
do adversario e serenidade para receber com esportismo o insucesso
que as circunstancies-impõem, .

Neste momento merecem criticas, as mais severas, apenas
aqueles que, por má vontade, não dedicaram o melhor àós seus Ficam convida-das 08 srs. iocios da Radio .Sociedade SaB� Empreza Silvio Zacchi-Palhoça= Partidas, de

estorços em prol das cores do Paraná. ta
\

Catarina a eompareeerern á Assembléa Geral designada para o Palhoça, diariamente, de d�as e� duas horas, a
. começar dali

Merecem criticas, os dirigentes irresponsaveie que' foram re- dia 16 do corrente, á8 20 horas, na sêde da Assosiação Catarinen- 7,10 da manhã, sendo a ultima viagem ás 18. I O horas. De Fio·

comenda r aos jogadores dos seus, clubes. que nao se eslorçaseem, se de Imprensa, á rua Felipe Sehmidt, para o fim de tratar rianopolis, tambem de duas em duas horas, a começar das 9 hO"

porque a cima do Estado estava o seu gremio!» de assunto .de interesse geral� elAiç�o de u�a �iretoria Pr�visoria ràa da manhã, sendo 'a ultima viajem ás 2-1 horas. ltinera-io; Ca ..

"

para. reerguimento dest.a Sociedade e providenciar a respeito da'

1 oeiras, S. José, Palhoça. Quilometros: 16.

d
admissão de novos secros, p '\

Se.gU· 'n·,· Q \
Florianopolis, 4 de Outubro de 1939. I,

'

,... Sé I S A "d d
,

FLORENCIO TIAGO DA COSTA ,Empreza Irmães el - anto maro: Sal as é

e r'-T�ba.te
Presidente em exercicio i, Floriancpolis, diariamente, ás 15 horas, de Santo Amaro, at 7

J 'haras. Itinerario: Capoeiras, São José, Palhoça, Santo Amaro. \.lui-
____��_--Il"'II!·i'&.Dba_.���,,�� lometros: 30.

'

"l

Os brasileiros preperamese para organizar um selecionado
de valor assim que realizou-se �m ensaio do selecionado Paulista
que participará do Campeonato Brasileiro do conente ano e que
foi assistido pelo tecnico da seleção nacional. Neste treino destaca- .

BOM PARA TODOS
ram se os elementos: Brandão a maior figura em campo, ostenta o foC'

grande centro-médio uma íorma excepcional, Luizinho, Canhoto'l -
-

- __:__.
Teléco e Gqanabara foram 08 que seguiram Brandão. Como

vemos) Linhas de 'onlbus . e respetl-
parece qtle desta vez o Brasil se prepara com interesse para que hO rar I· 1""5flã') aconteça um desastado 5 a I.

/ VOS V
••••••••E••••••••••••••e............................, Empreza Auto Viação Canas Vieira = Partidas de

Radio Sociedade Santa Catarina Flo-ianopolis, .:!iariamenté, ás 15 horas. Partidas de Canas Viei-
ra, idem, às 6,30 horas. ltin-rario: Tres Pontes, SacQ' Grande.
Santo Antonio, Vargem Grande, Canas Vieira. Quilometrost 30.

Direção

:Viaia�ã�
.

juntos!
.

· braSileiros e ar

gentinosI

i
i
I

-(

LO=TERIA FEDERAL
QUARTAS e SÁBADOS

noAdquira o seu bilhete

Salão ProgressD
O Unico!

,_, RUA FELIPE SCHMlDT N. 5

As críticas do
momento

Ea
-

quem
' �e.vem

'diri,gidas
ser

AsselD,bléa Geral

CURITIBA, 5 - Ao que soubemos, a segunda partida
.

entre catarinenses e paranaenses, agora para a dt�isão da taça
.

"Manoel Ribas", sêrá efetuada ainda este mês, em Florianopolis. .

PIME�NTA

.ADVOGADO

Es('ritó:fio �- AVElNIDA GETúLIO VARGAS - Residência _,

HO'T'�L GI..ÕRIA ":- JARAGlJA

o grande 1;ecnioo- ná
cional ó'onvidado para
treinar o scratch per
nernbucano

DR. LUIZ DE SOUZ�A
,'A. Liga Pernambucana de Desportos' entrou em entendi

mentos' com' o re(..nico brasileiro da Copa do' Mundo, pb.fa preparar
o selecionado daquele Estado, para o Campeonato Brasileiro-de
Futebol deste ano. O tecnico Pimellta. está para resolver, poia tem

em estudo, varia� proposta••

de Escotto Melo

A estetica moderna quer a mulher delgada. Mas �
linha elegànte e "souple" é coisa muito diversa dá
magreza doentia, com os ossos da face e do colo em

saliencia, Essa magreza, acompanhada de olheiras,
palidez, falta de apetite, resulta da fraqueza do sangue.
Cumpre fortifica-lo com TONICO BAYER, defen-'
dendo o organismo contra as doenças e mantendo a

perfeita harmonia das linhas que é o elemento pre"
dominante da beleza.

Sangue pobre, saude [rae«
Tonico Bayer enriquece o sangue! '

.'1 .•

Empreza Auto Viação Pelxete-«Tijucas: Saidas
diariamente, de Florianopolis. ás 16 horas, de Tijucas. á3 7 ho..
ras da manhã. Itinerario: Biguas�u, F"zenda, Timbé, Tijucas. Qui-
lometrc� -52.

.

Linha de onlbus Barreiros: ,Saidas, diariamentCl,' de
Barreiros, de. hora em hora,' de manhã àté ás 10, de 2 em 2
horas de tarde, até ás 18 hOJas, de Florianopolis, i ás: 7·8,50-
10,45-11,5012,50-14,45,-15,45-17,45 e 20 horas. ltinecario:
Esheito, Clube. Barreiros. Quilometros: 8. ,

Empreza Sell Cia. Probst -São José .,..Saidas dia·
riamente, de hora em hora, tanto cre São - Jo�é, co�o de Floriano
polis. Itinerario: Estreito, Ca;:loeíras, São J )Sé. Quilometros

'

10. '

Li�ha Autnviação Biguassú - Saidas, diariamense,
mais ou menos de' hora 'em hora, tanto de flócianopolis, como

de Biguassú. Itinerario: Estreito, Barreiros, Senaria B18uas�ú. Qui"
'omel(o�; 17 I
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A GAZETA
'Dlr�tor - Proprietario JAIRO (;ALLADO,

Florianopoli.s, 6 de Outubro de 1935

Cn I a b o r a ç ã o

) conceito expresso em artigo
de colaboração, mesmo solicitada,
não implica em responsabilidade
eu endôsso por parte da Heda
Cio.

AS81uatur.llS

Ano
Semestre
Trlm1stre
56 para a

,

Mês

.

50$000'
30$000
15$000

captial:
5$000

-------�----------------

Vende-se ou alu-

A falta de
pap�1

'. RiO, 5'- Não ha ratão para
temer que a falta de papel imo
portadoj motivada pelas diticu�
dades de transporte, oriundos
da guerra eúropéa� venha a acar

retar á suspenSão da publicacão
do "Diario Oficial». sr não hou·
fer p'apeJ estranjeiro,' existe na

ciona'I, cujo emprego, aliás, nas

publicações oficiais, devia ser

obrigatorio, segurido uma, nota
dá Agencia Nacional. Isso tra
ria a dupla vantagem de incre-
,mentar a industria nacional e

evitar � saida de ouro para pa-
.

gamento do .papel estrangeiro.
Ainda ha dias. a Fedearção
dos Fabricantes de Papel en

viou ,um oficio nesse sentido, ao
DASP afirmando que os fabri
cantes nacionais de papel se

julgam inteiramente aparelhados
para atender ás necessidades
das .repartições, quer quanto á
quantidade como á' finalidade.
Acrescentava o oficio ao DASP.
A industria nacional orgulha

se de afirmar que já �venceu t06
das as dificuldades' técnicas que
Cercam a completa manufatura
'do papel e assegura o sel! em

,penho em cooperar com os or

fãos oficiais, observando rigoro
'Samente e s pe c)ficações· deles
'j!manadas, e para cujo fiel \,;um

primento se acha, não '. vae mal
repeti-lo cabalmente, preparada.-

Predios á venda
VENDEM-filE os predial! á Rua

Conselheiro Mafra n. 22, Rua
. Jeronimo Coelho n. ,5 e Avenida
,Rio Branco ,D. 140.

Informações com o sr. dr. Adere
bal 'Ramos da Silva.
Rua Felipe Schmidt n. 34.

035 30V - 10

Programa dh'lrno'
De 6.15 ás 17.30 horas

Programa noturno

De 17.30 ás 23.30 horas

Huno Raiana
releste 'Aiao
CTlauro ae (Jllul'lra
Orq'uestra (le Pctcné
Orquestra (le Dansas
RaOamés e Ali 5tar!!l
Romeu 6hipsman rem a

Concertos

fi's noras certas, 'ornais falaaos com no
tlcias em primeira mão, forneciCla!':
pela A HOITE. sob o pctroclulo
(lo 5AL DE fRUTA EHO E DA
EmUL50 DE 5COTT.

Orquestra (l�

A's 22,00 • TEATRO EM CASA. apresen
ta a p'l.!ça .lim 3 atos ae Pereira Hu
nes; ALELUIA, em uma cõcptcção rc
aiofonlca ,(l,� Vitor rosto, na íntec
pretação (ll.!: .. Ismenia aos 5ant05.
Celso 6uimarães. Zezé Fonscec,
5aint flalr Lopes, floriano faissaI.
Antonio Lalo e outros. patrocinio (la
(la Companhia AmericlI Fabril.

5peu�er (lI! stu(lio: ('el90
5aint Claír Lopzs,

. ,

A's cl.2S CAHÇAo 00 Olft • - Eacrlta
li! lnterpretcõc por Lamartlne Babo,
uma oferta ao casa õe louças "O
DRAGÃO.

A's 21.30-·DIVERTIMENTOS LEVER·. Almi.
-

rante e mais 114 artistas.

Orlando, SillJa, A'mirante, Emilinha Borba,
Rose Lee

Dep,artamento d� ..tê
, rouautiea {;ivil\ .'

Boletim diario da Esta ...

ção Aéro-climatológica

TEMPERATURA-Estavel.

As temperaturas extremas de
ontem, foram: maxima 19.6 e mi
nima 17.4 registradas respetiva
mente ás 14,00 e 7.00 horas.

6uimarães e

Amanhã:

REQUERIMENTO DES
PI'.CHAOOS

íExpediente I C'II Notas a- I

I, REDATOR-CHEFE: t_olicas l'Martinho Callado Jor.
í
i
1

Redatores-J. OTAVIANO RA-
J .' .

MOS @ J0ÁO J?E FABRIS Dom oaqulI!,- Domln-
Redator-artistic�- CLEMENTI- gos de Oliveira
NO DE BRITO. '

.De retorno de sua visita Pas-

Redaeão e OfieinaQ toral, feita ás Paroquias de No-
\ Ya Trento, Brusque e Porto Fran-\ R. Conselheiro Mafra, 51 co, acha-se entre nós, novamen-

\ Florianópolis-S. Catarina: te, Sua Excia;. Reverendis3i�a, o

\ Agentes-correspondentes em to. Senhor Arcebispo Metropolitano,
� "às as local�dades do Estado. Festividades de San ..

'

t3 Teresinha do Me,
nino Jesus

, Uma casa de mora-

ga-se - dia completamente
, .' nova.

Com: sala de visi tas, sala de
jantar, 3 quartos, cosinha, pia Festa de São Fran-
com agua quente e fria, quarto eiseo de Assis
de banho com chuveiro do agua I
quente e fria, banheiro com agua No dia 4, proximo passado,
quente e fria, á rua Souza Fran- na Igreja da Veneravel Ordem
ça n. 9, perto dc-estadio da F. 3a. da Penitência, com assistên
C. D. cia dos Irmãos e das Irmãs. ás
Ver e tratai com José Santos,,7 horas da .manhã foi celebrada

á rua Saldanho Marinho n. ,6, pelo Revmo. Superior da Hesi
(oficina de Lisbôa & Santos). ,'dencia dos PóP. Franciscanos,

Missa Solene, com comunhão ge
ral dos assistentes.

Uma assinatura mensal A's 19 horas teve logara Ben-
de A GAZETA custa ção do S.S,.,: Sacram�nt?, com' a

.

.

'
'comemoraçao do tránsíto, eato

apenas' 5$000 ando se 'o' versicuto «O santíssi-

E' o seguinte, o programa do
festival em benefício da Caixa
Escolar, promovido por um gru
po de' alunos do Instituto de
Educação, a realizar-se hoje no
Teatro Alvar» de Carvalho: Clinica Geral - Vias Urinárias

',l.a. PAR!E - BU9no� Aires. I em molésJ�P;I����-�J�onares ._Célia Bucki; a) Maracatu, Arno (bronquite, asma, tuberculose etc.)
Beck, Nelson. Cidade, Luiz Dias; Cons.: R. João Pinto, 13 - Fone
h) Noches de luna, Patativa, 01- 1595.

,. �I�;
Das 2 ás 4 horasga Campcs: Cidade brinquedo, Res.: R. João Pinto, 1 _ Sob. _Honorina Lunardelli; Solo de pia- Fone 1314. ;

no, Nice Farias; Os granadeiros. 024-P ,

Nazira Mansur e côro; Amor de i
meus amores, Luiz Dias: �apa. DR. AUGUSTO DE-' PÁULÃteado, Nami e LHa Ramos; II
Bacio, Nazira Mansur.

2a. PARTE- Os granfinos da
mentira: Solange Mazarakis, Ar-Americo Vespucio Prots
no Beck, Nelson Cidade, MariaComo requer de acordo com a da Gloria Oliveira e Gelta Simas;Previsões para o periodo das Re::wlução n. 35, Art. 4 de Rosario, Orlando Melo; Chôro,18 horas de ôntem ás 14 horas

124-1 0-35.
Narciso Lima e regional; Muneca ELIXIR DE NOGUEIRAde hoje' '

C Id I' C ldei T J' de cristal, Alipio Perfeito; Serta- Empregado com successo em todas
•

_ ,0, e ma a eira au 018-
hil. neja, Luiz Dias,', Roda pião, Gel- as molestias proveniente da syp I is "

( t f impur<lzas do sangue:TEMPO-Ainda instavel. com ,er I Ique-se. ta Simas, Zita Moritz e Nelsonchuvas.' Pedro Julião Ro:}ue·-Idem. . Cidade.
.

Fraucisco Meira-faça'se o Dolores (valsa a quatro mãos),
tran�ferencla requerida. Abelardo �ouza e Ana ,Cecilia

J A b
.

d SOl Carvalho; Oracion Caribe, Maria

IVENTOS-De sul a l€ste,com oão· m róslo a I va-
oa Glória Oliveira; Reve Id'Amour,

rajadas frescas. Como requer satisfeitos os emo- Nazira Mansur e Nereida Car-
Jumentos. valho; Conto dos bosques de Via·

Jmé Valentim Gonçalves- na, Gisela Bush.
Como requer, satisfeitos os emo-

......_.__••• _..._..;.--.- ......... 1Jumento!S. e finalmente em todas

Coriolano Matos-Idem. DR. ARTUR .PEREIRA E IS affecções cuja orl·
, ' 'OLIVEIRA, Uare. registrada gem sela I.Laildo Otavio Machado Res.: R. Vise. Ouro Preto 57 - I I A V -A R I A I '

Idem. Fone 1524.
Cons.: Vitor Meireles, 22 - - Milhares de curados ':'"""""

Fone 1248. G d D t' d SDoenças internas de crianças "e rao e epura IVO o aRgue
.

Doenças d:ds�!���a nervoso I Te' le'gr"am-a's re·t·ldosLABORATóRIO DE ANALISES .

,

CLINICAS'
,

'Aberto das 10 ás 12, e das 14 horas
em diante Nos Correios e Teleg'rafQs de

Consultas diárias da 3 ás 6. '

FI' I' t t'.......................... onanopa IS, encoll ram-se re 1-
.

dos os seguintes telegramas:
Ajustadoura, Rieser, Fal:lstina

Santos, Ozebia Menezes, Dilio
Oliveira, Morena Pereira; Iape•

trans, MAnoel Gualberto Santos.

-- ---------- � -._------,

O Y··EM P'O Prefeitura do Muni-
elpio' de Floriano

polis

Continuam concorridas as no

venas em honra de Santa 'I'ere
zinha do Menino Jesus, na Ca
pela da Irmandade de Espírito
Santo.
No proximo domingo, ás 8 ho

ras, realizar-se-á Missa Solene,
celebrada pelo Monsenhor Harry
Bauer, com assistência de Sua
Excelência Heverenr'issima, o Se
nhor Arcebispo Metropolitano,
que se fará ouvir ao Evangelho
e dará a benção ás rosas, logo
após a Missa. '

, À 's 17 horas terá logar a Pro
cissão. percorMll'ldo

.

o itmerario
seguinte: Praça Getulio· Vargas,
(pelo lado da Igreja de Nossa
Senhora da Conceição), IJua ViS-Iconde de Ouro Preto, Rua Ar
tista Bitencourt, Rua, Saldanha
Marinho e Capela do Asilo.

ma anima».
/

(;entro Cultural Cã
tólleo "Paulo

Setubal"

Este Centro, recentemente fun
dado e instaladv, ;vai realizaar
amanhã, sabàdo, sua h. sessão
quizenal cultur'al. A' sessão que
se realizará ás 19,30 horas I terão
acesso todas as peSSO!_ls que. se

interessam pelos trabalhos sQciaÍs.
A sessão se realizará na séde pro
visória, á rua 28 de setembro, n.
24.

MISSA VIVENDA
Trespassa-se o contràto de

uma ó�ilnd e confortavel vivenda
nesta cidade. Pedido de mfor-

D"R:ÁiiERBIi-n:,-j)Á-sitvi
, ADVOGApO

R. Felipe Schmidt 34 - Fone
1631.

.

..........................
DR. PEDRO DE MOURA

FERRO
ADVOGADO

R. Trajano, 1 - Sob. - Fone
1548.

'�-DR:-iiENiifQ"ij}rii'üpp-··
JUNIOR

Os irmãos de CECY FAUSTO RAMOS, falecida no Rio
de Janeiro no dia 30 de Setembro., convidam o.s' parentes e pe_:;·
sôas de suas relações para assistirem a miSSão que mandarao
rezar pela 'alma da extinta, no dia 7 do. corrente, Sabado., na Ca
tedral Metropolitana. '

Antecipam agradecimentos.-

• 3v-2

Schuldt
'de H. O. LIGOCKI; ADVOGADO

'R, Felipe Schmidt - Edifieio
Amélia Neto - FLORIANóPOLIS

Clarno G. Galletti
� ADVOGADO

I R. Felipe S�hmitit 9 � Sob.
'-,I Fone 1468.

CLINICA DE CRIANÇAS
DO \:

DR. M. S. CAVALCANTI •

Formado e com o' Curso de Aperfeiçoamento de Higiene Infantil
e Pediatria, pela, Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro.

,

Chefe do Serviço de Higiene Infantil do Centro de Sande - Ex
ASSIstente dos SANATóRIOS Infantil de Nogueira' e "Bela Vista"
(Corrêas) .

DOENÇAS 'DE CRIANÇAS - REGIMES ALIMENTARES -- TUBERCtJ·,

LOSE INFANTIL - PNEUMOTORAX
'

ir

Livraria, Papelaria, Tipografia, Encadernação eFà-
bricq de carimbos de borràcha '

Artigos para escritório �ros em branco -Ar�i
gos escolares-Artigos para presentes-Brinquedos

-
Aceitam-se encomendas de «cliché», chancelas.
sinetes e carimbos de datar, de metal, para inu

tilizar Estampilhas _

Hua Felip� Schmidt, 27
CAiXA POSTAL, 169 Telefone 1.257
Florianopolis Sta. Catar'ina

/

Doenças de Senhoras - Partos
- Operações.
Cons. : R. Vitor Meireles, 26-.

Fone 1405. '

Res.: R. Vise. Ouro Preto, 42 -
Fone 1355.

Cons:: R. Vitor Meireles, 28, das 14 ás 18 horas.
Hes.: Av. Hercílio Luz 155.

.

.. Ora. JOSEfiNA fLAKS SCtfWflDSON
M E�D I c A

Exassistente do serviço de ginecologia dos hospitais da Garn
hôa, Fundação Gaffré-Guinle e S. Francis-o de Assis do Rio
de Jaaeiro. Ex-inl srna do serviço de Pediatria da Policlínica
de Botafogo.
Espeeialista em doeneas de. Senhoras

e ereaneos
Tratamento moderno das afecções do aparelho genito-urinarío
da mulher.e-Disturbios da esfera sexualfeiniríina.-Tratamento
positivo nas infecções gcnococicas.-Parametrites-:-Anexites -
Clínica Pediatrica e Higiene Infantil. - Regimens alimentares.
Diatermia - Raios'Ultra-Violeta e In-

fra-Vermelhos
(;ONSULTORIO

Rua Felipe Sehmidt, 39 Sob.
Consultas das 10 ás 12 e das 14 ás 17 horas

fLORIANOPOLIS
- -

_,.., m-'ssa --=-� -3

DR-. BIASE A. FARACO
,

/.

Médico chefe' do' Dispensário de Sifilis do CE"NTRO DE SAúDIL
DE FLORIANóPOLIS. Ex-interno, por concurso, da Assistência PÚ·
bliee. de Pôrto Alegre. Ex-interno de Clinica médica e Ginecolegia da
Santa Casa.

CLINICA E CIRURGIA DA SIFILIS
Consultas: das 16 ás 19 horas - Felipe Schmidt 46 - Fone 1648.

, ...

� b f·· d
DR. JOAQUIM MADEIRA

rm ene ICIO a NEVES
Cliniea e Cirargía de lotas � me-

Caixa Iscelar Iéstías dos olhos - <;;liniea Geral
L COMPLETA APARELHAGEM PARA.

A SUA ESPECIALIDADE
Cons. Rua João Pinte, 7-Sob.

, ,Fqne 1.456
Res.: R. Tte. Silveira 57 - Fene.

1621
26-1'

-----------, �

DR. MIGUEL BOARAID

---�----- '_

FERIDAS
ESPINHAS
ULCERAS
ECZEMAS
MANCHAS DA PELLE
DARTHROS
FLORES BRANCAS
RHEUMATISMO

_........ SCROPHULAS
SYPHILlTICAS

SociadadeCo�perativa
de Resp. Limitada
/'

Radios "Stewart
Warner"

.

Banco de Credito Po
pular' e Agricóla de.

. Santa Catarina

Primeir() Banco Fundado
em Santa Catarina

Dentro em breves dias re)iIi�
zar-se-á, em noss!:) Capital li ex·'

posição dos. ultimos modelos dos
rad\os «STEWART WARNER»
da.linha 1939-1940' - aparelhos
que bateram o rrecord) do con·

sumo in�erno nos Estados Unir
dos e ainda ha bem pouco obti.
veram o premio na competiçãh
levada a efeito em São Paulo.

I Esses aparelhos americanos, cujo
I suces'lO é incontestavel, consti
,tuem o máximo da perfeição no

I genero. Os interesilados devem

agu�rdar e�sa expo.sição, antes d.e
quaisquer compromissos para aquI'

I sição de radios de outras marcas.
15V-I

Fundado em 26 de Maio
,

...

de 1927

EMPRESTIMOS DES·
CONTpS COBRANÇA�

DEPOSITOS.:
.

DR. REMIGIO
CLINICA M�DICA

Moléstias internas em geral de Se·
nhoralt--.e crianças

Cons.: R. Trajano 1 - Sob.
Fone 1592.
Diariamente, das 9 ás 12, e das

14 ás 17 horas
Res,: Av. Hercílio, Luz 186-

.;.... - • : Fone 1392 - Atende chamados. ..

P.

â vista, aviso previo, Jimi'
tada, prazo fixo'

Rua Tr8jauo� 16
Edicio proprio

1•••••••••••••••••••

\
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ASA M'IS'CELANEA
A

- .

TURUNA,CA
Nas suas Dovasiustala�ões eOlltinúa ,'elldeudo sempre mais !!fJrato Trajano N. 12

Venda de disco) e valvulasDistribuidora dos aparelhos R. C. A. VICTOR
',.

-

_ ...
-

�
1

� , _- _
-

>

-

�

�. _ ••

-

- :. -.:i

Aguas, turvas e claras, ha na terra,
Estagnadas, correntes, borbulhantes:
Agua de mar, que oscila; agua da serra,
Que desce argeotea em corregos cantantes.

DR. MAX Al\1ARAL

Diretor-Propr'ietarlo JAIRO CALLADO

---------------,--------,-----------�----------------����
ANO VII 15ã8

«DAYTON»
é a balança que mais se veO(� no MUNDO,

, QUASI DOIS MILHOES DE BALANÇAS VENDIDAS. Reprise do formidável filme,
� «DAYTON:t. que constituiu a excelente noita-

EM 12 TONALIOAI_>E � DIFERENTES... da do programa "chic" de quinta
Encontra-se nesta' capital o «BALANÇA DAYTO�:t com duplo nivelamento é a mais feira.

nosso prezado colega de impren- conhecida no M {lNDO... -

-

sa sr. Carlos Schwartz, diretor Peçam demonstraçõea S;�M COM ?ROMIS�O. Preços: 2$000
Um produto da CIA. HOBART.DAYTON DO BRASIL.do <Jornal de Joinvile».

, Agencia em Florianopolis- flua Felipe Schrnidt, 46 - A. IMPERIAL, âs 7'30 horas:
HOSP�l>ES "B a I a n c ii S D a y' -t o n" Custleais do Impera-
Estão hospedados co Gloria ������������������������. dor

Hotel as aeguiates pessôas: dr.
----

'I pela ultima vez.
Armando Costa Magalhães. Anie- n J

N

dA· Olhos Ouvidos
lo Avagliano, Henrique Tolujas, �r. oao e raUJO--Narlz: Gargant� Preço: 1$100.
Bernardo Teichler, Osvaldo Meyer,

. Selo incluido
Heurique e .Keneteli .Vitor

Especialista do Centro' de Saude •• Allsistente do prof. sanson 'I AmanhaNWahrlich.
Consultas diarias das 4 ás 6112-P.15de Novembro,10. Tel. 1447 I '

.

REX, as 7 HORAS:
FALECIMENTOS ����������������������-�� Imponente programa duplo

Custodío de Fe,rreira Bandeira e Casamos ou não· ea-
Teresilia D. de Fe.·reira Bandeira samos?

Agua quieta dos lagos, agua que erra
Sob o chão e que, apenas, por instantes,
Uma cisterna a altura lhe descerra:
Agua altivola, em cúmulos distantes ...

VIAJANTES

- DR. ARÃO REBELO
"

Ah! mas lima agua existe dentre as . aguas,
Que. sendo a lava do vulcão profundo
D'alma, candente de paixões insanas.

Regressou á Blumenau o pro
vecto advogado dr. Arão Rebelo.

E' o maior lenitivo' para as magnas:
--Agua do cêo, que surge neste mundo,
Gotejando das pálpebras humanas..

receberá, 'por certo, no dia de
hoje, as efusivas homenagem dos
seus amigos, ás quais nos asso

ciamos.

CARLOS SCHWARTZ

. Está em Florianopolis o nosso

brilhante colega de imprensa e

distinto advogado sr. dr. Max
- Amaral.Gomes Leite

ANIl'ERSARJOS

PROF. ODILON FERNANDES
Trânscorre.hoje, a data genetliaca
do sr. professor Odilon Fernan
de-$, elemento de destaque no

máiisierio eatarinense e beletrista
de renome.

. Grandemente estimado nas nos

saa, rodas eocíais " intelectuais, o

er. professor Odilon Fernandes,

Hegistou-se ôntem, a data do
aniversario natalício da gentil
senhorinha Flavia Melo, 'diléta
filha do nosso ilustre amigo ma

jor da Força Pública Trogidio
Melo, delegado regional em Por
to Umão.

('AR rAlES DO DIA
ODEON
• Ilder d08 . cinemas
Emp. Clnematografica

Odêon Lt�

FONE: '1602

Senhoritã faça com que
namorado use chapéu

RAMENZONI

seu

Fazem anos h9je:
Na cidade de Vacaria, no vi-

a exma. sra. Corina Capela de sinho Estado do Rio Grande -do
Souza; , Sul, faleceu a exma. sra, d.: Ma:

a exma. sra. Ester Formiga de ria José· Fernandes, esposa do

Souza, esposa do sr. Edmundo sr'. Antonio Dias FernanJes-e
Silveira de Souza; progenitora do sr, Sílvio Pélico

a exma. sra. d, Maria Pereira, Dias Fernandes, chefe interino
de Souza, esposa do sr. Adolfo do Serviço Regional do Dominio
Silveira de Souza i da União, junto á Delegacia Fis'

a exma. sra, d. Nair Nunes cal, desta capital.
Tnulois, esposa do sr: Alcides
Taulois;

a exma. sra.
.

d. Clotilde S.
I Saibro, esposa do sr. Hermoge
nes Saibro;

a, senhorinha Zilda Santana;
a senhorita Maria Francisca

Fonseca;
a .menina Nadír, filha do sr;

Virgílio Goulart;
o sr. Antonio Melo;
a sr. Oscar Dutra;
o jovem Laudelino Coe'lho.

AMANHÃ - SABADO, 7 DE
OUTUBRO

A;S 5; 7 e 8,45 HORAS:

.

Uma catarata de emoções no

VIS e invulgares num filme diíe
rente e real I,

OS 'fRES VALENTES no

super íar-west

.. falso eODfidente

Lampa das pelos menores preços
CASA RADIOlUX - Rua

�8 de Setembl'o, 28

"esse JalUes I

com

NANCY KELLY, HENRY FON·
DA e RANDOLPH SCOTT

5a; leira
DIA 12 DE OUTUBRO,

PELOS CLUBES

e a continuação do seriado
que vem empolgando a Cio
dade

Red Barry

Dr. Aurelio
Ratalo

MEDICO -OPERADOR
.-PARTEIRO

RAIOS X

. com
LARRY (BUSTER) CRABBE

o "Flash Gordon.
, i

botningo
A'S 4,30-6,30-8,30 HORAS:

TYRONE POWER na 'epopêa
colorida da FOX considerada pela
critica mundial como a maior e

maís bela
•

contribuição da tela
'desde o advento do cinema sono

to

Senhorita exija que seu noivo
use chapéu

RAMENZONI
rlinica õe Tuberculoae

'Pulmonar

'Oiatermia em ondas curtas «

Ralos Ultra Violeta e Infra'
Vermelho

Infrazon-c-Terapia - Cistos
copia-Uretro-Scopia
Consultorio-Rua Deodo

. ro - Esquina Rua Felipe
Schmidt, Das 9 ás 12 e das
14 ás 17 hs. Telefone-1475.

Residencia - Rua Nerêu
Hamos 26 - Telefone 1450.

HABI!ATAÇÕES
Contratou casamento ôntem, o

[ovem Waldir Gomes, com a dis
tinta senhorinha FIavia Melo, di
léta filha do nosso ilustre amigo
major da Força Publica Trogidio
Melo.

Estão se habilitando para ca

sar: Desidério da Silva e Rosa
Feliciana de Lima; naturais dês
te Estado.

I -

Coml'morando o seu 6' aniver-
,

.

"LIDER" f '

sano, o o erecera aos

seus distintos frequentadores um

programa festivo!

Llmoense S. C.
, Mais um triúnfo vai assinalar

o Limoenae S. C" em suas ati

'O' V I'" d
'

Gld t vidades sociais, com o baile quea 'I:' O. ean es vai realizar DO proximo sabado á
üma linda cinta em tecnicolor noite, para o qual já reina mui-

c�m ,to entusiabmo.
,

WAYNE MORRIS - CLAIRE -----------
-

TREVOR - CHAliLES BICK. CASA RADIOLUX - Rua
FORD - JACK LA RUE. ,28 de Setembr�, 28

Florianopolis, Sexta-feira, 6 de Outu�ro de 1939
--------.�-------------------

I NUMERO

SMRS.· COMERCIANTES!
Uma balança que pesa certo não só vos satisfaz, corno

também satisfaz o «vosso Ireguez », ,

E' necessario possuirdes uma BALANÇA automatica que vos

dê pleno rendimento e satisfação aos vossos clientes! A balanca
automática «DA,YTON:t, pesa com absoluta garantia. não descon
trela e tem 15 ANOS DE GARANTIA, gara tia essa dada por
escrito.

CARlAlES DO DIA
PROGRAMAS DE HOJE:

CINES COROADOS
, �

REX, âa 7,30 HOHAS
('

Eu sou a lei,

IMPERIAL, ás 5, 7 e 8,4� horas

"CASAMOS OU NÃO CASA.
MOS �"

NACIONAL D. F. B.

INSTANTANEOS DE HOLLY"
WOOD

METROTO�

Preço-l $1 00.
Selo incluido

e

C:lume�participam a seus parentes e pessôas de suas relações o con

trato de casamento de sua f�lha MARIA DE LOURDES
,:om o senhor PAULO OTO SCHEIDEMANTEL.

Fpohs., Outubro de 1939.

Paulo Scheidemantel e

Jenny W. Sebeidemantel

Programa para emocionar � para
rir .. Tudo ao gosto da assistencia

Prpço: 1$100,
Selo incluido

participam "1 seus parentes e pessoas de suas relações o con

trato de casamento de seu filho PAULO O ro com a se·

nhorinha MARIA DE LOURDES DE FERREIRA BAN·
DEIRA, .

.

Blumenau, Outubro de 1939.·

ha lDuitosMoveis
Mas moveis de imbuia maciça sô na «Ci\-SA SILAS�.
Desconhecemos rivais quer em preço, em qualidade, em. bom

acabamento. Em estilos não ha mais lindos e sãc os mais modero
nos.

Em preços �ã() um assombro. Mas isto é sô até o dia
.outnbro proximo. -

Vinde e vêde a realidade!
'

Exposição R. Felipe Schmidt, 34. ,

Fabricas e deposite R. Cons. Mafra 72.'
.

Vendas a dinheiro. e a longo prazo!

'Machado & Cia.

Agências e

Representações
Caixa postal _:_. 37

Rua João Pinto - 5

FLORIANOPOLIS
Sub ..agentes nos principaís

. municípios do Estado.
041--15�5

Dr. Arminio Tavares _ouv;:::�:::IZ�
CIRURGIÃO-ESPECIALISTA Assistente do prof. Sanson
Consultas das 10 ás 12 e das 16 ás 18-João Pinto.Isob-Tel, 1456

MOVEIS finos e
-

bem trabalhados, só na

"A Mobiliaria"
que mantem exposição pennanente, á rua_ Trajano n.33

.

- Todos os nossos lIloveis são recebidos diretamente
da Fabriea Zipperer & Cia., de Rio Negrinho.

Vende-se a prestação
��SON_OI_N,,_Repre�!Dt,�nt�

'

_I
.

.._�' .. � .

I

O ,.,

r
,

AVIS'� a sua boa freguezia que já, estã'o em exposição os mais belos' sor
timen,tos de Brins· de Linho· e Casemira-s em córtes e 'que, apezar da crise
comercial, ainda mantem seus preços, sem qualquer alteração.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


