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o discurso e Hitler pecante o
paefamento alemão

I

"Porque se faz a guerra? Para que a Polonia .seja
restabelecida nas bases . do tratado de -Ver-
sailles? --- Nunca!"

BERLIM, 6 - Reuniu-se, ontem, com grande solenida
de o Reschtag Alemão, perante o qual Hitler oronunciou seu a

t1u'nciado discurso. Começou historiando os motivos que levaram

a Alemanha á guerra contra a Polonia, e afirmou que as provo
cações polonêsas constituiram, nos ultimos tempos, tão grave
ofensa aos brios do povo a1.emão, que não houve 'outros recur

sos senão apelar para as armas. Os dirigentes da nação polo
nêsa não souberam corresponder ás tentativas de acordo do

Reich chegando não só a repelir qualquer proposta nesse senti

do, mas ao, ponto de falarem e!11 guerra de conquista. Para tan

to foram estimulados por outra nação, que ,entregou ao govêrno de

Varsovia um cheque em branco, como garantia de assistencia ANO
belica.

�
"

.

Referindo-se ao desenrolar do conflito, disse que a resis-

tencia de Varsovia não foi de 20 dias, como o querem propalar
F h I'

,

'os inimigos da Alemanha, mas de tres dias apenas. Ataca o O ue rer A prop t d
.

'

govêrno polonês por ter transformado em praça de guerra uma ci- - OS a - e pa"dade de mil��o (;! meio de habit.antes e disse que para salvar
_

a elllVarsovia 611
população Civil, mandou fazer diversas propostas de evacuaçao,
todas elas repelidas. Assim, o ataque á Varsovia só foi deter-I
minado no dia 25, c no dia 27 a cidade se rendia. Todo o eXi-1 VAR'SOVIA 6-Pouco antes
to das forças naz,ista,s. não. deve ser atribuido a causas diversas, do meio dia, 'chegou a esta ci
mas unicamente a ehclencl.a e ao valo� das mesmas. I dade. o Fuehrer. '

Acrescentou que.�mgue� desejou. tanto a paz como a I Assistiu a um grande desfile

Alema�ha. P.ara consegur-ra realizou repeh�as dernarches com as das tropas alemãs, sendo rece

potencias ocidentais, e como nada conseguisse, os go.vernos, de bido triunfalmente. Em seguida
Berlim e MosCOU resolvera�, de comum acordo, co�slderar Ine-

o Fueher visitou o palacio Bel
xistente o tratado de Versailles e recuperar respetivarnente os vedere onde ° marechal Pilsul
territorios que lhes pertenciam. Falando de Dantzig, disse que a dski vivia e morreu demorando
situação da ci?�de livre se havj� torna�� insus�entavel, e que a

se por algum temp�, em horne
Alemanha de torma alguma podia permitir continuasse Aesse es-

nagem a este grande estadista,
tado de cousa. Atacou violentamente o govêrno polones, com- .

�����n:�mpre de insignificante minoria, e sem homens de valor IConeluido O
. Afim de solidificar sua politica, de paz, Hitler adeantou I • "

_ que realizou acordos c?m os países balc�nicos. Mant�m. boas
Ipacto SOVle-

relações com a Rurnania, com a Yugoslavla, com a Hungria. Na-, .

da quer dos países do norte. Com � Dinamarc� não_tem nenh�.Pi ti"ce-Ietonicoma reclamação a fazer. Com a Belgica . as relaçoes sao de recl-1
.... DO 'LIRA

proca amizade, o mesmo acontecendo com a Holanda e com a . ",,�:'-
Suissa. Da França nada exige, a não ser que o povo francês II woscou 6-E�tre .

a Leto
esqueça de uma vez por toda� seus rí�ssenhme,nto� cO�ltra o po- nia e a Russia foi concluido
vo alemão. �ão _fala d_a. Alsacia '- �orena, pOIS 'Jamais entr.ou I um pacto de assistencia para
em. suas .C?glt�çoes exigrr a devoluçao dessas zonas e nem ja-; 10 anos. Como no pacto com
mais pediria a França qualquer cousa que envolvesse a honra, a Estónia foi concedido tambem
"nacionll desse �aís. Quanto, á Inglaterra, se�pre, timbro� em I neste pacto, a Russia, 'o direito
insistir num'} al!ança de, amizade entre os· dOIS paises, po�s tem

I de manter, dentro do terrttorio
a certeza que .nao have�a paz enquanto a Alemanha e Grã-Bre- letonico, bases de aviação mili-
tanha não estiverem u11ldas,. . . tar e -rnaritirno.

Porque se faz a guerra, pOIS? Para que 2. Polonia seja I
.

.

------

. restabelecida �egundo o tratado d� V�rsai�ks? Nunca. A Alell!a- Rei-O'·� •.ad'o onha e a Russia não se conformarao Jamais com semelhante 111· I. .,
,

justiça.
A SegUir' Hitler diz que, se apezar de' tudo, ainda faz

,

.

tráfegouma proposta de paz, o Historia ha de dizer se houve nessa ati
tude qualquer sombra de medo. A paz é possivel, mas nas se

guintes condições: que sejam fixados os limites da Alemanha VARSOVIA, 6-0 trafego nas

dentro do principio da nacionalidade, da economia, da seguran- estradas de ferro entre a Ale

ça e que a política européa se firme em bases de beneficio para I manha- e territorio ocupado da

todos e não só para alguns, sendo n.ec_essario, para isso, proce- II �olonia f.oi .rei�iciado em várias
der ao desarmamento geral nas condições por ele apresentadas linhas pnncipats.
oportunamente. Fóra \ disso não ha paz possivel, porque o povo

----------

alemão não permitirá mais que outras ,potencias critiquem seus

A 1
I'W -

'atos. Se a Inglaterra e a França lutam para destruir o regime a- S re a"oes
lemão, então MORRERÃO MUITOS MILHOES DE PESSOAS �

para nada conseguir.
_ russo .... turcas

Irá aMoscou

A GAZETA
Diretor-Prop!J"lstario JAIRO �ALLADO
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de Hitler
BERUM, 6 A proposta de' da Europa. 3'-Se:-á organizado

paz de Hitler está baseada nos um pequeno estado polonês, mas
seguintes' pontos: l

: -Serão res- cujos interesses não possam
peitados os atuais limites da nunca colidir com os do Reich.
Alemanha. 2' Será reconhecida a 14' -A questão judaica será r.!

influencia da Alemanha a leste solvida por um ajuste interna-

o grandioso Baile de
Aniversario

TENIS CLUBE

cional. 5' -Será feito Ó d esar
mamento geral da Europa, em

bases de igualdade. 6'-0 tra
tado de Versailles é considerado
inexistente para a Alemanha, .e
nestas condições, devem ser de
volvidas ao Reich, todas as suas

antigas colonias.
Hitler acentuou que se as po

tencias democraticas não aceita
rem a sua proposta, então a

guerra proseguirá, porque a Ale
manha e forte e invencível. E
concluiu: A «Inglaterra disse que
ganhará a guerra. Eu asseguro
que-a vitoria será nossa. O fu
turodirá com quem estava a razão.

SANTA
CATARINA

/

AUKARA, 6-Segundo noti
cias de fontes sovieticas conta-

BERLIM, 6-Para deliberar se em moscou que as conferen
assuntos econômicos irá nestes elas entre Molofov e o ministro
dias á Moscou, urna delegação do exterior da Turquia serão
do govêrno alemão. reiniciadas, em breve.

Estrãilãdãferro Blu�r

menau-ltalat

,
-

A nossa alta Sociedade está hoje de paraben's. e o justo
motivo de tão auspic-ioso fato é a passagem do 13' aniversario
da fundação do querido LIRA TE.NIS CLUBE, a entidade maxima
das nossas associações recreativas, artisticas e esportivas.

Durante os treze anos de sua preciosa e brilhante exis
tencia o clube da colina conta com uma serie de magnificas e

grandiosas realizações sociais, que muito têm contribuído para o

progresso e prestigio da nossa bela capital. Dentro de poucos
mêses assistiremos a mais um forrnidavel acontecimento de larga
projeção nos anais da nossa vida, cuja louvável iniciativa cábe
exclusivamente ao LIRA TENIS CLUBE. Trata-se da «Feira de

.

Amostras de Santa Catarina» que está obtendo o mais franco ti

teliz êxito nos municipios deste Estado e em muitas partes do
nosso país.

E dest'arte o LIRA marcha, com seus alevantados fins,
que se resumem no desenvolvimento da nossa terra e na sadia
cultura do seu povo. .

Em comemoração á significativa data, que hoje transcor
re, o distinto clube oferece nesta noite aos seus .associados um

grande baile, ao qual comparecerão sem duvida as principais fa
mílias da nossa -Laute gomrne» e o qual constituirá certamente
uma deslumb-rante parada de beleza, elegancia _e distinção.

Ao nosso amigo, sr. Vítor Bnsch, presidente' do LIRA, S be que o dirige desde' a sua fundação, com rara inteligencia e O re um·
verdadeiro amôr, enviamos os nossos mais sinceros parabens e

fazemos votos pela crescente ílorescencia da simpatica ass- C ação. fato C'onsu.M•••••••(�••••••••••••�••••••O•••••••08••••••••••••
Um "ultimatum:' ger- dPreços em material elétrico. mano-russo aos pai- ma o ,

CASA RADIOLUX - .Rua ses nordieos LONDRES, 6-0s meios íon-
28 de Setembro, 28 PARIS, ô=-Certos círculos pre- drinos acentuam que Hitler quer

vem que, dentro de pouco, os basear a paz sobre um fato-con
países nórdicos receberão um sumado, o que equivaleria a
ultimatum germano-russo exigin- uma rendição simples e com

do-lhes que cessem todo o in- pleta, com a qual não poderão
tercambio comercial com a In ..

1 jamais
concordar a França e a

glaterra.
-,

Orã-Bretanha.

Comentarios ao dis
curso de Hitler -

LONDRES, 6 - Os pri
meiros comentarios ao dís-

. curso de Hitler, indicam
'que o chanceler alemão
não ãpresentou nada de
novo, nem qualquer base
racional para a paz. Con- "

tudo, os meios politicos es
tão estudando atentamen
te o teor do discurso, o

qual, provavelmente, será
objeto de -debates na ses
são da Camara dos Comuns.'

Acaba de sair á luz da pu
blicidade , o primeiro numero da
revista SANTA CATARINA que
tem como diretor o brilhante
escritor conterràneo, sr. Tito
Carvalho.
Destinando-se á .propaganda I

do Estado e dos Municípios, \
SANTA CATARINA aparece Inum verd ideiro numero de luxo,
impressa em .finissimo pal1-ellcouché, com preciosas e abun
dantes ilustrações e co.m uma

serie !lltavel de. colaborações,
subscI itas p:los. mais destaca
dos rom::s das nossas letras,

Em todos os seuS' pormeno
res denota a capricho com que
fbi con{.ecionada, assegl' cando
se 11m triunfo brilhante nos'

meios sociais, intelectuais e e

rónomicos do Estado, além de
uma vida sobremodo proveito-
sa e lúnga. .

Agradecendo o exemplar com

que fomos distinguidos, deixa
mos aqui consignada a magni
fica impressão que tivemos ao

folhear o primeiro numero, e'os
I

nossos votos para um futuro
D'esplendido. r.

INACREDI
TAVEL

Humberto

PARIS, 6 - Mal foi co- IHOID n em ao dr Fre-denhecido o teor do díscur-. e, ag ••• '

•
,

•

so de Hitler, vieram a pu-I •
.

O S,.h......
·

dtbUço os primei,ros come.n- II rlC.. •••

BLUMENAU, 6 - Serão ata- tartes, nos quais se atír-
D' t' id ti' .. t

.

da Azrí t
d

.

d h' t b Ih ma que a nrupesta de "az 'I .

IS Ingul. o c?m novo pos o, pe o IUII1IS eno a grícul-
ca os ain a oje os ra a os

.

!" � tura, deixou a diretoria geral do Fomento yegetal do Estado, o
de construção da estrada. de de HI�ler, repres.anta uma:i engenheiro agronomo dr, Frederico Schmidt, que neste posto se
ferro que ligará a nossa cidade ousadia macredltavel. Os· vinha revelando de grande descortinio e patriotismo.á de Itajaí. mais aVdnçados "'ualifi� I '. _Por motivo do seu. a.fa.sta.mento, os funcionarios dàquelaEsse fato, muito auspiCIOSO '1

-

I f
para as populações dos dois cam o discurso de uma repartlçao prestaram- he slgm Icahva homena�em, t)ue cons.tou de

f b· f (' um a111105SO, realizado ontem, no LIRA TENIS CLUBE.
municipios, e mesmo pa!a, a� O ensa aos rios ranc -\ Estivera_m presentes o dr. I3ertagnoli Junior, dr. Ferreira
de tod? � Vale do Itajal, e SeSi por supo,·los capazes I Lima, dr. Ctsar Seára, dr, Erianto Fernandes, dr. Henaldo Arau
uma vltona que vem coroar �s I de aceitar uma paz com' io, dr. Lauro Bustamante, as auxiliares Acacia Morais, Arlinãa

esfdo.rÇo� qude, EdeStdedqued' assFumlu I exclusivas vantagens pa- Soares, Olga Neves, os srs. Emanuel Pereira, Ayeres Gonçalves
a lreçao a s ra a e erro, .

H I' R
'

C I Alb t S'I OI'
.

V' F
.

C
S t C t' t d d'd ra a Alemanha Para con- elO osa, ar os er o I va, Implo elga, ranclSCo •

an a � an�a, em espe!1 I. o

d
: . Azevedo, Francisco S. Cardoso, Evaldo Baixo, Jayme Cardoso.

o. seu tnfahgavel e dmamlco cor �r com lSS� serIa A Inspetoria Agricola esteve representada pelo dr. Afonso Vei
dl�etor, o dr. Humbert? �eder- precIso que a Gra-Bre!a- gas, e pelos srs. Buret, Abreu e lV1anoel Morais.
nelras, �a quem, em primeiro. lu-I nha e a França ao entrar I Oferecendo a homenagem falou o dr. Bertagnoli Junior,
gar, vao _!is nossas efUSivas I na guarra não tivessem que produziu o seguinte discurso: .

'

congratulaçoes..
a menor noção de tal res-li .' ..

Pederneiras I ponsabilidade. . (Continua na 3a. página)

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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das Novidades
o t· Recebeu vàriado e abundante
DUO Im--sortimento de sedas, jogos de

j rsey, armarinhos, bllouterlas, brinquedos..

RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 10

lsociedade Benefi-
. cente dos Guar-

! das da Alfandega
- DE -

I de florianopolisEspindola & Matas Recebemos a seguinte eomuni-

O O P cação:eletrlcletas I icenclados pela · .. Florianepolís, 2 de Outuhro
de 1939RUA JO�O PINTO; 14 FLORIANOPOLIS A manilestação do espirito através da palavra escrita, mui- Designações

Especialistas em todo e qualquer serviço de AZE'F:fÃo. snr. Diretor da cA ta vez não satisfaz o que o coração sente, nem satisfaz o cérebro
eletricidade em geral. I

G .;,

ESTA povoado de mil belas imagens retóricas.N
Porém, o motivo da cerimónia, não comporta outra fór·STOCK PERMANE.NTE DE: Lustros - abat- I De ordem do sr. Presidente,
I h P im coub h: cumpro o grato dever de comu- ma de a ocução da mio a parte. orque a mim cou e a onrosa[ours - Contadores Ericksons, .

com exclusividade ,I cou a V.Excia. que. em sessão de missão de oferecer êste almôsso de despedida ao nosso caro chefe
para o Sul do Estadq- Chuveiros eletricos-Estafn- Aesemblêa Geral ordinaría reaíi-

e amigo, dr. Frederico Miranda Schmidt, em nome das Diretoriaslizadores para radias - Fogões a oleo cru' marca sada em 80 de Setembro ultimo, Técn�cas, dos Funcionarios e Auxiliares do Serviço de Expeli."nEI�'-Variado sortimento de lampadas Torl- foi eleita o empossada a direto-
mentacão e Fomeoto da Produrão Veaetal, não esqueceudo a los-d R dí I ria que deverá reger os destinos :t :I I!Ino.-Instalaçõe� de antenas ,e a lOS. i

desta Sociedade durante o períe- petoria Agricola, seus colegas e demais amigos presentes.
: do de 30 de setembro do correu- Dr. Schmidtl Alma intrépida! Chefe e amigo! Pela portaria n. 30, de 3 dei
te ano a 30 de de setembro de p. história da humidade está cheia de lecdas sobre os corrente, foram designados Luiz! 1940. a qual ficou dontituida da

costumes sociais dos homens. entre eles o de se reunirem em tôr- Oscar de Carvalho, Inspetor Ge-. .

t ral de Fazenda e Newton damaneira segum e:
no duma mesa como comensais, para congraçarem as ideologias,I Presidente Heitor Veiga de � Luz Macuco, 10. eseriturarie do__iiiiiiiiii iiiiíiii�iiiiiiiiiiii_iiiíiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiii iliiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_ F

.

os credos e as amizades. Tesouro do Estado, para prece-
•

,
aria.

,,' Vice-dito Marciliano Acastro Todos aqui presentes, conhecem a atuação destaceda e derem á tomada de contas na.......................a•••e·MJ.II··�=·=······G
•••� .

Hoberg, brilhante com que se conduziu o nosso chefe dr. Sebmidt, na Diretoria Geral do Serviço deRDberto U III li I' lo, s�cretario. Italo..PaladinO'rcriarãO �oordenada, administracão honesta e lranca da Diretoria Experimentação e Fomento da
20. dito Euclides V ieira Mafra ,:I 'E'·

_

F d fl d V Predução Vegetal, da gestão doRua Trajano, 4-� 10. Tesoureiro Hermío Berta Üeral do Serviço de . xpenmentaçãc e emento a ro ução e- Engenheiro.Agronomo Frederico
Silveira-Reeleito. 'getal. Miranda Schmídt, bem como ao

. 20. dito Francisco Furtado R�· Porém. sabemos lambem, que dentro dr. breves dias ell- inventario dos bens do mesmo
eleito. taremos geograficamente distanciadoe, desse simpético chefe e ami- Serviço.

C
. � F' I i

N °Tm�sB�o Olsca. R
. J go. Entretaute, os nesses corações sempre terão em lugar de des-estor erxeira, tavío egrs.",

de Heredíano Brasinha. i taq�e a sua figura, que se etemiserá em nOS$OS pensamentos e

Aproveikipdo o ensejo. a.pre-
.

anngos.
.

_

,

� �__ _, .sento a V. Excia, os meus pro-I Dr. Schmidt, saibais que 03 que aqui estão, e os Iuncio-
testos da mais alta estima edis-I narios ausentes. que convosco, tem comungado e se esforçado em
tinta consideração. .j pról da grandeza da agricultura e da economia de Santa Catarina, Requerimentos des ..Italo Paladino _

f d
"

d'" T davi - paehadoslo secretario sentem o vosso a astsmento o nosso convrvto iano. o avia nao
.................. .;__ , ! lamentam, porque sabem, que imperativos do dever o chamam para
Tribuna' de la re�lizaçãO �� outra obra grandiosa da vossa brilhante carreira de

_ Agrônomo militante,
Apelaçaa

. Sa�báis que a��i ficou assinala�a a vossa passagem ben ..

J u Iga men tos faseja, apo':_8da no espmto empreendedor do nosso preclaro Inter'

d i t·- ventar Nereu Ramos.
a UI, I �a

.

Aí estão os trabalhos executados pelo nosso Serviço. com

I
sessãO

as sua sr,eras verdejantes, atestando uma época de economia e pro-Habeas-corpus da comarca de
gresso de Santa Catarina.

.

.

Chepecó, em' que é impetrante Ingenie. os.: numa das suas muitas brilhantes frases disse:
Vicente Cunha e paciente José «Si quieres hincar tu dientes en una fruta saborosa, no la pidas;Cherobia. Relator e sr. des. planta un arbol e espera».PRESIDENTE. A àrvore está plantada, e os seus frutos dentro em breve Bet)uerlmentos des.1O0$00'0 p

AI

f ·1· O Tribunal negou o ordem estarão sazónados e os que plantaram a árvore, terão a sua paga na
paehados

.

,
ensao amllar impetrada por nao haver cons" satisfação intima, não só pelo fruto, como tambem pelo fato de ver

VENDE-SE O material abai· traGgimentD do paciente, viFlo
a árvore bem nascida, que surge do sólo vigorosa, albriodo nJ Gerhard B:anck _ Io,creva-se.xo para bioicleta,: Vende-se, por preço de 6Oa- eótar o mesmo regularmente pro- ápice a fronde. qt,;e ebpaiha em redor do tronco a agaulho da de acôrdo oom Q art. 24 eombi-1 sião, uma pensão familiar em· '

d b Ih d d
'

d 150 § I d
1 roda trazeira comp ata, (lt;)m: cessado e pronuncIa o;

som ra aco e ora a técOlca. ·na o com o art. , o. o
.

. plen@ funcionamentg, ntIm do!! R
.

31:::A'l ..J

b
. d 3010 d 20 d

torpedo, camara de ar e pneu. ecurso cume n. �ft O granito, o mármore, formado das mais o scuras partIcu- ecreto n. . , e e agos-.I" I principais pontos centrais da
t d 19"8

1 roda uiantelfa comp eta, com:
comarca de Blumenau, em que lall da matéria se umanisam nas mãos do artista, assim como a

Q Ke I AO. t AI t dt Id
camara de ar e pneu. eidade.

d J' d O" d
'

f
' ar ugus pers e· - em.1 garfo com o guidon e breque Tratar á rua C"Dselheito Ma· é .recorrente .0 r. UIZ e. I-I modesta semente se transforma na mão o técmco, em onte IDes· idem.de mão. fra n. 94. rei to e recorndo Paulo Tner-! got8vd de riencia e de econ'-,mia, Carlos Mahler-Idem.I corrente. 626-4,-10 w�ler. Relator o sr. des. ME-I Sorri o granito, chuw o mármore' nas fôrmas de ogivas. Richard Gottsmann-Inscreva-I mensageira completa. Dt.IROS FILHO. I capiteis ou humanas, e o vento entôa Qas mésses. hosanas de pro· s�, de acôrdo co� o, art. 24 com ..I silim. J C f d t Nã '

I b ( f d 'd "Ih d d bmado com o artlgQ 150 § 20.I par Ele paralama.
h

ou lima a a ,sen ença,� lt •

o
I gresso e ,8 g e a a: I a 'dmat:rnj� e ecun,a, quan o � f

re

ad
o ara o

do decreto n. 3.010, d� 20 da1 bolsa de couro ecm chaves. Bom ne9GC ia · (wve, na espeCle" �on�u açao; sulca deIxando atrás e 51 elvas que tor.nam estro.es e poemas agoste de 1938.Ver e tratar DOS oficinas deste
_ doloros,a da mercndorla. con!or-! que traduzem 3 gra:ldeza duma nação. Anne Gottsmann-Idem .

.

jornal. rVlagnifica cha me saltenta a sentençl;l recorrida.' 0(. Schmidt! Chefe e amigo!
_

C Vende-se: cara ao lado Falta. pois, o elemento moral! ,Vos ofereço; em nome d,lS presentes, êsse aImôsso que Departamento deor ee rta-se
da E�tação Agronomica, com do crime de c,ootrabando. I representa uma mndesta e�pressão da nossa grande arili�ade para Eduea('ãoe

'

:
I im pa se otima, cODfortavel e grande ca�a RecllCso crime, n, 35,5.1 da

\ CO,D�OSCO! para a qual vlm�s com o c.?r�ção, e desejando queMa9�·nas, de es�rever, .de de residencia, belo pomar, jar. comarca de Flonan')pel!s,. em; selaIs felIz nas vossas empreItadas agronomlcas. Requerimentoscontablhdade, mecamco especta- d" b ilf 't' Dis- que é Jecorrente o 1. suplente! TENHO DITO. _espaehadoslista. Serviço garantido. Pensãe ms d lDu::rd: :te�s�;9d� ter
i do Juiz Substituto e recorrido l .

Falou tambem o dr Ahnso Veiga Por fim. fortementeOUo-Rua José Jaques-12- p�e e gr6ns a ericola: ou Clivi:iCelio Veiga, Rdator o sr. des.iernocionado o dr. Schmiàt "agradeceu aqoeia manifestação de a-Florianopolis, com AUGUSTO r�s pnral�t. g II MEDEIROS FILHO, 'prero.
'

vLOSS sal> em ... es.

f' d � .

,

d
� '.

-

Tratar na I Foi con H,ma a a sentença. Todos os omdores fo.am aplaudidos e cumpnmenta os.010 1 V - 30
RUATRAJANO N. 15 \dt- impromiDcla que bem con-; A festa transcorreu num belissimo amb��mte de cclrdialida�e,1������������������������1i' suhu a prova dos autos,

.

! atestando a amizade de que desfruta entre nos, o dr. Frederico
1 Aptlação civel [1. 1979 da! Schmict.
'comarcs de Ac�arangu�., empque I ti!l1!6'WB1!!!11ln41B._..R·:lI&�_IIIl;__-�IiI!á'II""íIiiIF.�ilrsDII IIIiID lIIIta__•
é apí'hmie li cmpanma au· !

f, lista de Seguros e apelados Bo·
niíacio Bessa e ouho. RelataI (\

sr. des. URBANO SALES.
Foi dado, em parte,· provi

mc:nto á 8p�laç40. para reformar
a sentença apelada.

asa
Hicolau

Eletrica

Aceita-se todo e qualquer serviço de instala
ções a preço sem concurrente. Aceita-se contratos

para o interior e fóra do Estado.

·fLORIANOPOLIS Santa Catarina

Secção de Bijouteria - Ourivesaria e Grayura
Grande sortimento de artigos para presentes.

�

Banhos de oure e prata pari meio galvanlco
Artigos dentarios _- Optica

Possue um completo stock de artigos para Sport,
. como: Taças, medalhas, bronzes, etc... -611
ae ••••••••••

Restaurante Liberdade

Cais Liberdade",Esquina
Sal·d�nha Marinho

ABERTO DIA E NOITE SERVE-SE MENU, PRATOS
VARIADOS BEBIDAS NACIONAIS E ESTRANJEIRAS

Dirigido por seu proprietário ARNO BRINCAS

Hotel-Restaurante
"Strenzel"

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

Proprietario:_ José Strenzel

. .�

.. .

Florianopolis ,...,1938

[Mercado- Publico]

Homen�.em ao '!r. Fre-r�derlco Schmult � Públicas J.

(Contiouoeão da Ia. página) tL� � ���

Prezado chefe dr.
Minhas senhoras!
Meus senhores!
Meus colegas!

Schmidtl
SEtJBET 'lRIA DO
INTERIOR .I; JtJS

TI�A

Foram designados, para divar.
sas funções, Gilda José Kloppel,
Maria Pereira de Lima e Olga
da Luz Andrade.

SECRRTARIA 'DA
FAZENDA fi AGR.

�IJLTIIRA

SECRETARIA DA
SEGURANÇA PU

BLTCK

Luiz Pacheco de Miranda Li
ma-Pede pagamento de 300$000
-Não há o que deferir.
Daví de • Moura Lima - Ao

Tesouro.
Virgilio Euriques Dias - Ao

Tesouro.
Francisco de Bem-Ao Tesouro.

SERViÇO DE REGIS
TRO DE ESTRAN

JEJUOS

Adelaide Emmerich Bezerra da
Trindade-Sim, á vista das in
formações.

.------------------

Dr. Pedro de Moura F.rril
Advogado

Rua Trajano n. 1. (sob.)

Chacara' a vendaDR. LUIZ DE SOUZA VENDE..SE no distrito da
Trindade uma chacara com casa
de moradia.

.. Tratar com o proprietario Ci-Earritório -- AVE}NIDA GETÚLIO VARGAS - ResIdêncIa - cHio da Cunha, á rua LaufQ;tlO:rE;L GLÓRIA - J:AM9YA �,..." Linhares n. 54.
. _- ,

- -...;�.�- , - _ ..

ADVOGADO

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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A GAZETA
,

Florianopolis,
Di. Anti-V,,- Sinal

�------ r-------------_..---�' ��".'� �-----------------------------�---

nere.

iniciativa e ás suas expensas, ce- L' t ndo pe
:

lebrará este ano mais uma VFZ- U a ,

til

Ino Brasil, �: 25 de Outubro' Ia cívilizatllproximo, com urna repercussão
em todo terntorio nacional. POI-

-

�

que o r1\dio, este grande ele, çaO
niento de aproximação humana
está chamado a colaborar nos WASHINGTON, 5 (AN)-O
trabalhos que neste dià' serãc senador Jorge Morris, represen

realizad-s.
tante independente, que votou
contra a entrada dos Estados

Que a consciencia de todos Unidos na guerra de 1914, em

os brasilei. os possa ser mais uma discurso proferido agora, mos-I
vez sacudida nesta data, ao ou trou-se favoravel a supressão
vir a palavra ardente e sincera -da �ei do �mbargo d.e arn;as ás

Concertaram as nações ame-' 'd' f naçoes beltgerantes, isto e, pela
,

d f
dos que, atraves o micro one, reforma da lei da neutralidade Ficam convidados os srs. Socios da Radio Sociedade San-

F" dricanas, com esse espmto e ra- b
'

'

ora
'

olhes falarem 50 re este assunto, colocando-se,' assím, ao lado do ta Catarina a comparecerem á Assemblêa Geral designada para o
ternal amizade que as anima, D A V j di 16 Ú

'

20 h êd da Assoei
� C

. \

no proximo « la nti enere�», presidente Roosevelt: '

la o conente; as ()�B9, na se.e a ssoclUça? atarínen .

instituir o «Dia Anti Venerec»
é o que espero e o que quasi O senador Borrís declarou se de Imprensa.' a rua �ehfJe. �chmldt, para.' o �Im de �rat?r "'ance do,S"qire, Ct lebrado por cada um dos h d que a França e a Grã-Bretanha de assunto de interesso geral, eleição de uma Diretoria Provisoria ..
ten o a certeza e ser conse= '. ,. d� S' d idenci

,

paizes isoladamente, garó.nlirá no . d estão lutando para salvar a ci- li para. reerguimento est.a ocieda e e provr enciar a respeito da canhêesf· '- I guido, pOlque, quan o a nossa vlllzação; contra a barbaria admissão de novos SCCIOS.
, ..uturo SI não a extinção, pe o' . .

- " .

•
'

F"
' ,

,

d msutuição se consagra a quar- 'acCQscentando que se as teorias./ lorianopolis, 4 de Outubro de 1939.
menos a redução num' rica os di d FLORFNCIO TI'AGO DA COSTA Icàjos de doencas veneres no

quer empreen l�en�o, e para, ar de Hitler e outros dita,d;ores, :os- ,

Presidente em exercicío'
' PARIS, 5 (AN)-Segundo in-

, , J ao povo a possibilidade de re- sem, pos�as; em pr�t.�a, Iss,oi formações oficiais, os avanços doscbbtinenle em oue vivemos. ceber a' maior soma de beneh- e9�lva!erta a extermínio ,da CI- Exércitos írancêses em territo-
<O -Dis A�ti·Venereo') vem ' '. ' vilização. O senador Borris ata-I

DA·· 'T OUVI-dos nar.·z 'I
- ,,' ,

CIOS de que seja capaz e para 'I t t t d I
r.. �mlnlo avares _ g'arga'nta'

rIO a emao ja se processaram;;'.1 d A t' ,

' COU VII) en amen e os me o os " d tal rnaneí ali h MS�II']O comemora o na rgeo 1-
isso lhe fala com o cerel-ro dit d

..

f' '

.
,

e a maneira, queoa In a a.,.

nê; Uruglu>y, Chile, Bolivia, Ve' �'"
, _

I � onars e a_lrmou q.ue a slm-. CIRURGIAO-ESPECIALISTA . Assistente do prof. Sanson ginot, em muitos pontos, se
, I E dor: P , C t'.

aberto as realidades dos aesun p,atla do coraçao,amencano e�- ,Consultasd&.sIOá!!J2edasi6ásIS.JoãoPinto.7sob-Tel,1456 acha Ióra rlo alcance dos ca-
ne�ue 8, qu.a ar, eru, o; 8i

tos que aborda e com o cora- ta com as potencias dernocrati- nhões inimigos.
c,

R,..c� e BraSIl e, pelo que pude r ção transbordante de um sadio caso
,

_

ouvn; narrado. diretamente em
sentimento de amor relo Brasil A ·ITALIAalgu .. s destes parles, os resulta-
e or todos aqueles que povôam R d· "s L·'

- · '

S h 'dtdos advindos ,com tais c�roemc- se: sólo exhuberante.. I a lOS
. tewart

, 'IV � ia r I '8 C UI' �ontl·nu'aràçÕ€il teem- SIdo os mais pro- I ..

missore�. Uma mentalidade nova UMA ASSINATURA MENSAL' Warner" tG'()mfçaa,sef(rmar�ntreosjo-I DE«AGAZETA»CUSTA de H. O. LIGOCKI neu ra
'''�ns de ambos os

.

sexos que, i APENAS 5$000 Dentro em breves dias reali-

(�nscif'ntd elos perigos a que as zar-se-á em nORS'l Capital f-l ex- ,

, d�enças venereas os expõem e, Vende-se ou alu- posição dos ultimos modelos dos I
d I 'f'

.
.

d I rad,os «STEWART WARNER» i,(8 ma e :ClCS que po em acar-, U!lla easa de mora- da linha 1939-1940 - aparelhos
letar 8 �ba

.

c!escebdencia, pro- ga-se - dia completamente que bateram o �record» do con-Icuram por SI mesfPo dd�nderem' i nova. sumo in.terno n0S Estados Un!, I
Ee, garanlindo as;im a dereza i. Com: sala de, visitas,. sala �e dos e amrla ha bem pouco obtl-'

de seus t:lhos, os futuros cida- Jantar. 3' quartoe, c?smha, pIa .veram o pr�mio na �ompetição i� '" com agua quente e fna, ,quarto levada a efeIto em Sao Paulo."dãol d� suas p,at�las : rle banho com chuveiro dfol agua Esses aparelhos americanos. cujel,Movnriento ,eminentemente pa·, quente e fria, ba;nheiro com agua suces'!o é incontestavel, consti
hiotico \e humano é p.oi}, e te,: quente e fria, á rua Souza Fran- tuem o máxjmo da perfeição no'"
que se leva a efeito com a co.' ça n, 9, perto do estadio da F'.' genero. Os interess3dos devem

� memoração do «Dia An-li�Ve-, C. p. i a�uardar eE!sa' exposição, a�tes de

, » ' C' I B q'I' "
Ver e tratar com J?sé Santos. quaisquer compromissos para aqui·re

fEod, que, o Ireu o ra.1 eno a rua Saldanho MarInho n. 6, sição de radio!'! de outras marcas,
te uClição Snua!, rior sua (of icina de Lisbôa & Santos). 15 V -' 2

Pero dr. Jo·
sé de Albu ..

que rq,u e

: (Serviço Especíal
do - Circulo Bra
sileiro de' Edu

.

cação _�exua ')

-�MISSA
ROMA, 5 (AN)-Slnal eviden

te de que Q govêrno italiano

pretende permanecer neutro, pe
lo menos por mais «algum tem-

po,'é o fato de os vapores ita
lianos da linha tios EE. UU.,

-

America do Sul e Extremo Ori
ente estarem até nove de dezem
bro próximo, com datas já, fi
xadas para as suas viajens •.

'

Qs irmãos de CECY FAUSTO RAMOS, Ialecida no Rio
de Janeiro' no dia 30 de Setembro, convidam os parentes e pes
sôas de suas relações para assistirem a missão que mandarão
rezar pela alma da extinta, no dia 7 do corrente, Sábado, na Ca
tedral Metropolitana.

Antecipam agradecimentos. '

Assemblea Geral

Acaba de receber diretalnente das melhores Fabri-cas do Pais ,..,. o que
HA -de mais, bel�, vistoso, moderno e atraente em

·Sêdas .. t Casemiras e Linhos

3v-3

.

ai.

Livraría, Papelaria, Tipografia, encadernação e Fà
brica de carimbes de borracha

--
Artigos para escritório-Livro,; em branco -Ar�i-
60S escolares-Artigos para presentes-Brinquedos

lICIiIII '--
Aceitam·se encomendas oe «ckhé», - chancelas,
sinetes e carimbos de datar, de metal, para inu

tilizar estampilhas
Hua Felipe Schmidt, 27

CA.IXA POSTAL. 169' Telefone 1.2ã7
Florianopolls Sta. Cat,ar'ina

ROMA, 5 (AN)--A Agencia
Stefani c-omunica: «Alguns jor
nais americanos publicaram no

ticias segundos as quais o Du
ce estaria estudando um projeto
para uma conferencia de paz,
chegando até a noticiar os' pai
ses que tomarão parte. Essa no

tícia é desprovida de fundamen-'

to, .no atual estado de cousas. A
Italia ,não tornar:á nenhuma ini-
ciativa dessa especie'».

'

Chamamos ,�' atl9nçã" d�o povq de Fí..ORIANOPOLIS, para fazer'
,sita· ao "'EMPORIO DAS SEDAS" .rl • afama·da' CASA dos TRES
ande, durante o mês de outubro, será feit'a 'A MAIOR QUEIMA
'estoque, p'ur preços IJUnCa' vislas.

Radio Sociedade Santa Catarina

41 P.

Uma assinatura mensal
de A GAZETA, custa

apenas 5$000

•

uma VI-

IRMãOS,
da seu

Rua Felipe Schmidt, 22
D,IRE'TAMEN-TE

das FABRICAS do Rio e S. Paulo recebeu o
- mais

completo e vdriado estoque de sêdas
Padrões de surpreendente beleza

___,..- -------------------- -----

Fone 1 4 O 1

Casa Tr·ês I
,." .;'

r m a os
-

----

\.

O
• •

de Sêda' de SANTA C,A T A R-I N A"maior emporlo

Pafú de todas as cores- de 16$ por 10$000
Romain_:_todas as cores- de .4$ por 8$ãOO
Drap Peau d'Ange--todas as cores de lã$ por 9$000
Baghera - todas as cores- de � 12S por 7$ãOO
Drap Façoné -60 cores- de 10$ por 7$000
Façoné belissimu� de 8$ por,,' ãSãOO
Façóné- de 58 por 3$ãOO
Sed:- Xqdrê�'- de ãS por 3S400
Cloqué-- de lãS por 8S000
Sedas estampadas, p-adronagens
ultra novidàde, a c'�meçar de O$ãOO até 25S000

CASEMIRAS
tecebidas dire amente dos mais afamadús
,centros produtores--o maior sortimento

a maior garanta para as pessoas
de bom gosto

no, Casa àos Três Irmãos5ó

,Linhos ,das Melhores

.
...

.
�
.' -. �. �.

.

-

-.
.

.

- \
'

'.' ;,
-

- ;�, .';.,...
-�

Fabricas da Ir)anda -o que dará a me�
Ihor fl(.lta da elegancia. As ultimas novi·

I
daaes-qua'idade superior, apta a

s�tisfazer todas as exigencias
��iIiiiiiiii�

'I
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�rnanha no campo da' 'FI CI DI, .estereo
a frente em 'cotejo amistoso "trtoolo

res" e "alvi-rubros" homenageando a Seleção
Catarinensel

. . .........._

A GAZ'ETA

-
,

RIO, 6-0 sr , Adernar Pimenta aceitou a oferta que lhe I

f,'i endereçada pda' Federação Peroambucanoc pata dirigir o seu

��Iecioo�do. ° conhecido lecnico embarcou para Recife ante-ontem, ! I,r��cebera 5 ;000$000 de luvas por 3 meses de contrato e um or- I

denado mensal de 1:000$000. /

'

:':"__iiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�_iiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiii_iiiiiiiiil

.0 ç

GAZETA

'A t lé t ir o

,.rente

'ADE,MAR ri?

'poIMENTA:
,� I

'contratado pela Federa-.
ç.a Pernambucana

,PIMENTA
,tréin_ará o selecionado

pernambucano
6 IRECIFE, � Noticia-se que o tecnico Pimenta virá a,

Recife organisei o selecionado pernambucano � futebol para dis
putar o Campeonato Brasileiro;

--�--------.....--

L.EONIOAS
I

e, o serviço
rnilitar

RIO, 6-- Leonidas da Silva tem contas a .ajuster com a

justiÇa militar,
.

Ha tempos o "Diamante Negro" adquiriu um atestado falso
&e reservista .d) exercito. Ante-ôntem Leonidas .compareceu ao

,.,.Súpremo Tlibuna! Militar, em companhia do seu advogado sr.
'

Souza Pinto, onde foi rapidamente inquirido pela mesa, que estava
c:

compr sta ldos coroneis Renato da Veiga Abreu, presidente,e Carlos
Santiago _e os tenentes coroneis Pfaltzgraíf Brasil e Teodoro Pa
checo Ferreira
� ....

'Linhas de oníbus e respeti-
vos horarios

Empreza Auto Viação Canas Vieira = Partidas de
Florienopchs, êiariamente. ás 15 horas. Pai tidas de Canas Viei
ra,' idem, às 6,30 horas. ltin-rerio: Tres Pontes. Saco Grande.,,Santv Antonio, Vargem Grande, Canas Vieira. Quil�met"ros: 30.,

En1preza Silvio Zac'chi-Palhoça: PartirJas, de
Palhoça. diariamente, de duas em duas horas, a começar das
7.10 da manhã, sendo a ufiima viagem ás 18, I O horas. De FIo
rianopolis, Lambem de duas em duas horas, a começar das 9 ho·,
ras da manhã. sentio a ultima viajem ás 21 horas. ltinersrio; Ca·

. poeiras, S. José. P&lhoça. Quilometrost J 6.

Empreza Irmãos Sell-Santo Amaro: Saidas de
Florianopulis, dia.iameue, ás J 5 horas, de Santo Amaro, ás, 7
heras. Ítinerario: Ca, o ira" São José, Palhoça, Sa.nto Amaro. �ui·
lometros: 30.

"
•

Empreza Auto Viação Peixoto-Tijucas: Saida�
diariamente, de Florianopolist ás J 6 hu�as, de Tijucas. ás 7 ho
ras da ulanhã. Jtinerario: Biguas5u, F.!zen .:la, Timbé, Tijucas. Qui·

.

lomf'lrc5 - 5�, .
'

,Linha de ónibus Barreiros: Saidas, diariamente, de
Barreiros, de hor� em hora, de manhã até á 10" dt! 2 em 2·

horas. de tarde, até ás 18 horas. d,.. Fkrian _polis, ás 7 8,50'110,4::>-11.50 12.5C .. 14,45,-15.45 17,45 e 20 hm3S. Itinerario:
Esheito, Clube, Barreiros QuilomE trl,,: 8.

Empreza Sell Cia. Probst '-São José Sai das dia
liamenle, ci� hora fm hora, tanto de São Jo,t!, CO'!lO de Flo·iaoo
,polis. lti"erório: t:s}reito, Ca;Joeiras, São I )se. Qu,lnmetros 10.

Li�ha Autoviação Biguassú ''', Sadas, diarfamenEe,
mais Otl menos de oOla' cru hOla. tá'ilto Je Fíoáanopohs. como

de Riguas,ú, ltinerario: Estreito, Barreiros, Serraria Blguas ú. Qúi
lometros: 17.

Florianopolis, 1939,' <j

T a mo n à a r e

Direção de Escotto Melo

�� jogf3da de
an.anhãLOTERIA FEDERAL

QUARTAS e SABADOS

Adquira o seu bi'lhete no

Salão Pragre.so
O' Unico!

Ainda sob a impressão da gloriosa vitoria dI) nosso sele
cionado frente aos Peraneenses, seremos, novamente briodad:>s com

uma peleja que se prenuncia empolgante dada a otrma éolocação,
que ostentam tricolores e alvi-rubros, na 'tabela do C8I'Dpdbnato em

curso.

Preliarao amistosamente em justa homenagem à aeleç�o ca

tarinense, dando uma demonstração de reconhecimento aos nossos

guapos rapazes 'que tão, alto souberam colocar o nome esportivo de
: S. Catarina. /

I Estames certos de que será pequena a nossa Praça de
'I Esportes, para receber a numerosa torcida,' que não �Ó il)c�ntivará

I os seus íans, como poderá aquilatar 011 valôres para as prextmas
pelejas de campeonato. .

I DUAS EXTRE'AS

I A atenção geral estará despertada pela inclusão de 2 novoã
. elementos no onze do Tamandare', frata-se de "Delamare", o

mignon meia gauc ho ex-integrante do C. A. Bancario, d,a Cidade
de Pelotas, bem como de "Noldoll do Brltanla, de Curitiba. onde
atuava no dificil posto de ceoter-half.

RUA FELIPE SCHMIDT N. 5 Floripnopolis

PORMENORES

,
Em nossa edição de amanhã. publicaremos ai organisaçÕes

dos "onze" disputentes, bem como do arbitro que apitará a peleja.

Programa dh1rno Novo centro
médio f:>a-ra o

M'adureira'
De 6.15 ás 17.30 noras

Programa naturno

De fl.30 tis 23.30 horas

Rose Lee
Almirante
Orlando 5i1ua
Emllinha Borba
Orqueetrn í.'arioca
Orqueetra Oe Dansas
Regional O.: Dante 5antoro
Romeu !5hipsman com a orquestra Op

r{lncertos

f:�'s noras certas. 'ornais falados com no

ticias em primeIra meio, fornecida!::
pela FI HOITE, sob o patrocinlo
aó SAL DE fRUTA EHO E ,D.A
EmUL50 DE SCOTT.

R's 2J.25 í.'AHCAO DO DIA •• Escrita
e interpretaOa por Lamartlne Babo.
uma GJfer,ta ao casa ae lcuçce "O
DRAGÃO.

RIO, 6 - ° Madureira resolveu efetiv;r n� seu quadro
de profissionais o ceotro�médio Alencar, cuja atuação cóntrâ o F/a�
mengo foi excelente. "

:. . �_ ..--

provação do adiantamento ccnce -

dido ao arquivista da Delegação
Fiscal, sr., Rodolfo Manuel Viei
ra.

5-''Foram registradas 28 con

Expedient,e de 30 dê tas e 5 folheis de pagamentos.
setembro .. S de ou.

tubro de 1939

Delegação do Tri
bunal de- Contas

Resolut:ão do Trihu.
Dal do O. F'ed.eral'
6 -O Tnbunal de contas em

sessão plena, resolveu que d'ór a
avante os processos reterentes a

terrenos de marinha passarão a

serem julgados pelo Rio.

6ulmarães e' 1 .......Comprovação de adianta
mento de rs, 28:887$500, con
cedido a Walsin Nunes Garcia,
do Mini�teriõ da Agricultura,

R's 13,30 •• Teatro em Casa •• aprlZspntd a I' I.. '3' dpeçc em 3 atos Oe 10racy Camargo; para ap ica o no o. tnmestre e

"FORA DA VIDA", em uma cõopte- '1939. De acordo com a inlor-
Çãb raôiofanicq ôe Vitor Costa e na I

d f d J Jinterpretação à�:, •• Zezé Fonaecc. mação o o, a m. oão over

Hortencia Silua, Abigail maia, f lo- Goulart rragi, foi julgada bôa
riano fais9ClI, Antonio Laia e outros.

'

Ipatrocinia aos Lojas Brasileiras.

I
e lega. .

-

, ,2-Adiantamento concedido,
A's 15,.30 - REPORTAGEM ESPORTI·

a Walsin Nunes Garcia, do MI'
,VA ' .

dA' IOIsterto a grlcu tura" para a-
. A's 18.00-Tarde dansl)nte do "SABO· pl,ical-o no 40. trimestre de 1939.

NETE TABARRA".
rs. 28�887$500 e 33:342$000,

A's 2{).00 � A PRE·8 EM BUSCA DE, res.,ectivamente, por contas das
TALENTOS - Um progra·1 verbas Esterial e Pessoal. Re
ma para calouros. gistradas de acôrdo com a infor-

A's 2I,15-CRITICA ESPORTIVA - O mação do of. adm. João Jover
panorama esportivo da cidade na pa. Coulart Fraga.
lavra de Haroldo Barbosa. 3- Hugo Hoerpk rec.Qlheu de.

I
conformidade com as, exigencias
desta Delegação' os juros de mó�
ra de sua ultimí. vitma tomada
de contas.

Especialista 'do Centro de Saude •• Ansistente do prof. Sanson III
4-De acordo com o palecer

Consultas diarias das 4 á'J 6112-P.15de Novembro,10. Te!. 1447 do of. adm. Antonio Acioly Car-
neiro, foi julgado legal a com-

'

5pellR2r ae studio: relso
Salrlt ctcilr Lopes.

, Amanhã:

Agradeetnaento s
A côrte de Apelação deste

Estado, agradeceu os vótos de
felicitação, enviados pela Delega
Ção por ocasião de 48 aniver
sario de sua laboriosa existencia,

D J;,._ .

dA'· Olhos, Ouvidos,
r. oao e raUJO--Nariz, Garganta

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A Gazeta

Casa "a c PIT
inve-rno para homens,

riado sortimento,
���horas e crianças, male
na Casa "A CAPITAL"

Artigos' de

MAtjCHAS DA PEllE
DARTHROS ,

FLORES BRANCAS
RHEUMATISMO
SCROPHULAS

SYPHILlTICAS
• finalmente em todas
81 .!f.cções cuja erl

gem. leia.

.

,

, I ,

I

1
i
I

I
I

I r

I

r

;Iori���
íe

•

mais

Matrizl Rua Conselheiro Mafra n. 8
)

r

Filiall Rua Tr8jane n. I
--

GAZET
EL[lmXplreRr.adDo cEomNsuOcceG,soUemE ItRodAss 1 Exassistente do serviço de ginecologia dos hospitais da Gam-
as moles! as proveniente da syphilis • bôa, Fundação Gaffré-Guiule e S. Francisco de Assis do Rio
impurezas do sangue I

" E P I"de Janeiro. X-iD� rua do serviço de Pediatria da olic IIHca
FERIDAS i de Botafego. �
ESPINHAS

I Especialista em doen('as de SenhorasULCERAS
ECZEMAS e creaneas

I Tratamento moderno das afecções do aparelho genito-urinario
I ' da mulherv+Disturbios da esfera sexual feminina.-Tratamento

positivo nas infecções gonococicas. - Parametrites-Anexites -

j Clínica Pediatrica e Higiene Infantil. - Regimens alimentares.

·1 Olater'mia - Raios Ultra-Violeta e fu-

I
fra-Vermelhos
(;ONSULTORIO

Rua FeUpe Sehmldt, 39 Sob.
Consultas das 10 ás 12 e das 14 ás 17 horas'

FLORIANOPOLIS

·Fretes de cargueiro:

A

AV.ISO AO POVO
C A T A R I N E N· S E

Linha Direta Porto. Alegre-florianopolis
A empresa Jaeger, Irmãos, de Porto
Alegre, eomuniea á sua distinta ire

guezio que inaugurou a SilO linha di
reta de onibus, de Porto Alegre a esta

'�apital

S"'IDAS de Florianopolis .. terças e sebados
li : de Araranguã - quartas, sabados e domingos
Agente em, floríanopolls - DAVID SILVA

u.ra. reglstnula

"AVARIA"
� Milhares de curados -

Grande Depurativo do Sangue

I N_CJ- . ._.__�,_=:.;S;t� ....
--

Ora. JOSfflNA fLAKS SCHWflDSON
I DR. JOA:��S MA 'Ú{Á
�li�ic« e Cirllrgia de !oMS 11&(')- �
Iéstías dos olhos - Glinic &rãICOMPLETA AFARELHAGE ARAA SUA ESPECIALIDA

.

Cons. Rua João Pinto, oh,
Fone 1.456

Res.: R. Tte. Silveira 57 - ne
1621

26· -,

---iiR�-MiGUEL-BÕABAI.�;
Clínica Geral - Vias -tTriná'as

ESPECIALISTA \.
em moléstias pleuro-pulmonares

..

t"
..(bronquite, asma, tuberculose cTCons.: R. João Pinto, 13 - FOe

1595. í

Das 2-ás 4 horas \

Res.: R. João Pinto, 1 - Sob. _,
Fone 1314.

.

.

fl24-P
.

MEDI(;A

DR. BIASE A. FARACO
Médico chefe do Díspensárie de Sifilis de) CENTRO DE SAóDE

DE FLORIANóPOLIS. Ex-interno, por concurso, da Assistência PÚ
j)lica de Pôrto Alegre. Ex-interno de Clinica médica e Ginecologia da
Santa Casa .

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

Clrurgtão Dentista MOENNICH

DR:-iU-GUSTõDi= PAULÂ'
. Doenças de Senhoras - Partos
- Operações.
Cons.: R. Vitor Meireles, 26-

FoIÍe 1405.
Res.: R. Visc. Ouro Preto, 42 _
Fone 1355.

025�1'
"'!'\...-- ...�.............. ���-••• ,.._.

DR•. ARTUR PEREIRA E
OLIVEIRA

Res.: R: Visc. Ouro Preto 57 _
, Fone 1524.

Cons.: Vitor Meireles, 22-
:

Fone 1248 .

Doenças internas de crianças e
adultos .

Doenças do sistema nervoso
LABORATóRIO

.

DE ANALISES
CLINICAS

Aberto das 10 ás 12, e das 14 horas
em diante

.

Consultas diári�s da 3 ás 6.
II! ,.,_._�

Clarno G.. Galletti
'ADVOGA!)!)

.

l't. Felipe SchtnÜ!1t 9 - Sob .._
Fone 1468.

.

Pontes cle Ouro. ou de Platan, SEM COROAS, para imitar os .

-----

·1
dentes naturais. Dentaduras Anatorilicas, svstema alemão que C�:;I�:::!g:gA
permítte obter a imitação absoluta da dentadura natural. - Den- Moléstias internas em geral. de S.�taduras SEM Abobada Palatina. - Dentaduras parciais, á base

I
nhoras e crianças '

II
.

dde AÇlo-Kr�uPPd ino�idadveld' - ExtracBção INDOLOR dOd nedrvo. sem
, ���!·:15R92. Trajano 1 - Sob. ....

esco oraçao a cor o
.

ente. - ranqueamento os entes.-

I!
(Descoloração secundária). - Electo Ceagulação. - Resecções de I Dia'riamente, das 9 ás 12 e das

'> 14 ás 17 horas
'

raiz. - Reimplantação e Implantação. - Therapía lia ,Res.: Av. Hercílío Luz 186 _
-

Paradentose (Pyerrhéa), - Cirurgia radical segundo Fone 1392 - Atende chamados.
O Prof. Neumann, Berlim. DR."'ÁDERBAL"ii."DÁ."siiill

Consultas: das 9 ás II e das 3 ás 6 hs, R. Felip:�!�iâ��4 - Fone
1631. ;

------------------,,1

OutuJiro
4

Quarta-Feira

Realiza-se mais um SORTEIO na .:..e
dito Mutuo P.-edlól com um pre-

I �i.9_.em mercadorias no valor de Rs.

�$QOO e muito� premies menores ..

Conlpanhia Nacional de Navega ..

çãa Costeira
Mo.vimerito M;aritimon'Parta Flerianepolls

SeteD1bro
. 21
quinta-Feira
Fsi entregue em RIO NEGRO (Par-na).
pela C}<l:DITO MUTUO PREDIAL,
o premio de Rs-:-6:000$000, que coube á
caüerneta n. 1 7420, pertencente a pres-/tamista ESTHER ZONINING.

-

--r

Serviços ·de Passageiros e de Cargas

; ti. I. dbZlSi§l!!Ag·t§ $1@@-,.i)"'�i@:i$;zg2t &U4;P&4!$,i;' _II A. ii· , ;. ali;; ;g&I@i;!l4.

Para Q SulPara ,0 Norte
r

o 'Paquete l'TAQUE'RA salrã a 10 . do
outubro para

_ Paranaguà, Antonina
Santos, Rio de Janeiro,
Vitória, Baía, Macélé,

Recife e CabeJelo
Cargas' e passageiros .para os demais por
tos sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro.

b1lviso Recebe-se cargas e encomendas até a véspera das saídas dos. paquetes
" e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesmes, á vista do a
testado de vacina. sela ío com Rs. I $200 Federais. A bagagem de porão deverá se

entregue, 'nes Arniazens da Compan hla, na véspera das saídas ate as J 6 horas
para ser conduzida. ;2:ratultamente para bordo em embarcações especiais.
ts,CR�T,OfUO-PI�/-\ÇA 1 ii DE NOVEMBRO, 22 SOB. (PUNE 1250)
ARMAZENS-CAIS BADARÓ N. '3-(PONE'1666) -END. TELEG. C:)STEIRA

.&J;

o Paquete ITAGIBA saírà a 6 do
corrente para:

tmbltuba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre

. Para mais lnfcrmacões com o Agente_
·C-E·L· MOS ,_�.����-=���-��

FLORIANOPOUS
Rua Felippe Sehmidt

Cllnlca ..cirur-gia

Edificio Amelia Netto
SOBRADOt SALA N. 1

e prothese da bocca
Apparelhamttnto;rec:entel!iente adquirldp, com todos 08

aperreíçoamentes da tecnníca moderna•.
_

'

DIATHERMIA - ALTA FREQl'ENCIA
TRATAMENTO SEM DOR

Especialidade:

As terças e sextas.felras, consultas' nocturnas das 8 4s 9,30

Aos sabbados de tarde não há consultas

tlORAS MARCADAS.

Banco do "'ara�sil
Capital 10G.OOO:009$OOO

FUlIdo de reserva '259.746:100$000
EXECUTA TOSAS AS OPERAÇOES BANCARIAS

AGENCIAS E CORRESPONDENTES EM TODO O PAIZ
AGENCIA LOCAL RUA TRAJANO, No 13

Abona. em conta corrente. os segúintes juros:
Dep. com [uros (CO!Y'lE�CIAL SEM LIl'IUTE) 2% ala

. I
,

nep, límitados (limite de 50:000$) 3% a 3.

Dep. populares Odem de 10:000$) 4% ala
Dep. de aviso prévio (de qrraísqtrer quantias, com. retiradas tam-

bem de quaisquer imi'orta!lctas).
com avíso prévio de 30 dias
Idem de 60 dias /

idem de 90 dias

DEPOSITOS APRAZO--FIXO:
PI) 6 mêses
por 12 mêses
Com renda mensal

LETRAS A PREMIOS '

por' mêses
por 12 mêses

S,ujeito ao sêle proporcional.

Expediente: das 10 ás 12 e das 14 ás
Aos sabados: das 10 ás 11,30 horas

Endereço telegrafico: SATELLITE

TELEFONE 114

4% a. a,

5% «

15 horas

-

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

DR. PEDRO DE MOURA.
FERRO

ADVOGADO

1Srs". Trajano, 1 - Sob. - FORe

(·······••••••••a•••••__••

,

DR.• HEN'RIQtTE R.PP
JUNIOR

ADVOGADO

R: .
Felipe Schmidt - EdifícioAmélia Neto - FLORIANóPOLIS

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

Soci�dade .cooperativa
de Resp. Limitada

,

I ,Primeiro Banco Fundado

I em Santa Catarina

Fundado em 26 de Maio.

.

de 1927

Banco de Credito Po
pular e Ag"l'icola de·

Santa Catarina

I
EMPRESTIMOS DES
CONTOS COBRANÇAS

DEPOSITOS:

á vista, aviso previo, limi
tada, prazo fixo

Rua Trajano� 16
Edicio proprlo

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A Gazeta
• Florianopons., ..

,., t
. ,e mais va-

Casa,
�__....__aa"III!II IIII1I_"lOIiíiiiíllll "i__3iiií--· .._r.5ia. 7.7=.· MWftym'rawmnm.nj. iii 7Z75R2V72b

"a CAPIT
Artigos de r Inverno para homens,

ri�do sortlment»,
Matrizl Rua Conselheira M.lr. n. 8

('
-

nherae e crianças,
na Casa "A

•

maic

CAPITAL" \,

F�lial= Rua TrajanD n. I

�A--C3�'-A�·-,�Z=--=-E-'_
-

T-·_·-=-,-=--=-�I�NO I OÂ
_ f,"

- .... t hli/icLto .

Ora. JOSEfiNA fLAKS SCHWflDSON ,D�. JOÂ:��s MADIÜBA

Cli�ica e Cirurgia de todas as mo
léstias dos olhos � {i;;tinica &eral
CO.ijPLETA APARELHAGEM PARA

. A SUA ESPECIALIDADE
Cons. Rua João Pinto, 7-8ob.

Fone 1.456
Res.: R. Tte. Silveira 57 - Fone

1621
:I6-P

-DR�' liIGUEi'"BoABÃiD--
.

Clínica Geral - Vias Urinárias
ESPECIALISTA

em moléstias pleuro-Rulmonares _(bronquite, asma, tuberculose etc.)Cons.: R. João Pinto, 13 - Fone
1595.

Das 2 ás 4 horas
Res.: R. João Pinto, 1 - Sob. _
Fone 1314.

- Milhares de curados -

___....-- ' I Graode Depurativo do' Sangue·

------------�------�--�--------!
i Médico chefe do Dispensário de Sifilis do CENTRO DE SAúDE
: DE FLORIANóPOLIS. Ex-interno, por concurso, da Assistência PÚ
: hlíea de Pôrto Alegre. Ex-interno de Clinica médica e Ginecologia da
, Santa Casa.

I

ELIXIR DE NOGUEIRA

liIIna ngllilnldl

"AVARIA"

AVISO AO POVO
CATARINENSE

Empregldo COIII luccellO em lodl.
., molesllll' proveniente d••yphlli. •
Impurezls êlo sangue I

�

FERIDAS
ESPINHAS
ULCERAS
ECZEMAS
MANCHAS DA PEllE
DARTHROS
FLORES BRANCAS
RHEUMATISMO

"'IIIIi!IkII1![._ SCROPHULAS
SYPHIUTICAS

• flnllmenle .m Iodl.

.s eff.cç6es cuia orl·

gem .ell •

Linha Direta Porto Alegre-Florlanopolis
.. empresa Jaeger, Irmãos, do Porto
Alagre, comunica á sua distinta ire
lIuezla que Inaugurou a SilO linha di- '1reta de onlbus, de I·orto Alegre a esta

t�apital

SAIDAS' de Florianopolis - terças e sebados
• de Ararsnguá -- quartas. sabados e domingos

Agente em FlorianopoUs ---DAVID SILVA

Outubro
5

Qulota-t"elra
FIJi entregue em ITAJAI' (Cabeçuda),

pela (i.�[: DITO \V1UTUO PR�DIAL,
o premio de Rs, 6:000$000, que coube á
caderneta n. 2203, pertencente as pres-Itamístas Maria e Gullhermina Silva.

�
------- ---

,

Outubro
IS'

Q"arta-Felra�

Realiza-se mais um SORTEIO na �r@
dito Mutuo Predial com um pre
mio em

.

mercadorias no valor de Rs.
6:000$000 e muitos prémios menores.

Companhia Nacional de Navega
çã" Costeira

Movimento Maritimo-Porto Flarlanapolis
Serviços de Passageiros e de Car.gae

Fretes de
•

cargueiro:
. L" Li mM -caa;p;mM;;; $ t ;; ,i Z!. .SIi&Q..!.i $ & li !Pia dZ"- 4,.1 l!'. _ .19 $ . -- ;,! I!

I Para o Sul
1M"1" "'Me,' t mf" 'm 1'3 �, .... ;", ? f 'ã'" f

Para o Norte
.}_., '( "5'$ 'W!-:'f'" t"t_ 1 � .. t_MU

o
.

Paquete ITAGIBA
.

saírà a 6 do
corrente para:

lmhltuba
Rio Grande

Pelotas e
Porte .Alegre

o Paquete lTAQUE'RA salrá a IOdo

outubro para
Paranaguà, Antonina.
Santos, Rio de Janeiro.
Vitérla; Baía, Maceió,

Recife e Cabedelo
Cargas e passageiros para os demais por
tos sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro.

A• Recebe-se cargas e encomendas até a véspera das saídas dos "paquetes
VISO e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesmos, á vista do a

testado de vacina. selado com Rs. I $200 Federais. A bagagem de porão deverá se

entregue, nos Armazena da Cornpan hia, na vespera
. das saídas ate as 16 horas

para ser conduzida. watuitamfnte pa_ra bordo em embarcações especiais.
ESCAITCaftIO-PI{J\ÇA 1:> DE NOVEMBRO, 22 SOB. (FUNE J 250)
ARMAZENS-CAIS BADARÓ N. '3--(FONE'1666) -END. TELEG. C )STEIRA

Para mais informações com o Agente
CE�SO RAMOS

MEDI�A
Exassistente do serviço de ginecologia dos hospitais da Gam
Ma, Fundação Gaffré-Guinle e S. Francisco de Assis do Rio
d� Janeiro. Ex-jns roa do serviço de Pediatria da Policlínica
de Botafogo. l'

IRspeeiallsta em doeneas de Senhoras
e creaneas

Tratamento moderno das afecções .do aparelho genito-urinario
da mulher.-Disturbios da esfera sexual feminina.-Tratamento
positivo nas infecções gonococicas.-Parametrites-Anexites -
Clínica Pediatrica e Higiene Infantil. - Regimens alimentares.
Ulatermia - Raios Ultra-Violeta e In-

fra·Vermelhos
�ONSUI.TORIO

Rua FeUpe Schmidt, 39 Sob.
Consultas das 10 ãs 12 e das 14 ás 17 horas

fLORIANOPOLIS

DR. BIASE A. FARACO

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

22!t'. I
Cirurgião Dentista MOENNICH!

I·
FLORIANOPOLlS Edificio Amelia Netto

. Rua Felippe Schmidt SOBRADO. SALA N.1 .

Ctintca-ctrurgla e prothese da bocca
Apparelhamento recentemente adquirido, com todos os.

aperfeiçoamentos da teehníca moderna.

J)IATH-r���l�IVH::l�\�J�L-f��g���CI�
Especialidade:

Pontes de Ouro. ou de Platan, SEM COROAS, para imitar os

dentes naturais. Dentaduras Anatomicas. svstema alemão que

permítte obter a imitação absoluta da dentadura natural. - Den
taduras SEM Abobada Palatina. - Dentaduras parciaís, á base
de Aço-Krupp ínoxidavel. - Extracção INDOLOR do nervo. sem

descoloração da côr do dente. - Branqueamento dos dentes. -

(Descoloração secundária). - Electo .Coa�ulação. - Resecções de
raiz. - Reimplantação e Implantação. - Therapia da
Paraéentese (Pyorrhéa). - Cirurgia radical segundo

o Prof. �eumann, Berlim.

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

As terças e sextas-teíras, consnltas nocturnas das,8 ás 9,30

Aos sabbados de tarde não há consultas

t-IORAS MARCADAS.

Banco do Brasil
Capital

Fu�do de rllerva

100.000:000$000
. 259.746:100$coo

EXECUTA TODA� AS OPERAÇOES BANCARIAS

AGENCIAS E CORRESPONDENTES EM TODO O PAIZ

AGENCIA LOCAL RUA TRAJANO, No 13

Abona, em conta corrente, os segúintes juros:
Dep. com Jt�N$ (CO!iiJ.E'RCIAL SElJl LIMITE) 2% ara

oep. iímttados (límtte de 50:000$) 3% ala

Dep. populares (idem de lO:OOO$)
,

4% ala
Dep. de. aviso prévío (de Ci1!atsquer quantias, com retiradas tam-

bem de quaisquer ímeertancias),
.

com avíso prévio de 30 dias

Idem de 60 dias
idem de 90 dias

DEPOSITOS APRAZO-FIXO:
po 6 mêses
por 12 mêses
Com renda men sal

LETRAS A PREMIOS
por 6 mêses 4% a. a.

2
� 50/. c

por! meses PJ

Sujeito ao sêlo p-npercional.

Expediente: oas 10 ás 12 e das 14 ás 15 horas

Aos eabadoé: das 10 ás 11.30 horas

Endereço talegrafico: SATELLITE

TELEFONE IH

$di IJ . ..1 Ir .'lIi'4L ii
..

J
é' I!

624-P

DR:=ÀUGUSTÕ-DE PAULÁ
Doenças de Senhoras - Partos

- Operações.
Cons.: R. Vitor Meireles, 26-'Fone 1405.

Res.: R. Vise. Ouro Prato, 42 _

Fone 1355.
02Õ-P

DR. ARTUR PEREIRA E
OLIVEIRA

Res.: R. Vise. Ouro Preto 57 _

Fone 1524.
Cons.: Vitor Meireles, 22-

Fone 1248.
Doenças internas de crianças ct

adultos
Doenças do sistema nervoso

LABORATóRIO DE' ANALISES
CLINICAS

Aberto das 10 ás 12, e das 14 horas
em diante

Consultas diárias da 3 ás, 6.
• 2LWZtJi:;; f2lII'llJ1� ->

, CJarWlÁ�õu�2f1ett�i__
.

R. Felipe Schmídt 9. - S0b. -
Fone 1468.

DR. REMIGIO
CLINICA M:emCA

Moléstias internas em geral de Se
nhoras e crianças

Cons.: R. Trajano 1 - Sob. -«:
Fone 1592. •

Diariamente, das 9 ás 12, e das
- 14 ás 17 horas

Res.: Av. Hercílío Luz 186-
Fone 1392 - Atende chamados.

DR:ADERiiAi'"k:�DÀ
-

siivÃ.
ADVOGADO

R. Felipe Schmidt 34 - Fone
1631.

••••••••••••e .

DR. PEDRO DE MOURA
FERRO

ADVOGADO
R. Trajano, 1 - Sob. - FOll6

1548.

_.._..__..-._..�...�.__.-

DR. HENRIQUE R.PP
JUNIOR

ADVOGADO.
T R. Felipe Schmidt - EdifícioI Amélia Néto - FLORIl\NóPOLIS
!
.�••••••••••••&«���......
i

Soch:dadeCooperativa
de Resp. Limitada

Banco .de Credito po-!
pular e Agricola de

Santa Catarina

Primeiro Banco Fundado
em Santa Catarina

Fundado em 26 de Maio
de f927

EMPRESTIMOS DES-
_

CONTOS �OBRANÇAS

DEPOSITOS:

á vista, aviso previo, limi
tada, prazo fixo

Rua TrajaDo� 18
Edicio proprlo

.. .•....••., ..

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


