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Sikorsky'
PARIS: 7�Fo'i dirigida a se

guinte mensag� à nação polo
nesà pelo general Sikorski, pre
sldente do Conselho é pelo go-'
verno da Republica: «Polone
Ses! Em nome 'do governo da

Republica e em nome de toda a

nação, declaro solenemente pe
rante o mundo 'que foram viola
dos -os mais sagrados

o direitos

.

do povo e de seu territorio e
I

que "nunca aceitaremos, nós e

nossos aliados e amigos, o des
membramento do Estado polo-
nês.

«Povo da Polenta, defensores
da patria mortos gloriosamente,
neroes de Varsóvia, J\I�od�in,
Westcrplatte e Ethel, legião de
soldados que tombastes no cum

primento de VQSSOS deveres para
com a patria e que ficaríeis des
conhecidos! Eu vos juro que
cumprirei o meu dever, COI!l0 a

honra me ordena desde que os

soldados, os poloneses e Deus
me ajudem e me compreendam!-

.

«Declaro, em meu proprio no-

,/ me e em notne de meus colegas'
de governo, que não I x\ste ou

tra finalidade senão a de recons-,

truir uma Polónia digna de vós,
uma Polonia grande, equitativa
e justa para todos os seus ci
dadãos».

Comentarios
na ,Holan',da
AMSTERDAM, 7 -A impres-!

são suscitada pelo discurso ,do

'Ichanceler . Hitler é \ assinalada
pelo «Tele�raf>" sob o título <: Hi- I
tler abre poucas perspectivás ]
para uma conciliação com o pon-!

_

to de vista íranco-untanlco-. 1

AMEAÇA

'N,ão

Contra'a, he

gemonia da
Alel11'anha
PARIS, 7 (AN)-Em uma de

claração que se
_ prolQngou por

duas horas, perante a comissão
das relações exteriores do sena

do, o sr. Deladier afirmou que,
se' fôr necessario ·a França e a

Grã-Bretanha sustentarão uma

guerra total, contra a tentativa
da Alemanna estabelecer uma

hegemonia na Europa - assim
informa a agencia francêsa.

En�I_a--1
s&hlda
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Recolhido ao xadres

AS perllasda
Aleananha,-

�'

JAIRO

BERLIM, 7 - Coincidindo
com a fase final da campanha
polonesa, o sr. Hitler, ao trans
correr exatamente 36 dias do
anuncio, feito ao Reíchstag so
bre o começo da referida cam

panha, declarou no mesmo re

cinto, que as 5 semanas de lu
ta. custaram ao exercito . alemão
cerca de 44.000 baixas. Segun
do as declarações do Fuehrer,
as baixas alemãs mencionadas
compreen�em 10.072 mortos,
30.322 Ieridos e 3.409 desapa
recidos. O chanceler do Reich
não deu indicação alguma so
bre as provaveis perdas polo
nesas, militares ou civis, porém,
acredita-se que devem ter sido
muito mais elevadas que o nu
mero de prisioneiros poloneses.

Sra. ·Nerêu RamosBõleti� .àle-:Age CO�O
,

! �.
. rnao· terrorista

PARIS, 7-Continuam sendo
expulsos dos seus. lugares os

prefeitos' e conselheiros comu

nistas.
Cêrca de 67 foram removidos

da região de Paris e um total RIO, 7 -_ A Casa da- Moeda
de 317 será brevemente substi- fixou em 130 '1. e 93 'I, os a

tuido nas outras partes da Fran gios para aquisição de moedas
ça. prata do Imperio e da, Republi

O Partido Socialista Francês ca; em 490 '1. as dos valores de
encabeçado por Leori Blum; $020, $040 $080; em 492 '1. as

adotou uma resolução" conde- de ·$160, $320 e $640 e o 431
nando o endosso dos comunis '1. para as $960 do antigo cu
tas, á «traição russa», e denun- nho do Brasil Colónia, sendo o

ciando a manobra de Moscou. valor da grama da prata fina

GENEBRA, 7-0pina-se, nos E�ina. sra, d. Beatriz Pederneiras Ramos RIGA, 7-0 ministro das re-
,! de $214.

circulos da Liga, que as- suges-, ' lações exteriores da Lituania, Reserva na 1---.,.·..--·-----...-.......
toes do Sr. Hiller constituem I

A d�ta de hoje. assinala o a�iversario natalício _da exma. sr. Urbsys, irá, como consta,
• '.' Para por u

u!TIa nova ameaça para os po- 1 s�a. d. Beatriz Pederneiras Ramos, digna consorte do sr
.. dr. Ne- novamente a Moscou, para cnn- tvos do leste da Europa. reu Ramos, preclaro Intervento! Federal e.!_11 ,�?ss() Estado. tinuar as negociações' com o IJl1pren5a I a.. ao co-nfl.

_ '. ,'_ Dama .de .d!staca,das virtudes de espírfto e -de
.

coração, governo soviético.
.

d
alma afeita ao bem- e' lígada a inúmeras obras dé beri�erem:ia' '. . ...;.- . Ilana

.

pO elD I social, a distinta aniversariante tem seu "nome ligado ás
-e,

'simpa- ..

'

,----, "BERUM;7- Círculos-a
.1 tias da nossa sociedade, em cujo seio sempre se -írnpôs

.

como

O discurse de "

dizem que Hitler aceita

ter fé elemento de. excepcional relevo.
. o

ROMA, 7-0 discurso do sr. misticio se o mesmo'

1 A's homenagens, que no dia de hoje lhe serão prestadas Hitler foi recebido com cautelo- posto pelo presidente
I pelo vasto circulo de suas relações, A GAZETA se associa res- Hitler sa atenção nes�a. �apital, a.bs-'ou outro chefe de E ta

WA'SHINGTON, 7 (AN)_,..AI-· peitosamente, com votos de perenes felicidades pessoais. te�do�se: unanimemente, os Jor-! algum país neutro imp
guns senadores indicam pouca �d d

.. ...
-..,- .

. . .

nais It�llanos, de formular CO-I para conseguir-se um

confiança n� sinceridade d? dis- Re e· e Via ... A, restituI'" �BERLI�, 7 - o discurso do mentarios.
. completo sobre a sitat (!

curso de Hitler, segundo intor- Fuehrer. e co.mentado largamen-J Os observadores estrangeiros, ropéa.
ruam as. agencia americanas. O cãO 'Para'na' cãe d'f)j. VI-IDa

te nos ]o!nalS d� tod? o mun-, em geral, �ão acordes =. que _Estes círculos interp et
senador Borrís afirmou: Não ve- � .

• - I '!r
. :;")tI

,

. d,o. Jornais alemaes dizem que o
I
nenhum dls�urso anterior, de guns pontos do dísc S()

[o como a Inglaterra e França S 'C
Fuehrer �ostrou a Europa um i outro estadista, nos

'. ultimos Hitler, notadamente os

possam ter fé nas promessas'. anta
.

ata... COPENHÀGUE, 7 _ Os Ii- novo. caminho,. P?ndo-a . d.e�.nte j tempos..
causou uma seme�hante ele di: que (essencial,.

de Hitler. Todas as vezes que· tllanos se mostram otimistas
de ImportantlSSlma�. d.ecls?e,s, i aus;ncla absoluta de reaçao na cessa riO «apelar-para

êle se apodera de um país, afir- "rilia' com a voltá de grande parté da aconselhando-c:.a substitUir o. od�o I'
Italla.

\ neutros», afim de con

ma que a Alemanha não alimen- região de Vilna. In.formá-se que
pela colaboraçao e cooperaçao .' • presente situacão eUrop a

ta mais ambições territorias. O.
.

. .

,os russos estão r�ahzando o i entre os po�os. 'p�r� eVitar um C Idade Uni- vez. que, sea guerra c,
senador Nye declarou á impren� RIO, 7 <.A.N)�O ministro. da recenseamento da população a-I choque,. que eXIgira sangrenta I ..'

.' os mteresses destes pai:
sa que Hitler, como presidente Viação pediu ao seu -colega da fim de. devolver parte do terri- -carnlçana.

.

.

.
.

I·· versl·t·ar=a seriamente afetados»._ E
do Reich e prImeiro' ministro, Fazenda, seja distribuida á De- torio, mas não a cidãde. Os Ii-

.

A t�manha quer

sl�c:ramedn-.I
. Ii p.alavras., Hit.ler veriac f

discursa para o seu povo. Adi- legacia do Panamá, á dispoSi- tuanos esperam que se o pacto
te co a orar nas restnçoes .: mente a intervenção d

antou que as declarações de Hi- ção do superintendente da Es- incluir a devolução de Vilna, a. rmatmentos e. nO' desd�nlvoAlvl RIO 7.-A Comissão do Pia" iras para pôr-se fim á
t1er não afetariam os debates t d d F P 'S t Cd'

. .

d 9
men o econonllCO mun Ia. s-' -'�-----------.,.....a

d b d tra. a e. erro t' ar�nad- a112a �-I po
..

era ser assina o a do sim o Fuehrer ãbriu bem larga no da Universida.de do Bra_sil TalDbelD, a Fio·1
o senado 50 re à lei a neu- arma, a Impor ancla e mi. JIl (onre. t 'z t d' apresentou ao ministro da Eàu

.

.tralidade. contos de réis, para atender oS
a por � �ara a pa, fmos ra�/ cação o relàt0rio das ocorren=

diversos melhoramentos intro(lu- A I."'"
, o fa:tn o para lum uturo e IZ

cias em setembro ultimo oitavo
zidos nas diversas linhas dessa S· e elçOeS a o os os povos europeus.

mez de sua atividade.
'

estrada.
.

Por esse documento verifica-

de .1934 ... se que durante esse periodo fo-

Comprou e furtou ram concluidos os estudos de
ajustamento dos programas cons
trutivos �Iaborados pelo antigo
Escritorio do Plano da Univer
sidade do Brasil para as

.

esco

las.

Preços em material elétrico.
CASA R'ADIOLUX - Rua RIO, 7 � O ministro da Jus-

28 d S t b 28 tiça solicitou do seu colega da Pela praça da .Força Pub!ira
. e e em ro,

, Fazenda providencias no senti- do Estado, joão Xavierae Sousa,
do de ser paga, no Tesouro Na� foi apresentadJ na Delegacia de

ciol1al, a quatro credores rela- Policia, o individuo Manoel

ciúrrados, a importancia de Freitas, que, ontem, depois de

64:545$300, proveni-ente de des- comprar um sabonete na farma

Q.esas. realizadas nesta capital ela Santo Antonio, furtou um

com as eleições de 1934. vidro de loção. O referido indi-
, viduo foi recolhido ao xadres.

RIO, 7 (AN)-Em forma de H••4I! 1I .

comboio partiram hoje para a

O J
.

"".,
Europa, os vapores Higland -

apao'Chiefati.n, de passageiros, o Na·
. .....riva, e o Sheriden, todos inglê-

ses, sendo o ultimo cargueiro

S..
' carregado d� mercadorias, o

. u,eltas a' Alsin�, va�or de passageiros, r'et.·rou· O b·
'

frances. DOIS vapores de

passa-I
seu em ai- J & di • -

d
u.... 'exatne geiros e cargueiros, par. tirão á

.

l'·
.t1l. sposl�ao O país

•••
- .

. mesma hora, em forma de com- xador de Berlim .

.

,boio, �endo a defeza de todos

I'
,

.

Acompanhado pe'lo Oficia'l de

LONDRES, 7 _ O govêrno feita pelo Higland Chieftain, que Justiça do juiz da 2' Vara da

inglês declarou que as propos.;; está armado em guerra. E' esta. TOKIO, 1--0 embaixador do Japão em Berlim, tenente- Corparca. da Capital, foi apre-

tas d'e paz de Hitler serão «SU- a primeira vez que se' organiza' general Hiroshi Oshina, recebeu ordem de regresso a Tokio. .

sentado na Delegacia, o indivi

jeitas a um exame' cuidadoso em portos brasileiros, o sistema I Sua chamada a Tok}o faz surgir conjeturas sobre' se o duo Euclides Machado, que foi

em. consulta com' os governos de comboios, para navios mer-' japão manterá vago o posto· até que se, esclareça a situação eu- resolhido ao xadrez onde per

das Dominios e da Republica t éantes, estando um deles arma- i ropé� ou até. q.ue se conheça me!hor o caráter da colaboração ma�ecera a disposição' do juiz
francesa». .' do em guerra. ' germano-sovletlca. da 2· Vara.

Navios COlD...

boiados.

BERUM, 7-Renderam-se on- BUCAREST 7 - A policia
tem os restos doexército polonês I prendeu um professor e sua fi ..

q�e resistiam ain?a nas prox�- i lha e ,mais uma mulher que aca

�Idades de Mucilln: Foram aprt-I bavam .justarnente de voltar de
sionados 8.000 soldados com Berlim, bem como um sobrinho
os seus cOlYiando�. de um juiz aposentado que foi
As tropas alemãs de ocupa- presidente da mais alta côrte da

�ão. continuaram no seu avanço Rumania. A polida informou
a 1,Inl1a d� demarcação, estabe- que encontrou. uma lista das
lecida ultimamente com a Rus- pessoas que deviam ser assasi
sia." nadas, lista esta que era enca-

Na frente ocidental houve pe� beçada pelo rei Carol, seguin-
quena atividade de artilharia. do-se-lhe o .norne do antigo pri-

,
meiro ministro general Argasanu

M·
.

t
·

d
·

f
e mais os dos srs. Gabriel Ma

'. Inl,5, erro / eJn or- rinescu e Vitor Iamandi, novo

ministro da justiça.
I mações. belga

�---------�-----------�-�

Foi recolhido ao xadrês, ante
ontem, o individuo José Vargas,
natural deste Estado, solteiro,
com 22 anos de idade, residen
te á rua Silva jardim (Morro
do Bóde) '.

CASA RADIOLUX -Rua
OFENSIVA I 28 de Setembro, 28

GERAL10 agio para
aquisição de
moedas'

BRUXELAS, 7- Foi creado,
ultimamente,tambem na Belgica,
um minístério de informações.
O novo ministro aconselhou a

todos os cidadãos belgas, de
observarem' em todas as suas

atividades. estrita . neutralidade,
declarando que este pequeno sa

crificio exigido não é nada em

comparação com os sofrimentos
da nação beJga durante a guer
ra mundial.

Irá novamente á
,Moscou

MOSCOU; 7.0..;.;.0 gov
vietic6 convidou o mini
relações exteriores dã F
para entabolar conversa

plomaticas.
.

Se".iiu óovame
REVAL, 7�O .wJnist

relações exteriores da
·
...

'Leiúriia
seguiu novamente para MOSCOII,
afim de concluir as conversà
ções ha dias encetadas

Bebado
Contra -08 japooesêli

Por embriagues ,foi .recolhido .

ao xadres, ante-ontem, o indi:- TOKIO, 7 - Noticia-se que
viduo joão julio Rosa natural houve

. uma revolta contia os
deste Estado, casado, com 341 japonêses, na Marigolie, sendo tru
anoS, operario, residente no cidados 300 oficiais niponicos.
l\l\or,ro do Mocótó. 'Ü referido

i individuo foi' posto em Iiberda- Visitando a
de, ontem pela manhã.

·1

RIGA, i-A .Lituania concor
dou em conceder ao governo
sovietico licença para 'constituir
uma base naval em seu litoral

•
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«DAYTON,.
é a balança que mais se vende no MUNDO.

QUASI DOIS MILHÕES DE BALANÇAS VENDIDAS.
«DAYTON�

EVI 12 TONALIDADE" DIFERENTES ...

«BALANÇA DAYTO� � com duplo nivelamento é a mais
conhecída no MUNDO...

.

Peçam demonstrações S;�M COM I?ROMISSO. O Bomsuee8so ven-
Um produto da CIA. HOBART-DAYTON DO BHASrL.
Agencia em Florianopolis=- Rua Felipe Schmidt, 46 _ A. eeu por 2 X I
, , RIO, 6 .:_ No campo da rua

B a I ii n l' a s O a y t o n" ,Figue�ra de Melo, mediram se,
� , l Arnerica e Bomaucesso sob as

.....

iÃ·icõ�·Dõ··iiÃ·siL····· �����s do sr. José Per�ira Pei-

. O clube suburbano estreou na

, sua ofensiva o atacante Hugo,
Cart�ira de Crédito Agrieola e Industrial que, ora no centro, ora na meia,

'<, trocando de posição com João-
O BANCO DO BRASIL avisa' aes interessados que se

zinho cumpriu boa perfomance.
Senhorita exija que seu noivo acha em pleno funcionamento a Carteira de Crédito Agrícola e ln- A partida foi das mais fracas,

use chapéu' dustrial, achando-se sua Agência nesta Capital perfeitamente' habi- terminando com o triumfo do
RAMENZONI litada a realizar todos os financiamentos previstos -no Regulamento Bomsucesso por 2 X 1, graças á Ida Carteira. maior segurança de -seu keeper e Casamos ou ':'ão

Os interessados. quer desta capital, quer dós' municipios ao trabalho de sua ofensiva, que �
se movimentou de maneira a samos •

. vizinhos e da zona sul do Estado obterão na Séde da Agência,' á f
- A O QContrataram nupcI'a" nesta CIo -

T
/. -

venc�r aVI'eilancia da defesa
I
que arra você, neste caso. ue

'" �,' rua rajano, n, 3, com -u maior presteza; todos os informes de ... ti c e

dade O iovem Casemiro Grams americana. resolução tomaria, premido por, , . que possam carecer com .referência a tais operações, bem como
t t d d C· I uma situação muito dificil ?Venhacompe en e opera or os mes quanto aos empréstimos em letras hipotecárias regulamentados pelo I ••

fil
\ ,

C d til h' P
.

I
'

t ,& assístír o I me e vera como seoroa os, com a gen I sen OrJ decreto lei n. 1230 de 29 de abril de 1939. osslve men e .t1lra-/<I
resolve um problema Intrincadis-nha Erica Tenner, auxiliar da ������������������������� "'en vae abandonar! . ,

mesma empreza. Por motivo do

"LUTZ' O football' I
simo. ..

acontecimento, o jovem 'par tem fERRANDO ,& elA. Ltda. . SÃO PAULO, 6 _;_ Noticia-sesido muito felicitado. ',- I Ique o veterano _ fuotbolista Ara, com

I Primeiro Instituto .sul Americano de Otiea e ken, que acaba de terminar o' CLARK GABLE, JEAN HAR-
.

Instrumental Científico ceu contrato em São Paulo, posai- ,LOW, secundados por MARY

R
. d C

' velmente não voltará mais a atuar: ROBSUN, , JAMES STFWART,ema gran é animação para o
, asa matr�z - Rio de Janeiro em nenhum clube, abandonando! GEORGF. BARBIER e HOBART {

baile que, hoje, ás 2 l horas, rea- I
lizará em sua sêde o Limoense Nas. suas variadas secções abrange completamente: definitivamente aquele esporte. i,' CAVANAUGH. todos, sob a di-

• reção de CLARENCE BROWN.Esporte Clube. Cirurgia-Fisiologia e Psicologia O Fluminense empa- Um filme' da METRO. Ele,
Eletricidade-Tecno-industrial tou com ai Portugue- enlre duas carinhas lindas fazen-
Química-Microscopia e Projeção '

d S
do ciumes c ... rcido, taL:lbem por

Ensino-Fotografia-Matematica I za e antos .

I ele. .&-
Desenho-Otica I SANTOS, 6 - No encontro' P 1$1 ()O

noturno realizado nesta cidade reço: •

ESCRITORIO TE'CNICO PARA CONSULTAS - Dispõe entre o Fluminense F. C., do Selo incluido

de el'lpecialistas abalisados, e responde ás consultas que Rio e a Portugueza, local, verifi-
lhe são formuladas sobre problemas técnicos e científi- COU'8e um empate de 2 X 2,
coe-; sobre montagem pe hospitais, casa!'! de saúde, ser-

viços especiais, etc.
'

Peçam-nos prclspet08 e informações
Machado & Cia.

II epresentantes gerais em Sànta Catarina

Rua Jeão Pinto, 5 - Cx. postal 37
FLORIANOPOLIS. 043-10v-5

Retornou ôutem a Cruzeiro,
Preços-l $1 00,

.

onde exerce as funçõés de Secre- IGaleria-$700. tario da Prefeitura Municipal da-
tmposto incluso quele municipio o

noss@preza-:III'". do confrade sr. Genenio P8Z.
Amilnhã� que durante vllrios dias esteve
\: 'J'dessé dames nesta, capital, em companhia de

oom suau�.fumil�. ,�����������������������������������3�V;411IfYRONE POWER, mais roman- Ontem foi offlrecido um jantal' :: -
-,. -

. tiefl, mesmo porque nos vem da- ao distinto jornalista no qual A·V I' S'.O AOPU 'S' L- I C O t'Amanhã
quelas epocas em que havia ro- t,omaram parte os seus colegas '.

.

:

nUlDtismo em s!, sair li estrada,de Menezes FUho, Jairo Callado, A. REX ás 6,30-8,30 horas:
tosto' embuçado para �ssaltar, Nunes Varela e Ruy Gil. A Empreza Centenario de REbelo & Cia. Ltda., tem o prazer de Finalmente: - MESQUITINHA
tblltar, -roubar... O sr. Genesio Paz com o bri·

't 'b" b ,I tbit'
. .

E' a historia acidentada. do Ihante jornalista Antonio Lucio ornar pu t1CO que aca a ue es a e ecer reIs vIagens semanaIs para trans'r:'or- em

tnaior salteador
.

americano, que dirigirá em Cruzeiro o bi-sema- te de passageiros, .em novos e confúrtaveis onibus, na linha Plorianopolis-
foubava aos ricos para dar aos nario "A Tribuna». Lages e vice-versa, obedecendo o seguinte hora rio:
go\>re•.•. , HOSPEDES

SAlDAS DE FLORIANOPOLIS E. DE LA.GES-as segundas-quintasCom TYRONE POWER estã.:l e sabados, ás 6 horas da manhã.
,

-

.

NANCY KELLY, HENRY FON- Estão bospedados no Gloria Pre�os "as PassagensDA·_e RANDOLPH SCOTT. Hotel as seguintes pessôas: GUS-I Florianopolis a Lages 50c:toOOO ida e vol�.a 10 I. de desconto
N E D tavo Adolf Reichel, Julio Grim- tjp

- NOTA IMPORTA T :- eã
berg, Jóão Batista Pi 'ato, Ma- .

» » Bocaina 40$000-(ido á grande metragem de JES- o

Cnoel Pinto de Almeida e familia, » »anoas ,35$000SE jAMES, será obedecido o se- ..

h ,Nelson Rosa Brasil. Jelinnes Fra-I » » Bom Retiro 25$000gujnle orario:
,

A'S 4,30-6,45-9 HORAS mentz, Jaqueline do Belem Her- » » Barracão 20$000
maUD, Brasilio J. Salum Erwin I

T
E em virtude do pouco prazo. Haake, Edmundo A. Becker e I'

» 1) aquaras 15$000
f

• did I FOX sre e W'n St' b I " » .. Rancho Queimado 10$000que tIos OI ('once o pe a. d'
., . 1 Y fIe e,

, AGENCI1\ EM Fl.OR'ANOPOLIS,. _será o mesmo filme repnsa o, L '

-

,'\ \

excepcionalmente 28. FEIRA A'S ampadas pelos menores preços
»lI LAGES

'[ 6 9 HORAS. - CASA RADIOLUX � Rua
-030- .28 de Setembl'o, 28

o Silbão

"VirgelD Esp�áalidade"

Vidaossa
AVIDA
--------------��------------

Ias por uma estrada e eu ia noutra rumo,
Cada qual seu caminho !

Vendo a poeira no chão e no horizonte fumo,
Cantavamos assim como o que vai sosinho ...

Ai, que triste cantar para fugir o medo !
E andamos onde quiz o passo do destino,
Por aqui, por ali, era tarde e era cêdo
Para a rota acabar o pobre peregrino ...

Depois, pois, um dia enfim nos encontramos,
E esquecemos a dôr da solidão passada ...

Mas em pouco choramos,
E cada um se foi seguir sua jornada. /

áloisio ,de Castro

A'NlV ER8A IU08

ARLE'NE VAZ

,

Fazem anos huJe:

o sr. Augusto Brando, compe
tente mecanico nesta eapisal;

o sr. -Virgil!o Gualberto, fun
eionario do Departamento de
Estatística:

a gentil senhorinha Alba Nolí
Grisard, filha do sr. Edmundo
Grisard;

a exma. sra, Jací Gonçal ves
Marcondes;

a senhorita Gicelia .Oliveira:
o sr, Julio Goulart;
'0 sr, Antonio Joaquim Coelho;
a senhorita Ligia Fernandes:
o sr, Alfredo Campos;
o sr. Bruno José Vieira;
a senhorita, Déa Vieira.

Vence mais uma etapa em sua

existencia que se enfiara de sor

risos e alegrias, a graciosa meni
na Arlérle, dílêta filhinha do sr.

Josê da Costa Vaz e exma. sra.

d, Aladia Felipe. Vaz.
A aniversariante será muito

cumprimentaria pelas suas inu
meca8 amiguinhas.

, r:

Senhorita faça com que
namorado use chapéu

.

RAMENZONI

seu

€ARrAZ�S DO DIA
�'O,D'EO N
t,: Ilder dos elnem_s
El11p. Cinematografica

Odeon Lida.
',FONE: 1602

HABI�ITAÇÕES

HÓ,TÊ - SABADO,
OUTUBRO

A:S 5; 7 e 8,�ORAS:
Romantlc-Audacia ...... Denodo

btim filme eletrizante de Iar-westl
• OS TRES VALENTES, 08

cow-boys dos filmes de sen

sações violentas
em

�O i'falso e..ufidente
tiltas renhidas, correrias alarman
t;,s, perseguições eiclopicaslll

7 DE

PELOS CLUBES

Mais dois arrebatadores epiao
dias do seriado que' '\Tetn pren
dendo a atenção da Cidadei
";

.
Hed Barry

", com

�A1U;lY (BUSTEH) CRABSE
.\c. ,
., .

- No progtamil.-'-
NACtONAL D. F: n.
f 2 traillers

VIAJANTES

Encontra-se entre n6s, proce-
,dente de Curitiba,' o tir. Juan
Ventura, que aqui já rêBlizou,
anos atrás, dúis concertos de
piano.

.

JORNALISTA GENESIO PAZ

L ('

Temos !.:erde�u�r�n�,!ntes-e ,mi_-,I
gos que, distinguidos com a representação. para o Estado de
Santa Catarina, da conceituada firma LUTZ, FERRANDO I& CIA., Ltda. (Primeiro Instituto Sul Americano de Otica e

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

qualquer material de ótica e instrumental científico.

Custodio de Ferreira Bandeira e

Teresilia H.' de Ferreh·o Bandeira
-

.

participam :1 seus parentes e pessôas de suas relações o con-'

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

Fpohs., Outubro de 1939 ..
,----�

Paulo SeheidemanteJ ,e

Jenll'y W. Seheldemuntel
participam .a seus parentes e pessoas deci'mas relações o con

trato de casamento de seu r.ijbo PAULO O ro com a se

nhorinha MARIA DE LOURDES DE FERREIRA BAN
DEIRA,

Blumenau, Outubro de 19�9.

Florianopolis, 21 de setembro de 1939.

Maehado & Cio
Rua João Pinto. n. 5-Cx. postal, 37

Florianopolis. 042--5v-4

muíres 'SMRS. COMERCIANTES! Moveis
Uma balança que pesa certo não �6 vos satisfaz, COI, ') Mas moveis de imbuia maciça sô na «CASA SILAS ». . 5.�

tambem satisfaz o «vosso freguez ». Desconhecemos, rivais quer em preço, em qualidade, em poiQ

I F' neceasario possuírdes uma BALANÇA automatica que vos' acabamento, Em estilos não ha mais lindos e são os mais moder-
dê pleno rendimento e satisfação aos vossos clientes! A balança nos.

automática «DAYTON », peSR com absoluta garantia. não descon-
trola e tem 15 ANOS DE GARANTIA, gara tia essa dada por
escrito.

Em preços são um assombro. Mas isto é só até o dia lO de
outubro proximo.

Vinde e vêde a realidade]
Exposição R. Felipe Schmidt. 34.
Fabricas e deposito R. Cons. Mafra 72.
Vendas a dinheiro e a longo 'prazo!

"� mm__

Ult· d t· Begr�ssou do Rio
Imas espor Ivas O proprietario da A MO�llar

()
,

De retorno de sua viajem à
Capital Federai, chegou ontem
sr. Jlques Schw eidsen, p oprie
tario de «A Modelar".
Aproveitando sua estadia no

Rio, o sr. Jaques fez grande
aquisição de novidades para o

seu estabelecimento comercial,
proprias para a estação,

CARTAZ�S DO DIA
PROGRAMAS DE HOJE:
CINES CORONDOS
REX, ás 7,30 HOHAS

ea-

Clume�

IMPERIAL, ás 5, 7 e ,8,45 horas

I
"CASAMOS OU NÃO CASA.

MOS �"PIANO
C .

d
NACIONAL D. F. 13.

Gmpra-se um plano e mar-

ca alemã em 'lulllquer. estado. INSTANTANEOS DE HOLLY.
.

Pagamento á vista. Informa' \VOOD

ções: Hotel Metropol�. pell) te- METROTOM
lefone I 147. Preço - 1 $1 00.

Selo incluido

RUA FEUPE SCHMIDT 40'
MARECHAL DEODORO

034-14- -10
IMPERIAL ás 6,30 e R,30 horas
Téréré não re 01ve•••.

_;018-

Teréré não resolve•••
-No programa-

DIA DE COMPRAS - df'senho 1Y
colorido. J'

NOTICIAS DO DIA - Reporta- :

gem mundial. )

NACIONAL D. F. É.
Com o jogo- do "Fluminen-,
se" x "Bot&fogo".

'

E mais 3 trailer!!.
Preç03-2$500 e 2$000.

»

-- -- - - ---------------------------_

de WETZEL &

/

Cia. - Joinville MARCA REGISTRADA

não deve faltar elD casa. alguana !

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



IGAZETA Florianopolis ,.,..11939
=

Casa das Novidades
,.

� �1'·' I ,0 t· Recebeu variado e abundante
ue l llca ou ,oua Im--sortimento de sedas, jogos de

jersey, ,a�marinhos, bijouteriasi' brinquedos
RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 10 [Mercado ,Publico]

��_�'ÍÉ'ÇB-�.����Ii!I-!IIil���������ft������������������������ti-J���'n�lL:�_luxa_a fiIIf...Z2d

Trl:i.'.�flâ d. kn�;d::�:d'c:l:e e:�\le9�·d.1 f'-;-1--'
-,

E
Um �X�tinPIO A reunião

Apela.n:ão' comarca de Florianopclis, em; . "I e' f'ric"0"- • Iml ar dos técnicos,
" ,T f

,que é apelante o dr. Afamo' 1

""';._, '. � 't"
Wanderley Junior e apelad� a Sob a epigrafe acnna, os nos- ei1l fiDaD�aSJ Ul�é';;t ,r��r\" OS (Justiça. 1<e1dtor o sr, des, HEN-

_ �E _ .05 colegas do «Correio da Noi- '

'

3
, ,cJ a ,U \ tI rn/8 IDIQUe r'ONTES. ..,.

d R' bl'
,

_, I'. I:" te», o !O, pu rcnm o seguln- RIO, 6-Reuniram-se ontem, sob
sessão Dedo, em parte, provimento ESpiu'idola " M,al,os te comentario. os auspiciosdoConselho Tecni-

'o á apelação. O prefeito do Recife vem dt' eo de- Economia e Finanças, os

'Rt:::CU1SO crime n. 3552 da ,eletricistas I .cenclados pela O. O.' P. encaminhar ao Dr:partarornto de tecnicos em contabilidade e as-

comarca de CarlOinba,s, em que
...-- ...------ ....---................ Administrativo; de Pernambuco suntos fazendários dos Estados

d J' d D' RUÁ JOÃO PlN I O, 14 FLORIANO?OL'S di' d da União cem o objetivo de
é recorrente o r. OiZ e 1-

Novo e....baí.- um projeto e er que, conce e
conseguir a padronização dos

reito e reccrrido Brau�ili() de
'

a.. Especialistas em todo e qualquer serviço de ás emprezas jomahsticas, isenção orçamentos estaduais e rnunlci-
Lima. R�lator" o H. des. SIL·

xador sevtê ti eletricidade em geral. de todos os impostos e taxes mu- pais.
VEIRA NUNES. 'nicipais, além de .50 010 de rt:- Mais tarde, os secretaries das

,

d STOCK PERMANENTE DE: Lustros - abat- F' d E t d'Foi confirmada a sentença e' - dução do imposto predial aos manças os s a os, que se

'·mpro,nuo"'·," que, reconheceu a tlCO jours - Contadores Ericksons, com exclusividade
"C'

,

1 d encontramjnesta capital, estive-
....'

. I para o Sul du Estado -- Chuveiros eletricos-Estabi-
OI ICIOS a uga os por essas mes-

ram no gabinete do ministro da
legitima defesa propna: "

F'
mas empresas. EIS ahi, nesse Justiça, onde solicitaram do sr.

3544 d f C lizadores para radies - ogões a oleo cru marca
Recurso crime n.

.

à, MOSCOU, 6:- �nst� ;:Iue o proje-to! concrerizeda a maneira Francisco campos as necessa-

comarca de Florianopclts. em govêrno sovietlco. enviara um "REI"-'Variado sortimento de Jampadas Torl-
como o administrador moderno rias providencias para que os

que é .recorrente o dr, Juiz de novo embaixador a Roma. DO. =Instaíações de- antenas de Radios. compreende a missão eminente Departamentos Administrativos

Direito e recorrido Euclides Ser. dI' d t I mente util f': as uecessidades dá dos Estados, orgãos superinten-

d SILVEI
Aceita-se to O e qua quer serviço e lOS a a-

- didos por aquele Ministerio, au-
pa. Relator o sr. ' es. ..

-

r' ções a preço sem concurrente. Aceita-se contrates imprensa. O jornal, hoje em dia xiliassem os secretarias das Fi-
RA NUNES.

�
• • •

d t 'f para o interior e fóra do Estado. -tal ponto é pacifico-é um nanças estaduais a cumprir o

Confirmada ,3 sentença recor- elnlCla O O ra

e-I orgão de que não póde presem- programa traçado pelo govêrno
rida qqe bem consultou a prova , •

•

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

dir o Eetaüo. Assim sendo. nada federal e baseado na padroniza-
,I 1010 aereo Interna- ção dos orçamentos dos Esta-

OOSRsutos.. 3553
'

JI> � a•••lu'.s �.....................
mais justo que ae o ampare, ou dos e municiplos,

ecurso cfl'Z'e r�. I
,

...., •

I I
R b t M --.1"

. pelo menos, que se não o onere

comarce de Canotni18�. em qu.ef clona o ' er G U 81 la ponto de o asfjxiar., Deve-se .-

é recorrente o dr. JUIZ d� DI", Rua Trajaoo, 4 � levar em conta que 8 snuaçêo da UMA ASSINATURA MENSAL

re,ito, e recorrido M'looel AtIves! . C:0PEN�AGUE,. 4 -.Foi rei= . S I imprensa entre nós é precária. '\ DE A "GAZETA" CUISTA

".-de, Assunção. Rf'lator o sr. aes .. niciado, ho]e, O trafego interna

i
f�ORiANOPCLIS . anta Catarina

mentalidade dominante é que o
APENAS 5$000

(I\;� Z I cional entre a Alemanha e a"
_ •_.

'

•

T-..�VO PI A.
.

I
Dinamarca. Secçao de BIJouterla _ Ourivesaria _fL.Grav_� jcroal deve acolher tudo quanto

,�

O TriBtrn.."'l.. deu p.rovlmento. � f' -----�_.. � .a." • -.A.-��"_6.,..-paYa presentes se refere ás atividades psrricula-
::�o:�i:;���o a�7ã 3·Ó4°·d:-Co�_ (

b'
Banhos de ouro e prata porl meio galvanico res, que interessem quer não.

"d d L 1- D..·� I �8nstruiudo ases

I
-- ao pubhco. NãO compreende, b

80! ação as, ers t tonal, .

o-vai- Artigos dentários - Óptica
'

, .

d
A hase dltl\ pelo réu, em

I
....,. ,

,

.

marona e nossa gente, que li

voz alta, fOI a causa da agres-; .,
Possue um completo stock de artigos para Sport, folha tem de dispender sornas

- s· .

.

te cão de I MOSCOU, 5, - A�ussla co�- como': Taças. medalhas, bronzes. etc... -011 avultadas, para manter-se e para
.S80. 1 não .tev.e a.lO nç

den
duz com a maior rapidez POSSI-, · 3...................... sati�fazer, não rflro, as vaidades

,

pfovocar, agIU enOl Imp�oce en- vel as negociações com os seus I

'

eia, que o tor'18 culpavel das pequenos vizinhos do norte, os
-�------------------------ pe�soais. Tudo IS_§O vem á tona,

cOllsequencias de seu es(ollva- paises balticos, afim de aumen-

R
a pl'oposito daquela í10ticia do

ti tar o seu poderio militar naque- estau ran te L ibe rd,aCle Recife. para evidefJciar o quantomeu o. ! I d t
.

R'
. 3227 d '

a zona, on e quer cons rUir a� empresas jornalísticas estão
ecurs,o crime n..... a: poderosas bases navais.

comarca de Rio do !Sul" em 1
'

Ca js L ibe rda,de.Esqu ina' careçeodo de amr-àro do gover-

que é recOlrei.te o dr. JUIZ de!1 --- Saldanha Nlarinho no, comOlO reconreceu o pre

Direito e recorrido Abel Amo- feit" da capital pernambucana.
rim. Relator (l sr. des. GUS· � A greve 'da Estra- ABERTO DIA E NOITE SERVE-SE MENU, PRATOS

o exemplo està aí. E póde

TAVO PIZA. I • VARIAQOS BEBIDAS NACIONAIS E ESTRANJEIRAS
muito bem atr Imitado, ge� pre-

Negado provi,menta .aI) re-, da de,ferro D. (ns.. Dirigido por seu proprietario ARNO Bf<'�NCAS juizo' nenhum.

curso, para confirmar a sentença i • VI-a,·ou o In-dQ dr. Juiz a quó, que imprc;·I· tina �
...

nundou o recorrido. ..--------1JIliIi
Recur�o crim.e n. 3554 ela f RIO, 6-Será, 'hoje, julgado o lterveDto",r decom,rca �e lodllla)! em q�e. é

processo 195, de Santa Catari- preçor,ente 0_ dr. JUIZ de Direito I na, em que são réos Alvaro Da-I '

ernalD ...
'

IChac�ra,e recorrido Rodolfo Borchardt. rela e outros, denunciados por b
II a venda

Relator o sr. des. URBANO terem feito uma g��v�, na

Estra-r f
UCO VENDE-SE no distrito da

SALES da de Ferro D. Crtshna, no Es- Trindade uma cha
. tado referido .

cara com casa

Decidiu o Tribunal negar pro·
.

RECIFE, 6 - O interventor de moradia.
,

vimento ao rrcu;so para confir- � t
N

d d.
Agamemnon Magalhães, que .lra�r Cem o �roprietario Cio

mar a tientenç<l de' impronuncia LS a"oes e ra 10 I
viaja hoje á noite a. bordo do r. I� a �nha, á rua Lauro

b·
� WQif, ia ,. aa

_I
cltapagé,. com destino ao Rio 10 ares n. 4.

que em aprecIou a prova CO-, I d t· 1:1O0$0OO seguirá �companhado de su�
lbida nos ilUt�5. I

C an es Inas 'I
'

. V d I t"sposa, d. Antonieta Magalhães, .--:----�-

Recur�o wme n. 3556 aa I ! VENDE-SE O material aba!- ,en e-se ou a u- I devendo permanecer ausente

tomarea dé Bom Retiro, em, ,PORTO Al.EGRE, 6-Foi des- xo para bicicleta: Uma C1asa de mora_id�ste Estado durante .q.uarenta ,Bom negocia
que é recomnte o dr. Juiz de I coberto ql.le existem ha muito 11 roda trazE'ira completa, com: ga-se - dia completamente dias. Apesar de �ua vlaJe� ser -

Direito e recorrido Constancío: tempo funcionando em Uruguaia- i r.orpedo, camara de ar e pneu.
' nova. de rep�uso, tratrura na caplt�J da

P Ih R I • j �
! na e Bôa Vista do Erechim, duas: 1 roda dianteira completa, com: Com: sala de visitas, sala de Republtca de. �ssuntos de mte-

a ano, �, a�ü. oS;' c e .. : estações de radio clandestinas.: camara de ar e pnell. jantar, 3 quartos, cosinha, pia resse da admlntstração. pernii_m-
HEl'lR!QU[ fONTES. ! Apresenta'da a denuncia, a dire-II garfo com o guidon e breque com agua quente e fria, -qutlrto bucana, entre os quais o do

ConfIrmada a sentença reeor- toria regional dos,Correios e Te- : de mãe. de banho com chuveiro d" agua problema do_mocambo.
tida por seus fundament,)s. llegrafos de Santa Maria, a cuja 1 corrente. quente e fria. banheiro com ,agua

'------------

Acresce notar que o animal jurisdição estão as mesmas su- 1 mensageira completa.-· quente e fria, á rua Souza Fran- Nã,O �e(onhecem a
.' d' f I, d ão �hp.ar,u bordinadas, tomou as providen- 1 silim. ,ça n. 9, perto cio estadio da F'. I'

Gbe se IZ ur.� o n , ..�v. •

d I 1 d I C D'

d" J l d clas necessarlas, procuran O 0- par e para ama. . • N

d' P Ia ser apreen I,do � jceoh l�a Q, calizal-as. 1 bolsa de couro eom chaves. Ver e tratal com José Santos. tanexaçao ii O O-
tornando's<:', por ISSO, dUVIdoso i Ver e tratar DOS oficinas deste á rua Saldanha Marinho n. 6, f .

a exi�tencia do crime, I
P d·

,

d
jornal. (oficina de Lisbôa & Santos). IlIa

Rerurso crime n. 3424 da! re lOS a ven a ,

d C
.

'b j, .,
�,lIIIiíi!4LLjl••;;I·!SWI ma_. i_II'_._�Jcoma(ca e uoh auoS'. em q�e! VEN�EM-SE os predlOs a Rua

_ BUENOS AIRES, 6-Ao que
'

é ,rer.oHf'llte � dr. J�IZ, de DI- Cons�Ihelfo Mafra n. 22, �Ila DR LU IZ DE SOUZA Ise sabe o ,overnd argentino não
------------

relto e re-ürrtdo Valeflano Car- ��roDlmo Go�lho n. 5 e Avemda ., :reconhece a anexação da Polo- VIVENDAd d S R I RiO Branco n. 140. • 'ao�o 05 unto'!. f' rotor o sr., N

d ADVOGADO Im.
d'" HEN'F'iQUE FOI\'TES i

,

Informaçoes co.m o sr. dr. A er·

I
MONTEVIDEO 6-Noticia-s,'�" \

,

,� . bal Ramos da SIlva. ,
.,. '

':T
,,'. e

O Trif>uoal, nego\1 pro,
virnento '

Rua Felipe Schmidt n 34 ES('ntorlO :-- AVF,NIDA GETÚLIO VARGAS - Residência _
que o governo uruguaio resoll'

, • .

HO .....EL GLÓRIA JA A'
veu não reçonhecer a anexação

a9 feçurso, pa a confirmar l! �en' 035 80V - 10 I, "I, - RAGU , da Polonia. '

Radios "Stewart
Warner"

Dentro em breves dias reali
zar-se·á em nOi4SI1 Capital 1\ ex,.

posição dos ultimas modelos dos
radios «STEWART WARNERlt
da lioha 1939-1940 - aparelhos
que bateram o c record lo do con
sumo interoo nos Estados Uni4
dos e ainda ha bem pouco obti
veram o premio na competição
levada a efeito em São Paulo.
Esses ap�re�hos americanos, cuje
suces�o e IncontestaveI, consti
tuem o máximo da perfeição no

genero. Os intereasados' devem
aguardar efilsa exposição, antes de
quaisquer compromissos para aqui
sição de radios de outras mareas.

15V-2

Vende-se. l'vjsgnifica eha
,

• cara ao laGO
da E6tação Agronomica, com

.

f Iotrma, coo oilave. e grande casa

de r�sid('ncia, belo pomar, jar
dins e illumeras benfeitorills. Dis
põe de grande extensão de ter.
ras parI) 6ns agrícolas cu divi
são em lotes.

Tratar na
RUATRAJANO N. 15

Tre�p8Ha"Se o. conlrato de
uma Ó"illld e COnfo.ltavel vivenda
neata cidade. Pedido de IOfor-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A
DIr�tor - Proprietario JAIR'O CALLADO

Florianopolis, 8 de,Outúbro de 1939
------

" I conceito. expresso em artigo
d� colabcração, mesmo solicitada,
aijo Impliéa em responsabilidade
eu endêsso por parte da Reda-
éiô.

A�slnat!lr.q8
Ano'
Semestre'
Trlm�stre

.-' 56 para 'a

Mês'

50$000
�O$OOO
15$000

capthll:
5$000

Dr. Saulo Ramos
Ex·iotérno e ex-a��istente no

: �erviço do Prof. Brandão
Filho--Rio

• Diplomado em 1933 pela
Faculdade de Me�icioa da
Universidade do Brasil

Molestias de Senhoras:

I' Partós-,m�rragias-cirur
,g;� -�lastíca do perineo

,
.

.

Girurgia abdominal-trau.
matologia.

Residencia: R ua Visconde
de Ouro Preto 11

TELEFQNE 1009

Consultorio: Rua João Pinto
7. De 1 ás 3 hrs. Te!.

1641
'

'PA R·A I"�o

Dispensados

A·Casa
AVISA a sua boa freguezia que já estão em exposição os mels belos sor
-timentos de Brins de Linho e Casemiras em córtes e que, apezar da crise,
comercial, ainda mantem seus preços' sem qualquer alteração. �

, " Clínica ôe Tuberculoee

EXP ediente i_.Arte Clube II l)iatermia(?e��o:::: �urtas •

Raios Ultra·VioJeta e Infra'

Novas adesões tem recebido o
VerP1elho'

REDATOR-:-CHEFE: Arte' Clube, recem fundado I Infrazon-Terapia - Cistos-

',:Martinho Catlado Jor. : nesta capital, i 'copia- Uretro=-Scopia
,: ' I Os ensaros da Peça Por Ca u-
Ftlt.datores-J. OTAVIANO RA- sa de Uma Mulher proseguem

_ConsultorÍo-Rüa Deodo

MOS e JOÃO DE FABRIS ; animados, prevendo-se que a ex.
ro - 'Esquina Rua F-elipe

. . � tréa dessa novel entidade artis Schmidt. Das 9 ás 12 e das De membros ti! suplentes do.Redator artístico CLEMENTI 14ág 17hs. Telefone-1475.-, -, -

tica será coroada de pleno exito , Departamente de Saiíde P�blica,NO DE BRITO. i�--.-------- A

I La pada pelos menores pre s
Residencia - Rua Nereu f(!uam dispensados os duo MiguelBedaeão e Oficinag' CASA RADIOLUX _ R�oa Ramos ·26 - Telefone 1450. Boabaid, Saulo Ramos, Paulo de

R. Con�elheiro Mafra, 511 28 de Seteníbl'o, 28 Tarso da Luz Fentes e Biase
Florian6polis-S.Catarina

I::l��������������������'" A. Faraco .:
'; Agente.s.c?rrespondentes, em to- '

"

'í4as as locahdades do Estado.
/' Cafe e Restaurante

, D�8ig�ados
C 'O f' ,ai, b o roa r aN O,', Sa-O Pedro Fcramdeeignedos os drs. Pau.

� lo de Timo da Luz Fontes, e

BI8se Faraeo. para, sob a, pre
sidencia do Sup�rintendente Ge
rai do Departamento de Saúde

-. pi!Jblica, constituiren a, Comissão

I incumbid� dQS exames' de que
-

,

cogita o art. n. 10. do decreto- Fazem, anos h9Je: Senhorita exija que�,'seu

I 'Iei n. 32, de 13, de janeiro de
... ,

use chapéu
1938

-

d M' I S I a menma Edil dilêta filhinha RAMENZONI
, • e os rs.: " igue a es do A J' L' h funcio-d C I

.
�

S 'L d
o sr. ce mo 10 ares,

a ava canil e,' avas acer a, nario da Penitenciaria' CAP. ALDO FERNANDES
para substituirem aqueles nos seus 8 senhorinha Elin B. Claudio;.
impedimentos. Q sr:' Alvaro Cardoso;20 V _' 1. Feram designados os drs. A-

.

a exma, sra, d. Virginia B
, 1 IL

'

1� I'
,

, d ", r Ih LIma;
==iiiiiiiiiiiiíii__;;;;;;;iiiiiiiiii iiij;jjjjiiiiiiiii iiiiiiiii__1

' aiHi)€�to- ,

. .Q ennrro e Jarv.a o
. J' G ld V··=:ã-íii.'Ir=t;Z#2El:!2,=·sl=::;:...=----'�:)'I":'l.�:<�-.. ..

-

-----��---"-�- �__

,

__

,_ ." e
. Poljdoro ,Ernáii i de �ãO Tia.: � :�·ma�s;a. �� MOari:e�:jCar- JOSE' HJ\.ROLDO CALLADOVIDa "doutora" q'ue consulta e apll .. g', ,,>�spectlvam�nte,. diretor da mo FreiWs O'donel:

, '. . _Colonia -Sante Tereza» e as- a exma. sra. d. Maria Leite Festeja seus natais amanha o

ca iii,"e.:-,,o""'es', 'nos Coq,ueiros sist;�t�.lécn:(o dos' Serviço de dos Santos:
..

' jovem José Haroldo Callado, fi-
!S' P f r, da L • _

i o sr. Artur Mambrini: lho do nosso saudoso conterraneo
ro uaxia a epra, para repre J -

R d
. 'Haroldo' Callado. e � E

I, o sr. oao o ngues: _.
sentarem este stado na e,'nfe" a exma. sra. d. Judite Dóbes: Pelo seu belo caráter, o' aní-A nossa reportág.,,em consegue, importantes dados so- rencia, de' Assistencia Social aos; o profes�or M�rio G�rcia; 'Ver?ariante conta <;"om inu:meros
leprosos, ,que pela Federação, a senhorita Guilhermína -Lopes. am�gos, que �anh� l�e. ap�e8en-bre as atividãdes da "médica" Leonor de tal, naque,la localidade das Sociedades de' AS.iistencia I

Fazem anos' amanhã,:
tarao suas efUSIvas fehCltaçoes.

aos Lazar,Qs e Defeza' Contra .a I Senhorita faça com que seu

Lepra, será realizada nos dias 2, a senhorita Silvia Lopés; namorado use chapéu
a I g: de ,novembro p'roximo vin- i a exma, sra� d. Matilde Dau- RAMENZONI
dourai na Capital da Republica. ra Jorge, 'esposa do sr. Alfredo

, Jorge; PELOS CLUBES

f o sr. Altamiro Costa.
Requerimentos des·

,

paeha'dos '

Dr. Aurelio
Rotolo ATOS OFI-

,

CIÁIS
_

MEDICO -OPERADOR
-PARTEIRO

RAIOS X
- Nomeado

�Para o cargo de encarregado
do expediente da Biblioteca Pu.
blica, f"i nomeado Hermes Gue
des da Fonseca.

o proprietario do Café- Restaurante São'
Pedro, comunica aos seus inumeros freguezes. que
transferiu provisoriamente II seu estabelectmento
para o Ponto de Oníbus, fundos da casa A VEN
CEDORA, onde continúa ,a receber encomendas de
suas especialidades, em camarões, empadas; pasteis
e assados. Essa nova ínst.Jação será até terminarem
as obras da Rua Felipe Schmidt. onde estava ante
riormente estabelecido, FONE-724.
046

3v-2

Diz õ 'ditado que de médico e indagar pormenores e constata· Soubemos mai� que já foi en-

�e louco t0dos tem um pouco. ram, cOlJforme viu a nosea repor- camiuháda queixa ás autoricades
Ma� algu!Das pessoa� acham que tagem, a verdade dos trabalhos competentes, afim de 9c'abar com
d�vem ser mais médicas do que médicos executados pela ,<douto- esse abusõ, cujas consequ.encias
lqucas, e dai uma larga ativida- ra », que responde ao nome de são sempre tão funesta A para a
de de charlatanismo, que, infeliz- Leonor de tal. saúde publica.
�eilte, encontra sempre boa e �.Q;- li " � UI!!fi.W�""�_
a��i�ua clientela nos �eios )gno"- De,,,slfeon,ten- I ���!",:_I�������t-aotes do povo. L

•
, ....

,
-

(óõ7 I/" ,A üQssa, �epor, tagem des�o?riu, tatnento' Dr. ClaribaIte Gaivão
�os Coqu.elfos, uma «medICa». I AdvogadoTa! e qua1. Mantem cODlmltorio, .

.

atende doentes, dá receitalq, remé· BUCAREST, 7 _ O discurso;' Falencias; liquidações
dio e aplica injeções, fez curat:vos, do senhor Hitler causou desa- de Seguros terresttes
vai a domicilio. E tudo isso co- , ,. • •

brado den:tro (te uma tabela de grado entre. os ra�lO-ovlntes: e marltlmos; regula-
,pre�os que varia de acor(fo com a porquanto a Impressao

_

geral
_

e ção .Extra-J�dicial de
«presença» dos clientes. de .{ue aSI p�p_os�a\ na� serao avaria1.
: Pessoas, que não podiam dei. I aceFI as pe aA, ra re �n a e pe- "

tar de eítranhar as atividades I
Ia. rança. S sugestoes do

_

sr. Escritorio: Rua Deodoro·
in-

-

I e d
< " •

d HItler de trocar as populaçoes, n. 15 -Telefon'e·. 1.66'581 gu ar s a« ImprovlSIl a escu-,
't

'

"

.

tI
.

'd - t b Ih d SUSCI aram o mais VIVO _In eres
, apla),

�
eUlm se ao ra a o· , e

se no país,
.

onde as minorias
" ,.-' .,

formam a, quarta parte da po-
......---------,..0--- .pulação.

INACEITA
VEIS

�ARIS, 7 - Um alto fl\ncio
nario francês declarou que as

propostas pacificas formuladas
p�lo chanceler presidente da A
lemanha no discurso de ontem
são a�olutamente inaceitaveis.

PIANO
\

Compra-'Se um piano de mal-

ca alemã em 'luulquer edad.:>.
Pagamento á v�sta. Informa"

ções: Hotel- Metropole. pelo te

lefone I 147.

--

,Francisco Meler - CrE'�cjuma
Sim.

Domingos Burim._. Ulussanga
-Sim, nos ter_mos das informa·
ções da D,T.e.

Francisco Feltriri- Urussanga
-Idem, Idem. '

Daniel Bez- Urussanga' Idem,
IdellJ.�

florencia Damiani- Urussan�

I
ga --Idem, "�demo

FLORJANOPOLIS
-

Antonio, de oBrida .-Urussanga
:;:,.-_�;;;;::;__iiiiiaiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíi� i

- S�m, nos termos da informa·
-

I ção da D T . C.
'

,

,Sch'uldtLivjç,aria
de H. O. LIGOCKI

Livraria, Papelaria, Tipogr,afia, Encadernação e Fà-
.

brica de carimbos de borracha
-'

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

-
Aceitam-se encomeridas de «cfIChé», chancelas,
sinetes e carimbos de datar, de metal, para inu

tilizar estampilhas
Hua Felipe Schmidt, 27

CAiXA POSTAL, 169 relefone 1.257
Florianopolís 5ta. Catar'ina

\. P.- 41

o

n J"" d 'A
· 'OI_os, Ouvidos,�r. oao. e raUJO-"Nariz, Garganta

,

II
Espeeiªlista- do Centro de Saude •• Assistente do prof. senson

"Consultas diárias dás 4 á'3 6II2-P.15deNovembro,IO. Tel. 1447

�.

Nossa Vida
SONETO
--'----....,-------�

Muda-se o claro dia em noite escura,
A névoa em luz sutil, que resplandêce,
E os campos doura, as sebes reverdéoe
E enche de azul sereno a imensa altura.

Muda-se ém fina poeira a pedra dura,
,O botão a coróla, a loura mêsse
Em trigo, a flôr em fruto que aparéce.
E a tristeza das horas, em ventura.

Muda-se o doce arroio em onda amarga,
O vento em calmarias, a esperança, '

De
....

enganos leves, em pesada carga. "

Sómente vôs., por quem VIVO pensando,
Entre as cousas que sempre vão' mudando,
Não conhecestes sombra de mudança.

Ronald de Carvalho

noivo

Transcorre,
-

amanhã, o aniver..
sario natalicío da bravo capitão
Aldo Fernandes.

�Iube lã de' Outubro
Pedro de Pelio - UlUlsanga .

-ldé'm. Idem. ,
A 14 do corrente, o Clube_I5

Pedro de B.ida - UlUssanga >d� Outubro vai realiza� uma ses"
Id ' Id' sao solene, na qual sera empos'"em, em. 8ada a nova diretoria eleita li 15

de setembro findo; ato que será
Escolas partloulares seguido de um grande baile de

Interditadas gala.
Com!) sempre acontece, a fes-

p(ir- éstarem funcionando sem
tividade do Clube, 15 de Outu-
bro constituirá mais um aconte.

autorizaçãlJ e, as. tres ultim:\s, cimento social de larga!'! propor�
clandestinamente, o governo do ções, donde se explica..o intenso
Estado interditou as escolas par- entusiasmo que reina entre 08

ticulares em Rio Liso, munici- áSBociados.

Pio de Conoinhas, pela socíeda- Agradecemos o, gentil convite
com que fomos djstingyido�, bemdé 15 de novembro, em Stolz como a comunicação da posse da

Plat-:u, Wa'dheumer e Gnaden- nova administração. á qual for
tal, municlpio de Hamonia, regi - muJamos os nossos votos de
das respeti'lam\>nte pelos profes- abundantes, prQsperidades.
S0res particulares Ladis!au Os·,-
trow<ki, João jahntzen, João Pen- Acacio Moreira
ner e João Jaotzen, os quais fia' Advogado
caram e�cluieos do magístrario
prilI�ario p'Jblic·o.

Consultas e_ pareceres.

Ações Civeis e comer
ciais.

NODleaeôes
VISCONDE DE OURO

PRETO,70.
FONE: 1277. '017-30-9

foram nomeados; para diver
�os cargos, Mario, Grq�õrio dos
Reis. Egidio Fqreira de Melo,
Antonío Brasil. Vltoríno dos San
tos Couto e TeodolJD(Il Pereira. �©JlFITi)� �

� M�ftirm(Õ) 'r�(rt1Jr�©)des-Requerimentos
pacbados

Felipe Santiago da Silva
Nomeie�ae. »_ÂNTI-SÂRM TEU c.,

.

',_ ./;

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Florianopolis,' 1939

Ultírnarn-se as negociações para ,9 vi,n�
da do C,' Atletico, 'de' Curitit;>a, .-que enfrentar,á
o 'poderoso esquadrã() do Figueir�nse F. C.

AO'GAZETA DESPORTIVA,

Os jogadores do BOTAFOGO souberam aceitar o reves
com -elevaçãe, colocando-se numa atitude simpática, cuja elegancia
não passa desapercebida. _,

� Perdendo uma partida de suma impertancia para os seus
'destinos deste campeonato, os aIvi-negros não esboçam o menor.

gesto que possa refletir o desejo de deixar em duvida o mérito e a
lisura do brilhante feito do rival.

-

Nada mais natural do que a tristeza que se observa entre.
os cracks do BOTAFOGO, assim como não se pode deixar de con
siderar a posição simpática em que se colocam, curtindo à tristeza

De 8.00 ás U.30 'horas -' PROGRAMA entre si, sem lamentações ruidosas que só 'poderiam atingir a si
VARIADO. ' próprios.

Terminado o match, os alvi-negros não quizeram tazer de.
fÍ.s 13,30 •. Teatro em Casa •• apresenta a clarações e a reportagem não quiz insistir, çompreendendo ser, per

peça ern 3 atos ôe 10racy Camargo, ,feitamente razoavel semelhante retraimento, logo após um resultado
"FORA DA VIDA", em .urnc cõnptc- que equivaleu a um passo atrás na brilhante marcha que o. BO.ção rcõtorcnícc Cle Vizter �osta e na TAFOGO vem empreendendo através deste certamen.ínterpretcção ôe:.. eze Porieeco , P d

.

.

.
.

t· tr t t
.

Hortenria Silva, Abigail maia. fio·
1

assa os os Pbnmeflr0s !D0men ?,a, en_ re an o, o ,reporter
riano E'aissal, Antonio Laia e outros, voltou- a procurar os ota oguenses a, ja então, encontrou outro
patrocinlo CIos Lojas -Brasileiras. ,I ambi:nte. Ninguem mais pensava .na ?er�o�a que passou .• Iss� . f?Í

AGEM ESPORTI I ha dias, momentos, antes do ensaio individual que marca o InICIOA's 15,30 - �EPOR,!-, .

-

dos preparativos para o sensacional combate de hoje.VA-:-O rogo mais ��portante da ro- O pouco tempo que' passamos entre os alvi-negros, foi suo
�ada em seus mmll�lOs detalhes e ficiente para verificar que seu .estado de' espirito não ê, absoluta.

r I�f,)rmes dos demais encontros do
mente. o que se poderia esperar de uma turma que acabá. de pas-

'

dia,
sar pela decepção de um revez do qual não poderia prescindir.
Todos os craoks se' mostram animados, fazendo questão de acen.
tuar suas hôas dispcsições para o match com j) FLAMENGO.

Alvaro dizia, revelando sua mentalidade de bom sportman:
-«Não veio nenhuma razão para desanimo. Fomos batidos

A's 18.00-Tarde dansante ,do "SABO· numa partida dura, por um cival que cavou bem o triunfo. Agora,.

NETE TABARRA". o que precisamos é tratar ds recuperar o terreno perdido. E' por.
isso que não pensamos em desanimar. Continuamos no páreo, .emA's 20.00 � A PRE-8 EM BUSCA DE bora precisamos fazer um pouco/ mais de força. A situação ajQdaTALENTOS, -- Um progra- depende de nós. E havemos de reconquistar a situação que "nos"ma para calouros, fugiu, »

•

..,!
-, Tambem Peracío, abordado pelo reporter, falou:

,

I A's 2I,15-CRITICA ESPORTIVA - O
-«Para que pensar no jogõ que passou � Estava escritopanorama esportivo da cidade na pa-

que deviamos perder aquele match. Fizemos o que foi pessivel.masl�vra de ,Haroldo' Barbosa. -e,

a vitoria escapuliu. Pensemos. agora, no próximo encontro. Preci
Speakers - Saint Clair 'Lopes e Sílvino samos passar. pelo FLAMENGO, para de",fazer.€) preiuizs que o

Neto. S. CRISTOVAM nos causou.
.

E deveremos entrar em campo com � mesmo entusiasmo,
como se houvessemos derrotado o nosso duro rival de domingo,
Vocês pode observar pue toda a turma está confiante e só pensaA mirante; Nabof;Di�s, Zezé }'onseCa,· na necessidade da afastar o Flamengo. Não seria uma derrota .co-Irmãos Tapajós
mo que iria abater, a pontos de sentirmos perdido o campeonato,

A's 2130 •• Curiosidades Musicais .. A!ll.:.i� nossas possibilidades continuam de pê., Perdemos um [ogo=con---------......
,

-
. rente proporciona mais uma aU�lçao cluiu Peracio-mais ainda não perdemos o campeonato.

Gr��dioso T,?r- -SMRS. CO�ERCjANT�sf Peracio cobraráne Io, Futebo IIS- --...

Uma balança que pesa cerío não 86 vos satisfaz, com') I
_,

....

• tambem satisfaz o «vosso freguez>. ' .'
pe'na Itl·est ICO ' E' ne�essario pos8�irde� uma BALANÇA �utomatIca q�e vos .

dê pleno rendimento e eatisfacão aOB' vossos chen�es! � balança
.

",
.

'

""automática cDAYTON. :t, pesa com absoluta gar�ntla. nao desceu- Para a Bot.afoga nau p .....traia e tem 15 ANOS DE GARANTIA, garantia essa dada por _

,�'
.-Está em organização um grandioso torneio

.

futebolistico,
d t .

'

patrocinado pelo sr, JOão Batista Pereira, presidente da AssociaçAo
escrito.

cDAYTON:t er a sex a pena maxlmaCatarinense de Imlirensa, a realizar-se em ,Coqu�iros, no dia 5 de é a balança que mais se vende no MUNDO. .

novembro vindouroL cuja renda' reverterá, exclusivamente, em bene- QUASI DOIS MILHÕES DE BALANÇAS VENDIDAS. O Botafogo perdeu cinco penalties no attial CatDpeofiatoficio da� obras do a�ment? �a Capelin?a local.
, ElW 12 TONALli,��OfDIFERENTES... da 'Cidade. E1 esse' um des amargos comentarios da étorcidd

.

Já foram., dl�tnbuAdos 08 c9nvltes nd:,). S? .

aos Clube! da
«BALANÇA DAYTON:. com duplo nivel&inento é a mais do. alvi-negro. desde que PattlSKO bateu \) p�nal de Dodo paráCapItal e suourblos, como tambem aos dos mUDlClplOS de São José, conhecida no MUNDO... .. Waldir defender. t: ha um detalhe curioso e que desaleDta aindaPalhoça e BiguassÍI.

.

J .,.

Peçam' demonstrações S.!�M COMPROMISSO.
, mais os botafoguenses: Pate�ko é o atacante do Botafogo queEntr� os componentes dos Clube� locais, Lopes Vieira e Um produto da CIA. HOBART.DAyTON D.9 BRASIL. chuta lame�tavelmente os penalties, useiro e vezeiro em perde�lbsAUança, reina grande interesse pela disputa da taça Simpatia, a Agencia. em FlorianQpolis- Rua Fehpe Schmldt, 46 - A.

para fóra. Além disso, �ate8ko só chuta os penalties para fi ca!l�
ser conferida ao Clube .q�e maior óuroero de tombol�� c;onseguir "B a I a o réiS D a y t o o" to esquerdo do keeper, a porlto de Carr�iro, no mateh de do-colocar, alem '-das 50 eXIgIdas para concorrer .ao Tomelo. . �.

IDIDgO, ter recomendado a Waldir Gue se �tirasse- para o referidoAlem dessa tal"'a, será conferida a cada um dos J·õaadores .

• cant'"� D •••••�•••••••••••••••••••••�••••••�.... •• • Y& Q.do 1uadro Campeão, uma medalha em ouro, ao quadro vice-cam.
peão medalhas

_
de" prata e U'Da -medalha especial ao jogador'mais

simpático dos qu�dros inscritos, a ser obtida em vo[ação�
Até o' dIa 15 deste mês, os Clubes convida.dos devem dar

comunicação oficial da adesão soli�itada e no csso de furças im
periosRiI' não �{ermitirem, espera a Comissão Organizadora qualquer
pronunciamento a respt Íto.

.
Dado O· numero de Clubes· convidcldos e o fim a que �e

destina o Torneio, espeta a Comissão grande numero de adesões,
contando já com algumas, muito embara ha dois dias tenha expe
dido' os convites respetivos.

Ainda não se sabe por que Patesko bateu o penaJt};Moveis ha lDuitos quando no ataque do Botafogo um Peracio e um Carvalho Leite.'
Mas moveis de imbuia maciça só na «CASA SILAS,. Mas já resolveu a dirr.ção técnica do alvi-negro que d�ravante
Desconhecemos rivais quer em preço, em qualidade, em bom I Pelacio ficará encarregado de cobrar ps penalties.

acabament0. Em estilos -não ha mais lindos e são os mais moder-

"

Atlético X Ta
mandaré

6. Mais alguus instantes e estarão frente à frente os podere
,

SOS esquadrões do ATLETICO e TAMANDARE', disputando
um prelio amistoso, brindando num gesto elegante á seleção CA-
TP-RINENSE. ,

Ambos os contendores possuem credenciais suficientes para
atrair graJtde numero de torcedores na elegante praça de Esportes
da F. C. 9., já agora remodelada e apta a fornecer o maior con

forto ao publico esportivo de Florianopolis.
Será sem duvida um cotejo -de sensação onde presenciare

. mos jogadas técnicas associadas a uma disciplina peculiar aos de
gladiantes.

OS QUADROS

Salvo modificações entrarão em- campo assim

«TAMA��DARE'»
constituidos :

Rezende
Antenor e Fred

Carlos-Chocolate--Noldo
Careca-Delamare-Sapo-Da Mota e Braulio.

ATLETICO

Oliveira
Matos-Chinês

Bíguã --Haroldo-Gato
Brtto=Ardtgel+Oaünho+Secura e Tavares.

o JUIZ

Diúgirà a peleja o conhecido arbitro «Lélécolt o que por
SI só é uma garantia para 0- bOM desenrolar da mesma.

, NARIZ

A vin,da -do "Atletioo"
Curitiba \

.
de

,Seguem bastante adeantedas 88 conversações do sr. Cezar
'Seára com os dirigentes do C. ATLETICO CURI I IBA, para.
uma vinda a esta Capital onde medirá fOrças coro o glorioso es-

quadrão do fIGUEIRENSE F. C."
.

Fazemos votos, para que os esforços do dinamigo presi
dente «alvi-negro» neste sentido, sejam coroados de exito e assim
teremos ocasião de presenciar' uma temporada futebolistica de sen-

"

sação.

, Direção de Escotto· Melo

r o Bçtafogo 'enfre'ntando
_ hoje o Flamengo pretende.

isolar ..se novamente na li
derança do· carnpeona,to
carioca.

"
I

Progra�a dhirno

.

Programa noturno
"'": --�� ::"',- �

De 18.00 ás 22:30 horas

_,

- AID&lOhã:

nos. '

Em preços !:ião um assombro. Mas hto é. s6 até o dia
outubro proximo.

. Vinde e vêde a realidade!
Exposição' R. Felipe Schmidt. 34.

.

Fabricas e deposito R. Cons. Mafra 72.
'Vendas a dinheiro e II lonio prazo!

""erdemos uma, partida
mas - não perdemos o

campeonato"

os
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CIRURGIAO-ESPECIALISTA Assistente do prof. Sanson
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


