
MACEIO', 10
NOVA YORK, 10 (A NOITE, Os homens, os homens respei-I idolo de mulheres de todas as (A Noite, d.o Rio)-EI? telegrama

do Rio) - Adolfo iv\enjou e a taveis, tambem, porque MenJou idades ... As casadas fingm Odiá-I
ao secretano. da Justiça do Es

sra. Menjou estão de visita a guarda ainda o titulo de homem 110 ... desde aquele filme, de ha tado, o 'p�efelto de Mata Grande
Nova York, e desta vez foram bem vestido, possivelmente o i anos, em que ele se dizia no. lhe participa a cat:tura pel,a �ro
as s�nhoras respeítavei� que se I mais bem ve,stido �o mundo ... 1_ «coração das m.ulher�s casadas»: .. f pa volan.te da Fôrça Pública,
movimentaram, para vê-los., apesar, de so possuir, como ele Mas, com a simpatia ou .o odio do bandido «Volta Seca», qua�-
As senhoras respeitaveis, só?

II
mesmo afirmou, um.' a duzia.

de delas, ou talvez por este mes- do este penetrava em ternt�n.o
velhos ternos de casemira... mo adio, é que elas se interes- alagôano. «_Volta Seca», pa�tICI-

O patr�"!h'3mJl)nto Menjou é um idolo, e um sam por vê-lo pessoalmente... pau de vano� saques e pllha-
a.al UI t:" w.H&'0$l"••"�M•••••••••••••••••••••••"li••" gens no sertao alagôano, ao

das suas costas 1"05 ru�so�· sio modelo.� i>ep�tados Comu
Açio rapida· MONTEVIUEO,.IO (Oa Noi-·de bestlabdade vulgar mstas presos nada Aletna- te do' RIO)-O ministro da Ma- Bouquet de flô�esrinha deu á publicidade o sé- ROMA, tO (A Noite, do Rio)-O jornal «lI Corriere �a- franca

.

, h guínte comunicado: duano», de Perrara, orgão do marechal ltalo Balbo, lança o primei- � d lãn a I'
'10 Uruguay», de coníormí- ro ataque pela imprensa ao comunismo desde' a assinatura do e

dade com as obrigações con- p�cto de não-agressão ru�so-alem.ão, e afirma que os italianos PARIS, 10 (A Noite, do A' disposição de d. Ana Ma-

.BERLlM, la' (O JORNAL do I: �:�:,sl·nnl�CI·OCuonfoerepn�!�UI��me��� sao fundamentalmente. anh-�omuntstas. . .
I Rio) - Trinta e cinco nara, encontra-se, nesta gerencia,

R) C 1 I 60000 «Os russos, diz, sao modelos de bestialidade vulgar.: • um bouquet de flores de lã10 - a cu a-�e em .

.

o da costa do Atlantíco e do rio monstros viventes, os mais infames que póde recordar a historia. I deputados do Partido Co· (n. 5).numero de alemaes na �eton1a de La Plata, cooperando, na vi- Voroshllov é um ente sinistro, digno dos individuos se-I munlsta foraIn presos, - --

-------. -_de 15 a 20.000. na �stonta e de
gilancia da referida zona., com dentas de sangue que subjugaram a Russia. I quatorze na região pari- Venturelli Sobrinho 8 .,40.000 os �a Lituania, 9ue tam-
as esquadras do Brasil e da

���e�evera.o ser repatriados em Argentina. �__

.

__�__ " ,:...... """" ��, .. _

--�'--
,- -� I :��r� :eg���ted: :a:.. �m

, Sabe-se que a Letonia calcu-
- Ia os valores de propriedade

dos alemães residentes em um

milhão e meio de .reichsmarks.
Tudo indica que a Alemanha
agirá rapida e definitivamente
para repatriar os seus subdítos MOr'lTEVIDEO 10 (O N it . . . E á d f i d
e não. esperará por detalhes que

'I " a 01 e· POI recebida com Imensa sa-
I ,51 sen o � ta a Iiqui a�ão

h t da a operação
do Rio)-As autoridades mari- tisfação o ato do sr. Interventor! de todo o estoque da conhecida

ven am a retaru r . tirnas ,�. -am-q e o la'l'o' "j '1
.

B ti C'T davi
.

tid tio., anunciar rn u 1 'i Nerêu Ramos nomeando para: oainerra oe c ter. .namarnos a
o avra, sena garan I a a es es

cargueiro alemão «Borkurm que I
.. i t ii d I 'tsubditos uma certa. tórma de •

'
' "

_

d
' :",' st '.t·1

exéecer -o cargo .de ençarregarlQ-'ra eu" a .O's nossos ·bell.9í'es para
o ão.

estava �n�o.ra o J1�. e, pOI o, do expediente da Bíbllotéca Pú-' o an,unclO que pu ,Icamos, .apAç tã d t f
.

d
desde o 1l11CIO da guen a, par- blica o nosso talentoso conter-I respeito, na nossa ultíma pagi-

I _9uesdaoR a �ans ere�cdla dOS tiu do porto exterior secreta- raneo sr J'ornalista Hermes ,I na.
a emaes a ussta const era a t bt

'-'
_

mas tarde mDen e e dsem o erl. permtlssao. Guedes, que .ha alguns anos
.

.

e a�or o com as eis ln erna- empresta o brilho da sua inte-
clOna.ls, _a falta d� .receber esta Iigencia áquele departamento.
permissao, classííica o, -Bor-
kurn» e mais o «Gonzenheln»,
que partiu em identicas condi-
ções ha três semanas atrás, Os DOlDluios e a81 ROMA, 10-Poi nomeado em
como navios piratas.

,propostas de paz baixador da Italia junto ao go-
verno espanhol em Burgos o

OTTAWA, 11 (Jornal do Rio) general Gambara, c o 11 h ecido

-O govêrno britanico consultou! como c?ma.nd�nte das tropas
os Dominios sobre os tetmos I voluntarias !t�IIanas no t�mpo
da resposta que deverá ser da-l-da guerra CIVIl naql:lele pais. A

da às propostas de paz do I entrega
das crede�cI�s ao gene

, chanceler Hitler. Apezar do si- ral Franco c?n�htulu um_ato
gilo guardado na's esféras ofi- solen�. Em h�el:a alocuçao, o

dais sabe-s€' que o govêrno do embalxad�r Italta�o declarou, ICanadá declarOU não aceitar as que a Itaha e!llpregou todas as:
proposias, embora seja de opi- forças para eVitar a gu.erra atual, >

nião que certos pontos do dis- ou,. ao me�os, localtsa-Ia. (A BERLIM, lO-Será exibida,
curso devem seI' estudados mais NOIte do RIO) . em breve, na Alemanha, uma

fita documentaria' sôbre a cam-cuidadosamente. Dr. "rlDaudo Vale- panha na Polonia. Vê-se nela
rio de Assis uma parte historica e as ativi-

'I
dades das tropas alemãs desde

Mudou-se da rua da Capela, o inicio das hostilidades até a

para a Rua Geral, n. 64-A, no entrada �m Vars?vla.
distrito de joão Pessôa. '(A NOite do RIO)

iiiv
...

ãdíiiã··
..

ã··Esi"óiiiã? .

_ RIO, 10 - Esteve ontem no

gabinete do ministro Fernando O neete euCosta o agronomo Itamar Cor-. a. ...

tes, que lhe fez entrega de a- .A..
'

•
\

mb_stras de pão.de trigo in�e- ropeu a"I'"
gral e de um feixe de esponjas 8
de. centeio, bem desenvolvidas, ta.-se _

atestando a exuberancia da terra .

paufista. .

O aludido pão é. saboroso,
muito mais nutritivo que o co

mum e inalteravel, podendo ser

conservado fresco durante varios
dias.

STOKOLMO, '10 (A Noite, do
Rio)-O jornal «Svenska Dagi
blat», escreve:
Os designios de Moscou so

bre a Pinlàndia estão sendo
acompanhados com o maior in
teresse na Suecia. A natureza
das exigencias sovieticas áquele
país permanece ignorada, mas

Moscou deve lembrar-se de que
BUDAPEST, 10......0 jornal ofi- a Pinlandia não é um simples

cial publica um decreto tornan- país limítrofe, e sim uma nação
do livre a venda do café e do do ,norte cujá política, historia e

chá, cujos stocks, como os de cultura pertencem ao ocidente.
outros produtos, haviam sido Se os Soviets julgam que pódem
bloqueados a 25 de setembro. ameaçar a 'Finlandia, como, o

Todavia, será cobrada aos <:0- fizeram com os Estados balticos,
merciantes e aos particu!ares isso levantará contra a Russia
··que detenham stocks que ultra- não apenas a Escandinavia co

p�em a quantidade fixada mo ainda todo o mundo' civili
� uma taxa correspondente ao do- zado, inclusive os Estados Uni-
bro do preço percebido. dos».
�;;:_ _._ ._ .. _-' .. " . ..-�-_._._:__�- ....,------�-,..,..---_._,""" _._.....__

. _.-_.-.:�-_.

>Tremendo . incendio
·em Londres

LONDRES, (A Noite, do Rio) -O �dificio Pant��h�icon,
no bairro de Knightsbridge, onde foi depos�tado. o moblhano d,e

..
muitas casas de Belgrave Square, onde estao .sltua�as as Em
,baixadas e 'Legações estranjeiras, foi ontem, a' nOIte, �evorado
pele fogo, a despeito dos esforços do Corpo ge ,�ombelros,. que

I empregou mais de cincoenta bombas a motor e nao conseguIram BELE'M, 10 (A Nelte,
abater o fogo. _. do Rio) - Os Jornais ele-
j Diversos edificios' de tres e quatro andares, Iperten�entes varam o preço do' exem-
ao deposito de moveis Pantechnicon, com. uma superficle de

I' 300'.umas três milhas quadradas, ficaram destruidos. P ar para re s�

.

Espetaculo
de fé ca

tolica
BELE'M,10-

(A Noite, do Ri{)),Realizou·
se um belo espetaeule de
religiosidacle, com a as..

slsfeneia de 100 rni! cato
Bicos, que conduziram
numa beriinda a imagem I

da Virgem de Sazaré, a

través das ruas da capi
ta.l O cortejo saiu da Ca
tedral ás 7 horas e 50" J
mente ao meio dia é que i
chegou â bàsilica de Na .. I

zarê, O imponente desfi ..

le se realizou num am

biente de ordem absoluta.
Q interventor Melcher, o

-prefeito da capital
.

e e

general Lobató partilpa-
1 ram da romaria, aCQm ..

,

panhando a pé, no meio
da multieão.

Pão de trigo
.

integral

/

Livre o' rner ...

,
"

cado dO.,cate

66.000 anil
aleanães

:...--_..--=---=:-
. __ _

..

ZETA
VOZ DO POVO

RIGA, 10 (A Noite, do Rio)
Preparam-se para regressar ao
Reich 66.000 elementos da mi
noria alemã.

t::ALLADOJAIRODiretor-Proprietario UMA ASSINATURA MENSAL
DE A "GAZETA" CUSTA

APENAS 5$000INUMERO 1562VII FlorlanopoUs, Quaria ..feira1 11 de Outubro de 1939ANO

e polga'P R E S Oenjou
tempo em que integrou o grupo
capitaneado pelo famosos -Lam
peão».

a novaiorquina
--�-------------------------------

BoletilD
alelDio

BERLIM, lO-Na frente oci
dental registrou-se, em ambos
os lados, pequena . atividade ar
tilheiristlca. (Radio)
(A Noite do Rio)

Poetas conlempo
raneosA fuga do

"Borkum"
Jornalista Hermes i liquidação da Joa-!Movimento

Guedes Iheria )3oetcher diplomático
Embalde predizem os

incapazes, a morte da poe
sia. Ela será sempre a es

sencía �da, alma humana:
para uns, a arte sublime,
para outros, o aroma insu
peravel. Aqueles são os
poetas, os que sabem es

culpir no verso inspirado,
todas as maravilhas do be
lo. Estes são a humanida
de inteira, porque 'todos
sabemos apreciar e amar
esse mesmo belo..

Um livro de 'poesias,
portanto, desde que tal no
me mereça, é sempre um
monumento-da arte, onde
inteligencia e sentimento
se entrelaçam numa apo
teose de harmonia. É o

que devemos pensar, de
pois de recrear o nosso
espirita, com a leitura de
«POETAS CONTEMPO
RANEOS», rica coletanea
de poesias de autores di
versos, que intelectuais ca
riocas coligiram e publica
ram.

Figuram ali, ao lado de
admiraveis produções do
consagrado poeta, Ventu
relli Sobrinho esc o I h i -

dos trabalhos de Alfredo de
-Assunção, Arnaldo Damas
ceno Vieira, C.

-

Paula Bar
ros, Henrique Orciuoli, J.
Ramalho, Jaques Raimundo
Laurindo de Brito, Mari�
Linhares, Miguel C. de
Sousa Filho, Modesto de
Abr�u, Oton Costa, Teles
de Meireles, e Valdomiro
V. Ferreira.
De Venturelli Sobrinho
'. ,

que e capitão de Artilharia
e, a tua I m e n t e aca
lado comandant€' do Por
te Marechal Luz, em S.
Francisco, transcrevemos,
na Nossa Vida, o belissimo
soneto «MISERAVEIS».
Gratissimos pela oferta

de um exemplhar de «POE
TAS CONTEM P O R A -

NEOS», obra destinada á.

A comissão de tabelamento, levantamento e contrôle dos larga aceitação, pois vem'

gêneros de primeira necessidade em reunião hoje efetuad�, resol- •
preencher um lacuna nas

veu de acôrdo com ponderações apresentadas pela Umão dos

I
nossas letras, p�ndo-nos

Var�gistas da Capital. do Estado, e Associação Comercial, pror- . a? alcan�e d�s maos pte

rogar por mais \ 8 (oito) dias para os interessados residentes cIOsa antologl.a de aedos
nesta Capital o prazo para declarações de estoques de que trata

. dos. nossos dia?, entre. os

o Edital da citada comissão, publicado em o DlA'RIO OFICIAL, quais Venturelh Sobnnho
de 5 do corrente e datado de 4 do mesmo mês. fi ocupa lugar de relevo.

Florianopolis,·lO de outubro de 1939. .'-_iii'iii'_.__iiiíiiiiiii_i_iiiiiiiiiiiiiiiiiii.:.i

Novo' embaixador
da Italia em Burgos

BERLIM, 10- Segundo noti
cias de Helsinki, capital da Fí-:
landia, partirá em breve O"pri-Imeiro ministro. desse país para
Moscou, onde se avistará com'
o sr. iMolotov, comissario do
exterior da Russia.
A missão politica da Lithua

nia, que regressou na semana

passada da Russía, partirá no
vamente para Moscou, depois de
feito relatorio sobre os resultados
das conferencias com -o sr. Mo
lotov. (A Noite do Rio)

Fita doeu ...

anentaria

Uma assinatura mensa I
de A GAZETA, custa

apenas 5$000

Solene proclamação
de notas no Giná
sio Catarinense
Revogado o item 94 da Por

taria 147, de 24 de abril de
1939, que vedava publicar os ii'''' " 'H - r "5''''') t'"" ..

- 'Mi )"""'"rttr@ ,."

resultados das provas, pela por-
taria n. 408, de 29 de setembro COPENHAGUE, 10 (A Noite, do Rio)-O
de 1939, o Ginásio Catarinense te do jornal «Politiken» em Estoco.lmo informa
distribuiu ôntem aos seus alu- sovieticas entraram ôn,tem na Estoma.
nos, com as solenidades de cos-

-

tume, o 30. boletim de notas, -Com-ssãocom os resultados das provas I

de setembro . e a classificação
costumada, para orientar os pais
sobre aproveitamento e pr0gres-
50 dos alunos deste Oinàsio.

, ....&,,&

corresponden
que as tropas

mento e

gêneros

de . tabelamento, levanta-
estoques de
necessidade

controle dos
de prÍlneira

pre-
Prorrogaeão

-

de prazo para
de estoques

declaraeões
Aumentado o

ço .

dos jornais
paraenses

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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CARfAZES DO DIA N-'O ssaODEON
• lider d08 clnelDas' .

Recordação�mp. Chlematografica
, Odeon Ltda.'
FQNE: 1602

HOJE-TERÇA.FEIRA, 10 DE
OUTUBRO

A'S 5-7-8,45 HORAS:

Um novo crime para sei des-
,

�endado por Charlie Chan, o no-

,
tavel detetive chinês! De novo.

ei-lo entre a multidão, a, procura
do assassino de uma grande per
sonalidade! Um crime perpetrado
em pleno Casino de Monte Carlo!
,VarioR suspeitos.c. Poderá Chan
decifrar mais esse enigma �
t;harlie �han elD

Monte �arlo
\ Uma inédita aventura, por si
nal a mais emocionante de sua

bHlhante carreira com a figura de
WÀRNER OLAND secundado
por KF.yg LUKE - VIRGINIA I .

FIELD-KAY LINAKER e RO- iNIVERSARIOS
BERT KENT. .

1 '- No programa-
SRTA. VAJ:..KIRIA GUSMÃO

'..:;:J

NACIONAL D. F. B.

SOMBRAS A' SOMBRA-dese
nho dolorido.

Preços-1 $1 00
Galeria-$700.

Amanhã:
JOAN FONTAINE e DEHRICK
DF. MARNEY na deliciosa co

uiedia
O'peuhür da discordia
$8. feira
:, Comemorando á. passagem de
seu 6' aniversario, o "líder" ofe
rece um programa extraordinario
,aes seus distintos "Ians'

VIAJANTES� 'Vale dos �igantes I'Uma super produção da-Warner, DR. RAUL BASTOS
inteiramente em tecnicolor, na

,

interpretação de Da Cruzeiro, onde desempenha I
WAYNE MORRIS � CLAIRE com �roficie�cia o ca�go, de en'lTREVOR - CHAHLES BICK. genheiro Hesidente da D. E. R.,
FORD - JACK LA RUE. cheg ru o sr. dr. Raul Bastos.

3 traillers

VI·da
dr. C�lso Sa�e&, competente, ew, ! COM-ENTAR'IOSgenheiro Residente da D. E. R. '

em Blumenau, ,

. DR. ANES GUALBERTO ,DO VATICANO
CARlAZES DO DIA
PROGRAMAS DE HO-JE:
�INES �OROADOS

IMPERIAL, ás 7'30 horas:

Mulher sublime
\

REX, ás 1,30 HORAS

Reprise do filme nacional com

MESQUITINHA e sua gente

Teréré não resolve•••

Está nesta cidade o sr. dr.
Anes Gualberto, abalisado enge
nheiro Residente da D. E. R. no

sul do Estado.

CIDADE DO VATICANO, g
Passando a analizar pontos do
discurso do chanceler alemão, o
=Osservatore Romano» pergunta
si é oportuno, -histoncarnente e

moralmente», permitir a expan
são sovietica nas regiões ou po
pulações que praticama religião
cristã, «em contraste com a
barbaria e a ausr ncia de civili
zação, dos métodos bolcheviques.
A campanha contra a Polonia

=-prossegue .o jornal-fez já pas
sar para o jugo bolchevique
cerca de 15 milhões de cidadãos
poloneses em sua totalidade ca

tilicos praticantes!' com

JOAN CRAWFORD, ROBERT
TAYLOR e LIONEL BARRY·
MORE. Completa o elenco: FRAN
CHOT TONE,JAMES STWARD
e MELWYN DOUGLAS. JEAN
CRAWFER é a mulher duas ve

zes sublime.

Si eu .primeiro morrer (escuta o que te digo),
Tudo quanto eu já tenho escrito até agora,'

Que não tenha o - conforto e amor do teu abrigo.
-Quero que resgues tudo e tudo ponhas f6ra.

ATALIBA BRASIL
Resolveu domingo e hoje. ain

d,certamente res8lvérá. Porque,
o que MESQUITINHA fez, re-

solve mesmo.-.
'

Chegou a Florianopolis o ati
vo representante comercial em

Laguna o sr. Ataliba Brasir, ad
junto de promotor público na

quela comarca. Preços---,2$500 e 2$000.

Não desejo que chegue um dia ao meu jazigo,
Essa ipocrita v6z que do elogio enflora.

Que ao morrer veias tu, morrer tambem comigo,
O que disse a minha alma em rítimo que chora.

, Que um s6 verso dos meus não fique na memoria,
Desses que rendem culto ao Deus da fantasia

E. desprezam do artista � luz do gemio e a gloria.

Senhorita exija que seu

I use chapéu
RAMENZONI

1 FALECIMENTOS
NEOMESIO MAFRA o TEMPO

Departamento de ...\é
ronoutica Civil

Boletim diario da Esta-
_,.

ção Aéro-cUmatológica

noivo

Tudo quanto escrevi e tenho escrito agora,
Ao me veres morrer, na ultima agonia,

Rasga tudo, te peço, e tudo ponhas fóra.
Repercutiu dolorosamente nos

meios esportivo e sociais de F10-
rianopolis o subito desapareci
mento de Neornesio Mafra, um,
incansavel batalhador do no sso

�rajano Margárida
GUSTAVO LEHMKUHL

Preço: 1 $100.
Selo incluidoS --, h

. A

-

f esporte. . -

eguirâ .oje, em goso de e- O malogrado extinto 'que dei- Previsões para o
, rias, para a Capital da Hepuhli- xa aberta uma grande lacuna no,

18 ho:as de ôntern
Decorre, hoje, o natalicio ,da ca, acompanhado .de sua exma. seio 'da Iamilia Figueirense, seu

de hoje: '

gentil senhorinha Valkiria Gus- esposa d. Alexan�n?a Vaz Lehm- querido «Clube», soube conquismão, elemento da nossa alta so- kuhl, o nosso distinto conterra -I.lar com 'seus gestos nobre e de
ciedade, e dedicada coodifica- ne.o sr

",
Gustavo Lehmkuhl, es- dicados, a simpatia, não só de

,dora do Departamento de Esta- criturarío do T�souro do Estado.
seus companheiros de diretoriaHistica e Publicidade do Estado.

DR. ARÃO REBELO como de todo o quadro social.A distinta aniversariante que � A Gazeta Esportiva' associan-é dileta filha do dr Artur da Acha-se nesta capital o pro-
Silva Gusmão, ilustrado promo- 'vecto advogado em Blumenau,

do-se ás últimas homenagens que

tor da Vara Criminal, receberá sr. d. Arão Rebelo,
lhe serão prestadas, envia profun-
dos pesames á SL!a exma familia.sinceras homenagens pelo trans-

curso da feliz data.

periodo das
ás 14 horas

Amanhã

ção.
VENTOS - De norte a leste,

com rajadas possivelmente fortes,

HEX, á� 5, 7 e 8,45 HORAS:
Garota endiabradaTEMPO-Instavel, com chuvas

e trovodas.
TEMPERATUHA-Em eleva. com

FRANCIS GAAL, a formidavel
e inesquecivel de CECIL B. DE
MILE. Você já viu, bem 'de per
tinha o tão falado Monte Cario �
Venha ver, então, apreciando toAs temperaturas extremas de das as perfídias de um destino

ontem, foram: maxima 24.4. e mi-
A maler Ser'rarta de Lenha' 1'9 2

.

d -

ti
numa noite de... pano verde.

mrna . registra as respe iva- FRANC"rS GALL
.

fone 1.100 t
' 13 00 620 horas. " quena um em-

men e, as " e
.

.

prego e obteve-o, cobrindo de

I pedrarias e vestimentas custosas

ACCÃO DYNAMISMO para atrair a cupidez internaoio-

G�ranta-o para -vencer na vida I ;�. e;�;:mo,.__ ,

.

Nos tempos que correm a victoria é dos que agem com ' REX ás 5, 7 e 8,45 horas: \

intelligencia e segurança. Para isso o factor saúde é in·

dispensave/. ENO controla o systema intestinal, combate
a prisão de ventre dando bom humor e garantindo
a saúde. Comece já porque
A VIDA' DE HOJE PRECISA DO

'SALDEfRUCTA'ElO

Chegou a, Florianopolis o sr.

DR. 'CELSO SALES

Completou mais um aniversa
rio, ôntem, a gentil senhorinha
Doroty Fraga, aplicada aluna do
Colegio Coração de .Tesus, tendo
sido muito cumprimentada pelo
grande numero de suas amigui
nhas,

'

, Um programa completo
NACIONAL D. F B.

VOZ DO MUNDO

l"assHporte Ilupeial
,O mesmo filme passará no

I IMPERIAL, ás 7.�0 horas,

'"

Ao COMPRE AUTOMOVEL

:-N OVO
M O O E 1...-0 1940 ��J.

A CHEGAR EM FLORIANOPOLIS AINDA. ESTE- MES
- , ,

ANTES DE EXAMINAR O

HUD N

Me,
II

18.
,{

4 Florianopolis
,-,

Cons.Mafra,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



G,AZETA Florianopolis ",.-11939

�" �l·IColau- r:::?uat·tm
'_ Re�ebeu variado e a�undanteU",- l 1 O ...._�sortlmento de sedas, Jogos de

jersey,' armarinhos, bijouterias, brinquedos
RU'A CONSELHEIRO MAFRA N,. 10

.'

Casa das Novidades
c

[Mercado Publico]

Re.u�rilDeDtos Requerimentos des ..
'

'despach.ados pacbad8s

A Eletrlco Correspondencia de
Hamenla

-DE-·

Espindala ,& Matas
eletricistas I tcencladcs pela D. o. P.
RUA JOÃO PINTO, 14 FLORIANOPQLli

.

o municipio de Hamonia, comuna que está em vertigi-
Especialistas em todo e qualquer serviço de ; neso progresso, ao ser desmembrado, do municipio de Blumenau,

eletricidade em geral.
'

em fevereiro de 1934, assumiu, por força do Decreto Estadual
, n, 575, de 17 de abril do mesmo ano, uma divida ccnsclidada

STOCK PERMANENTE DE: Lustros - abat- de 163 :000$000, pagavel em 1 O prestações anuais e mais os

jours - Contadores Erícksons, COm exclusividade juros computados a razão de 7 1[2 010.
para o Sul do Esfado-Chuveiros eletrlcós-c-êstabi- Todos os anos, além de amortação pagas por adeanta-
lizadores para radios ....... Fogões 'a oleo cru' marca mente aquele município, solveu este, pontualmente, as quotas devi.
"REI"-Variado sortimento de lampadas Tori.. das.

"

Do.-Instalações de antenas ·de Radios. Agora; esteve a 29 p. passado na cidade de Blumenau,
Rosa e Sidonia Lauer=Bema- Antonio Duarte - Laguna o sr. Rodolfo Koííke, operoso prefeito deste municipio, que, ele-

t r eonia a petl'nãe de fIs Aceita-se todo e qualquer serviço de instala.a-se po "ti' 'S"" • Indeferido. i
{UOU na Prefeitura daquele, o pagamento de Rs. 7:605$000, pro.I, com êste de�J?acho, 8? inspetor Oscar J. Santos-Porto União ções a preço sem concurrente. Aceita-se contratos .

d ld d I d d di d H
'

�r. proí. Maroilío S�ntIago, para Procede á ínscríçãe no prazo de para o interior e fóra do EstadQ. vemente o sa o a a u I a ivi a, estando amcnia de para-
Informar se deu a licença � que trinta dias. bens por ter liquidado, antes mesmo do' prazo marcado por
a,lega a recorrente e, caso aflr?1a- Antonio Bortolov-e-Caçador-e- lei, todas as obrigações para com Blumenau, a respeito da divi-
tívo, para declarar em ,qu� lei se Inderido. da em apreço-Hamonia, novel município, està em franco pro-

. baseo� p
..:ua o fazer, a vista do

I 'MarGilia de Oliveira-Itaiaí-- gtesso, pois, tem á-sua frente. como Prefeito, o sr. Rodolfo Koff-
que dispõem 08 orts. 20. do

de-rcomo requer. Restau ra'nte Lâberdace I k . o.

d dcreta-lei n. S�8, de 31-3-3S, e 10 G: Miranda :"_Itafaí _ Como �
I e, cujo espmto empreen or, não me e sacrificios pará o bem

do decreto-lei n. 301, de 24-2-39.
,requer� Recorro, ex o oficio, deste desta coletividade, dentro das verbas crçamentarias.

Paulo Mueler - M!,-ntenho 0ldespacho ao exmo. sr. dr.rSecre- Caie Liberdade ..Es_quina Os pagamentos de Hamonia, da Divida Consolidada, que
despacho do �r. �up�rlOtender;tte I tario da Fazenda, vista escapar Se I da nha f\l! a r inho montava num total de Rs. 163:000$000, aumentada até a data
_(�eral do Ensino, a VIsta das lO-I a restituição Ela alçada dêsde de sua liquidação, de mais 37:622$800, proveniente dos respe=f,ormaç.ões. e .por h.aver. � reque-: Tesouro, f f df d d

,_

e ctivos juros, oram eitos a seguinte forma:rente 10 nugi o

'ISpos.lçoes X-I Juvenal ,D,omingues-São José ABERTO DIA E NOITE SERVE-SE MENU, PRATOS
bpresses do art. 85, do decret?" -Como requer, uma vez reco"

_

VARIADOS BEBIDAS NACIONAIS E ESTRANJEIRAS
-

,

Em noven ro de 1934, a importancja de 16:300$000,
lei !ederal n. 406, de 5' de mala! lhida a diferença de 2$900. Dirigido por seu proprietario L\RNO BRINCAS referente á j a. quóta e mais 05 juros de Rs. 12:225$000 _
d� 1938 e do art. 10 do d:�r_eto"'! Pedro Cherem-Fpolis.-é!omo Em agosto de 1935,' 16:300$000, referente á segunda quóta e
lei. n, 301, de 24 de fever J!ro �o! requer, em face do documeato - mais os juros de Rs. 9:037$800, em N<.vembro do mesmo anocorr�ntfl-Façaose 8 comun!caçao! [unto.

'

,

'" ao. ,1,esouro do- Estado afim. de I Sociedade Carbonifera Prospera 1·-,1 e ainda, também em Agosto, mais 18:000$000 por adeanta-
ser arrecadadà a mul�a deposita- S. A.-Crescil'lma- Pedindo can- C f

�

R t' ant
mento.-Em Janeiro de 1936, 16:300$000, referente à 3a.

da, e entregue a C�IXa �Bcolarieelamento de intimafão-Mante- a e e ,es auran e quota e mais os juros de 7:207$500 em Novembro.-Em Janeilili
das ESQolas ESt8?U8IS da sede d'?'!nho a intimação, a qual, aliás. �

São p'ed ro
ro de 1937. 16:300$000, referente á 4a. quota e mais os ju-d!s�rito de G�tuho; Vargas, mum-I fá foi cumprida. ros de 5:985$000, em Dezembro. -Em janeiro de 1938,oipro de Hamonia, de aoêcde I

com o 'art. 10 do decreto-lei n. 40:000 por adeantamento; em Março, 16:300$000 referente li
801. A'utos de infra�ão 5a. quota e mais os juros .:Je I :762$500 em· Dezembro. - Em
Edmundo Silvefra de Souza.

MEZ DE AGOSTQ
1

O proprietario do Café-' Restaurante Sãs Fevereiro do corrente ano, 16:30C>$OOO, refe�ente á 6a. quota,
Sim, de acôrdo com o parecer

"

I Pedro, comunica aos seus inumeros freguezes, que e, em 29 do mês p. passado, mais 7 :200$000, referente aa sal·
do sr. Inspétor Geral de Naeio- , .'

.

. nalizaQão do Ensino. I
João H,o Hao-Mafra - Man-I' transferiu. provisoriamente o seu eSÍilbelecirnento do da divida, acrescida de mais 403$000 de juros.

" dado arqUivar o auto. "paré,l O Ponto de Onibus, funclos da cas� A VEN- , Assim, Hamonia liquidou um compromisso, que, para sal.
SECRETARIA DA I'; CEDORA, onde continúa a receber encomendas de' da"'lo, teria o prazo estipulo até o ano de 1944.
FAZENDA fi AGR·

P d'·
"

d
: suas especialidades, em camarões, empadas, pasteis E' pois, de se 10uvar o sr. Prefeito. de Hamonia. (elid·

CIJLTIJRA re lOS a ven 8 I e assados. Essa nova instalação será até terminarem tando�se o povo desta comuna. .

'

VENDEM-SE os predios á Rua as obras da, Rua Felipe Schmidt, onde estava ante. Graças ao esforço do sr. Prefeito Municipal, estão bem
Foi mandado instaurar inqua· Conselheiro Mafra n. 22� Rua

I
riormentc estabelecido. FONE-724. adiantados 05 serviços de meio· fio que estão sendo celocados noa

rito na Coletcria Estadual ,de Jeranimo Coelho n. 5 e Avenida 046 20 V _ 3 trechos principais das ruas 11 de Março, Duque de Caxias, dr.
Passarinhos, Mim de ser apurada Rio Branco n. 140. '

, Getulio Vargas e dr. Ne!êu Ramos.-Conf0lme estamos informa.
I responsabilid'ld' do :espectivo I Informações com o sr. dr. Ader.:����������������������� dos,. serão ata..:ados em seauida os trech"s alas ruas TI'radentes,Coletor, 40. escri,turario Josué bel Ramos da Silva. � Ir :,' ,- ----'!' t'> '"

figueir6, \ quanto ao desvio de Rua Felipe $chmidt n. 34. E I E I t R d
" Marquês do Herval e 15 de Novembro.

valores (lertencentes á Fazenda 035 30V - 10
'

seo a e rOa a 10-
.

Assim, Hamonia, dentro em pOU,co, estará embelezadá
Estadual. TéCn iCa com passeios que muita favorecem aos tlanseuntes da cidade.

�ONTADORIA GE·' (Por correspondencia - unica no Estado) Do correspondente
RAL �O ESTADO PIANO Curso Técnico· pratico de Eletricidade aplicada ao .1 & hOlllil!.\!illJi&:2 ,Oi! ..iiilMULl&aMWtt

Compra-se um piano de mal-I·'
Radio. Dirigida ,por Prospero Lapage'sse, engenhei. 100$0OORequerimentos I I d ro eletro- técnico pela R. I. de Buenos AirGs; ex- V d'

d
-

'

h d
' ca 'a emã em flua quer esta \). ' VENDE-SE O materi:tl !:tbalo. �n e-se ou

, espae a os I, Pagamento á vista. Informa" eletricista da Casa da Moeda; ex· professor ... da es- ii U

cola nERT"; ex-eletro-técnico das Lojas Pime"tel e xo para bicicleta: Uma casa de mora- -"""

J. A. Gome!! de' Oliveira - ç,õfes:, Het1e417Metropole. pelo te-, ,Industria Termo Elétrica (lTE) do Rio de, Janeiro. l roda trazeira completa, com: galllllse - dia completamente
Fpolis.' - ,Requeira á SecretarÍa e one! .

.. wrpedo, camara de ar e pileu.
-

n0V8.

d'Estado a que está subordinada 3v - 3 Qualquer pessôa, desde que saiba lêr e escrever 1 roda dianteira c0mpleta, co-m: Com: sala de visitas, sala 'de '

. poderá seguir nosso curso
, ca d

'

J'antar 3 quart
.

h
"

esta repal'tIção I', ,

mara e ar e pneu. ,'os, COSIO a, pia
_

--

I
.----

, Peça programa ,do ensino a PrQspero Lapagesse,
1 garfo com o guidon e breque com agua quente e fria, quarto

d VI
.

B lii'ti� ne9 íIIl'iâ de mão. de banho com chuveiro de aguaSecretario a a-' VIIIIII tU U rua Saldanha Marinho, 32 - FLORIANOPOLlS - , 1 corrente. quente e fria, banheiro com agua
�ão e Qbràs Pá· i STA. CATARINA 047-20v.2 1 mensageira completa!, quente e fria, á rua Souza Fran- .'.1

"blieas
.

Il,'Vende-se: ��::r.if::a I:�� �-'õ'_iiiiiiiiíiiiiííiiiiiiiiiiiiiiiiiii_�__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiii*iiiiiiiiiiiii__ii2iiiii_iiiiiiiiiii.iiiiiiiiii__iiiiiiãi__�·'l . � ��!mde paralama. t� �.9, perto do estadio
_

da F'.

Requerimentos da' E.•ta('ão AgronoIDl'ca, com
I bolsa de couro com chaves. Ver e tratar com Jl;>sé Santos,

.

h d
� :r . { PE�"T'O \ Ver e tratar nos oficinas deste á rua Saldanho Marinho n. 6,despac a os I' otima, ,c,oDf�rtavel e grande c:asa t-\ORES 00

I o�.'.N":n:. ! jornal. (oficina de Lisbôa & Santos).
J' N C t S I fls 2- de resldencla, belo pomar, )a(· LI - 1 OUViD,O Ioao ars ens- e e as .' i d" b f

o ,

D' �;;;>U».t!l-A"li"� C.1II>.<l1A i
e 4.

,
I lOS e mumeras en eltOrIl'S. . 18- K�� . �'11U_U �<il'�V�V \

- Elza Ma.ncelos Moura-A' vis'l põe de grande extensão de ter- "NEl!lQA""�!Â f
ta das informações e documen.,. I ras parI! fins agricolas ou divi- (O�E�,<iOU�E:;;, P01iT�.�j�
tos, pague-se a importancia de I sãl> em lotes. _ �fRjO� ReCEf"iTt5, I

_ 1:60?$�0�. ". í' Tratar na �ICAPA:' Dt.lti�ETO�t J

PlODlBIO �amlaDl - Pague·se,· RUA TRAJANO N 1511 lmportancla de 530$000. .. •

1":
�.l..(����lOO.:_�,r SECRETARIA DA

Repartições litl SEGU.
RA�ÇA pu.

P 'bIS ,I· BLI�A
U Icas : Requerimentos

�"� :iC�3lJ I despachados

\ SECRET '-RIA DO I Cap., AlJter(:)i�e d� Costa Ara.o·
IWT'-"'BIORl- � JIJS-

tea-A Força PúblIca, e, depois,
n � ao Tesouro, para conhecerem e
, TIÇA despacho interventorial.

. .

Carlos Hoepcke SIA.-Pague·se.
Fei alterada a escala de fé- Argemiro Pires de Lima-Pa-

rias dE; Departamento de. Saúde I
gue-se pela. verba 6�S.

Pública, quanto ao gozo das mss- Waldemar Antonio Gomes-

mas por Eugenio Dal Grande, Pague-se pela verba 638.

Suar�a·Chefe daquele Departa-
mento, marcando-as para e mês TESODRe •• RS.
de novembro p. vindouro. TARO

HaQl6uio, acaba de liquidar a sua tllvida
consolidadu, para com o .unieipio de

" Blumena. '

alu ..

m�ill�mnç #'lm4&&O I

DR. LUIZ DE SOUZA
a

ADVOGADO

ES('ritório �- AVEJNIDA GETÚLIO VARGAS - Residência _
HO}:'EL GLóRXA - JARAGUA

. ' .'_ ,---�-<-i� I
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-A Casa "O' "p A R
AVISA a sua boa freguezia que já estão em exposição os mais belos sor

timentos de Brins de Linho e Casemiras em eértes e que, apezar da crise
comercial, ainda mantem seus preços sem qualquer alteração.

A GAZETA: ��rID'OO��l{IOLID��� Nossa Vida
Dir�tor - Proprietario JAIRO CALLADO

Florianopolis, 11 de Outubro de 1935

Instituto lIistorico e gee-.
Iratico

Sob a rresidencia do sr. desembargador Henrique da Sil
va Fontes e secretariado pelo sr. Carlos da Costa Pereira, esteve

reunido na ultima quinta-feira. em sessão ordioaria, o Nosso Ins
tituto Historico.

Estiveram ainda presentes, os srs, José Lupercio Lopes,
Osvaldo Cabral, Heitor Blum, Urbano Sales Mueíler. Claribalte
Gaivão, Renato Barbosa, Egídio Abade Perreira. Clementino Bn
lo, Silvino Carneiro da Cunha, Maura de Sena Lamote, Eliezer
dos S�ncos Saraiva, Alvaro Tclentino de Souza. Rogerio Vieira.
Emanuel Fontes, Caraido Regis e outros.

Aberta a sessão, é lida a ata anterior, que é aprovada.
Passando'se ao expediente são lidos diversos oficios, den

tre eles. um do sr, Interventor Federal encaminhado um pedido
do governo do' Rio Grande do Sul. no sentido de ser apresen
tada sugestão para o Monumento que, em honra de Santa Cata
rina. se elevará na «Avenida dos Farrapos» a ser rasgada na

S'" bela Capital gaúche.
O sr. presidente nomeou para este fim, os srs. consocros

Carlos Pereira. Osvaldo Cabral e Maura Lamote; Foi tambem
. designada para falar sobre a personalidade do Visconde de Mauá.
na prcxima ses.ão solene do Instituto, no dia 21 do corrente. o

sr. Consocio Heitor Blum.
Estão inscritos" para as proximas palestras quinzenais; os

suo conSOClOS Clanbalte Gaivão e Alvaro Tolentino de Souza.
Terminada a parte do expediente, o Presidente apresen

tau o projeto de Eslatutos. que foi lido e aprovado artigo por

artigo, conforme requereu o sr , Heitor Blum.
Deram-se duas ou três emendas ao

afinal aprovado. devendo entrar em execução,
cado e registrado.

Com a palavra o sr. Presidente, foi comunicado que,
tendo terminado o msndato da atual diretoria, pediu para que
fosse 'efetuada a nova eleição, conforme preceituam os Estatutos, e

suspendeu a sessão POt dei minutos.
.

Procedeu se á eleição e pelos escrutadores designados,
srs. Alvaro Tolentino e Clementino de Brito são apurados os

sulragios recebidos e entregues ao Presidente que. . reabrindo a

sessão, .proclama como eleitos, para o bienic social de 1939 a

1941 os seguintes consociosz
,

PRESIDENTE-desembat'(�ador Henrique Fontes, reeleito;
VICE-PRESIDENTE-José Lupercio Lopes, reeleito;
2. VICE-Dr. Osvaldo Rodrigues Cabra), reeleito;
SECRETARIO-Carlos da Costa Pereira, reeleito,
2. SECRETARIO-Clementina de Brito. reeleito. '

ORADOR-DI. Reneto Barbosa.
'

TESOUREIRO-Coronel Silvino Carneiro da Cunha.
Ainda com a palavra o mesmo presidente, agradece, em

formosa oração. 05 votos que lhe deram, prometendo tudo envi

dar, como tem feito, para o engrandecimento do sodalicio da ter

ra catarinense.'
O sr. José Lupercio Lopes•. com a palavra. depois de

explicar os motivos e o tempo em que serve na diretoria. renun

ciava o honroso cargo de primeiro vicerpresidente e requeria ou·

tro escrutínio, afim de ser o seu obscuro nome substituido por
outro. que melhor desempenhasse tão elevadas funções.

,

_.Submetida a votos a renuncia do sr, Lupercio
f')j 8 mesma regeitada por unanimidade,-o que obrigou
slgnatario a con,tinuar no cargo para o qual era· reeleito.

A SE'ssão prolongou-se até ás 22 horas, tendo deixado
115 mp-lhMes impressões.
�••••••••••••••••e•••••••••O••••Da �•••••

SMRS.' COMERCIANTES!

projeto, que ficou,
logo que for publi-

o BANCO DO BRASIL avisa aes interessados que se

acha em pleno funcionamento a Carteira de Crédito Agricola eIn
dustríal, achando-se sua Agência nesta Capital perfeitamente habi
litada a realizar todos os financiamentos previstos no Regulamento
da Carteira.

Os interessados, quer desta capital, quer dos municípios
vizinhos e da zona sul do Estado obterão na Sêde da Agência, á
rua Trajano, n. 3, com a maior presteza, todos os informes de

Lopes.] que possam carecer' com referência a tais operações, bem como

ao re- quanto aos ernprêstimes em letras hipoteeárias regulamentados' pelo
decreto lei n. 1230' de �9 de abril de H39.

.

Uma balança que pesa certo nãe só vos satis(az, com')

tambem satisfaz o «vosso freguez �.
.

E' necessario possuírdes uma BALANÇA alltomatica que vos

dê pleno rendimento e satisfação aos vossos clientes! A balan�a
,aúto�atica c:DAYTON" pesa com absoluta garantia. não descon
trola e tem 15 ANOS DE 6ARANTIA, garantia essa dada por
escrito.

.
cDAYTON�

é a balança que mais se veO(� no MUNDO.
QUASI DOIS MILROES DE BAI$lANÇAS VENDIDAS.

cDAYTON�
EM 12 TONALIDADE -;; DIFERENTES ...

�BALANÇA DAYTOl'l) com (luplo nivelal1lento é a mais
conhecída no MUNDO... -

Peçam demonstrações S;�M COMPROMISSO.
Um produto da CIA. HOBART-DAYTON DO BRASIL.
Agencia em Florianopolis- Rua Felipe Schmiqt, 46 - A.

,"8 a I a n �lil s O a y t o n"

Programa dh1rno

De 6.15 ãs 17.30 horas

Programa noturno

De 17.30 ãs 23.30 horaa

,
'

,

Almirante
Huno Rolana
rl!!leste FliOo
Zezé fonseca
Orquestra Oe Dansas
Rat'lamés e Ali 5tur9
Regional A;.:: Dante Santare
Romeu 6hipaman mm a orquestre Op

Concertos

f"'s horas certas. 'ornais falados com no

tlclca em primeira mão, forneclôa!::
pela FI HOITE, sob o pctroclnlo
õo SAL DE fRUTA EHO E DR
EmUL50 OE 5COTT.

A's 21.25 rAHcAo 00 OIR •• Escrita
e Interpretcõc por Lamartlne Babo.
uma oferta· ao casa ae louças "O
DRAGÃO.

A'5 21.30 .. Caixa de Perguntas Goodyar.
. fI';''Tlirantfl e sua inexgotauel caixa Oe
pi!rguntas

'

'A!s 22,30 • SERENATA •• Um I'Irograma
!itero musical, por 5aint Clair Lopes

5peURIZr ae stuõtot ('elso
Saint rlaír Lopes.

Bulmaraes e

Amanhã:
Nabor Dias, Rose Lee, Irmãos Tapajós,

EmUinha Borba, Orlando Silva
./

[A's 21,30· PR06RAmA fATImA. com
ranoiôo Botelho e eternentcs Clu 50'
ciet'lao!!' Carioca.

, Dr. Arminio Tavares _ouv;::;:.::-tz,
CIRURGIÃO-ESPECIALISTA Assistente do prof. SansOI�
Consultas das 10 ás 12 e das 16 ás l8-João Pínto.fsob-Tel, 1456

BANCO DO BRASIL
Carteira de Crédito Agrieola e' Industrial

SchuJdt
de H. O. LIGOCKI

Livraría. Papelaria, Tipografiiil, Encadernação e Fà
brica de carimbaS de borracha

--
Artigos para escritório-· r..ivros em branco - Ar�i-
gos escolares-Art�gos para presentes-Brinquedos

�
Aceitam-se encomendas de «cl!ché», chancelas,
sinetes e carimbos de datar. de metal, para inu

tilizar estampilhas
Hua Felipe Schmidt, 27

CA.IxA POSTAL., 169 Telefone 1.257
Flori?-nopolís Sta. Catarina

41 P.

O" I'

Miseraveis

Tu, miserável, tens no rosto hediondo
cancerosa voragem deletéria:
A pouco e pouco, vais-te decompondo
aum abismo de tábida matéria.

•

A morte estampas na expressão funérea
Quantas vezes, teu ser imundo eu rondo,
Para ver si é maior a tua miséria
Ou esta, que num riso amargo escondo

Como um réptil. exanime te arrastas ...
Ha tanta diferença em nossas castas,
Tanta igualdade em nossa vida incalma.

Qual de nós dois será mais desgraçado:
Tu, que trazes o rôsto cancerado,
Ou eu, que tenho um cancer dentro da alma.

Veoturelll Sobrinho

�j�IYERSAIU08

JOSE' DUARTE

tratou casamento o sr, Francisco
Teotônio Alves, funcionario do
Tesouro do Estado.

Senhorita exija que seu

use chapéu
RAMENZONI

HOSPEDESAniversaria-se, hoie. o sr. José
Duarte, irmão do nosso auxiliar
de publicidade, sr, Luiz Duarte,
e empregado no comercio local.

Estão hospedados no Gloria
Hotel as seguintes pessôas: Ma
noel Francisco Neves, Mario Sil

noivo veira Peixoto, Adolfo Silveira.
Carlos Marchais. João de Paulo
Philbert, Umberto Sparatte, AI·
fredo

. Sparatto, Anibal Carlos
Faz anos, hoje, a senhorinha Silva, João Godoy, Chsrle r ,D.

Carolina Lola Manara. Reed, dr. Luciano Bertazzi, dr.

F. A
• Bedoni Laurinda R bas e sra., e

. .lzeram anos ontem. noss�s I
dr. Raul Bastos.

distintos conterraneos srs. Mano
Crespi, abalísado engenheiro me-

MISSAScanico e Romeu Dias, competen-
te motorista da Secretaria da
Segurança J;>ública.

Tendo transcorrido a 4. do cor

rente a data natalícia do saudo-

Fazem anos h9je: 90 conterraneo major Leopoldo
Dinis, a Irmandade da Imacula-

a exma. sra. d. Leovigilda Ca-j da Conceição fará celebrar hoje
bral, genitora do -nO!!SO ilustre! em sua capela ás 7 ,�O .: horas,
colega sr: dr. João José de Sou-I miss� em sufrágio á- �ltna

7

do

z� Cabral, provecto advogado no I qU�I�do n;t0rto. Par.a esse ato

foro d'esta capital; t religioso, ficam convidados todos
a senhorinha Jacinâ Souza i os parentes e amigos do extinto.

professora normalista;
,

( �-������������

o jovem Pedro Taulois; ! Aeaeio Moreira
o menino Osni, filhinho do sr, Advogado

Joaquim Lucio de Souza, chefe
das oficinas da Imprensa Oficial.

Senhorita faça com que
namorado use chapéu

RAMENZONI

HABI�ITAÇÕES
Com a distinta senhorinha

Adelaide de Freitas, filha do sr,

Herculano de Freitas e de sua

exma. esposa d, Adelaide Kuonz
de Freitas, contratou casamento
o sr. Gualberto Villela Abreu.

seu

Consultas e pareceres.

Ações Cíveis e comer
ciais.

VISCONDE DE· OURO
PRETO,70.

FONE: 1277. 017-30-9

Chacara a venda
VENDE.SE no distrito da

Trindade uma chácara com casa

de moradia.
Tratar com o proprietario Cio

cílio da Cunha, á rua Lauro
Linhares n. 54.

Com a distinta senhorinha OI'
ga Melim Firmo, dileta filha dá
exma. viuva Olindina Fírmo.con-

I
Especialista do CentrO de Saude •• Ar.sistente do prof. sanso� ·1'1ConBultasdiarias das 4 ás 6 112-P.15de Novembro,lO. Tel. l44!_

;

1\ J
N

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

Custodio de Ferreira Bandeira e

Teresilia D. de Ferreira Bandeira

particip�m s seus parentes 'e. pessôas de suas relações o con-_,
trat.o 'de casamento de sua filha MARIA DE LOURDES0
�om o senhor PAULO OTO SCREIDEMANTEL.

Fpolís., Outubro de 1939.

Paulo Seheidemuutel e

Jenny, W•. ScheldelDüntel

participam ta seus parentes e pe�soas de suas relações o con

trato de casamento de seu filho PA.ULO O ro com a se

nhorinha MARIA DE LOURDE$ DE FERREIRA BAN
DEIRA,

6lumenau. Outubro de 1939.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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- ,Plorianopolis, 1939
{

eleja a
Em proseguírYl�nto ao campeonato da

capital, �vai e Figl.Jeiren,se disputarão a supre
mací,a do nosso futebol, arrasfit: ndo urna pleià

ff�'de de t-orcedores qU1edorningoproximo incen
tivarão seu's fans á vitoria.

I

a
..

BRITOi
creoul� o primei
ro oaso na �r--

gentina!
I

Cedido por er'Y"'prestlrY'\o ao
Nacional, o' jogador brasi
leiro ao chegar em Monte-Ividéu entrou em negocia
ções com o Penarol -- O In"j
dependiente proc,ura U"'"l"'l9,!,formula para resolver,

r

e questão '

RIO, lO-Brito acaba de crear mais um Dcaso" na sua"
tão acidentada carreira esportiva. O irrequieto jogador brasileiro I
não pôde manter uma estada em Buenos Aires serena e.disciplina· I

,

-

d�•. ' � O �eu nome' volt� ao cartaz na capital portenha, agora, I
-

por uma questão cunosa que passamos a relatsr. Sem ter oportu-]
-

-nidsde de figurar nos qla fro� oficiais do Independlente, pai (altu!
de adaptação ao futebol platino, Brito foi cedido por empréstimo I
ao Nacional de Montevidéu.

Negocio fechado

o Independíente concertou condições para o engajamento
do player brasileiro Das fileiras do cluhe uruguaio e depois do De

g�cio fechado, Brito t, ve ordem de embarque, e seguiu, chegando
a Montevidéu depois dos primeiros treinos OJ Nacional entrou em

entendimentos com os dirigentes do' Penarol, que lhe fizeram ten

tadoras propostas.

De 'retorno á Buenos Alre&

Brito resolve então abandonar a capital uruguaia e retornar
-8 Buenos Aires, a6m de se avistar com os dirigentes do Indepen
diente, aos quais comunicou que queria ingressar no Penarol e

nãe no Nacional.
Os dirigentes do gremio de "Avells.meda" não concordaram

,

e fizeram ver ao jogador brasileiro que as negociações com o Na
,cional estavem UIC'!(f!dé� e o Independiente não podia 6car
com a sua palavra comprometida.
'>

l:reado 8 "impasse�"
Creou assim, Brito, um novo ncasc� até agora sem solução·
Reafirw(lU ele, ao lndependiente que, só voltiuá a Mon

tevidéu para vestir a camisa do Penarol. O clube do sr. Seoane
procurará decidir com urgencia a situação que Brito provocou.

O Nacíonal �erá consultado á respeto,

Colocação dos clubes
cariocas
CLUBES:

:'1

I' LOGAR: 13otafogo
2' » Flamengo
3' » S. Cristovão
4' » Fluminense
5' » Vasco
6' " América
7' » Bonsucesso
8' lO Bangu'
�. lO I.W.adureira

.'

9
11
12
1.5
19
21
22
25
26

Pontos Perdidos
li>

lO

lO

»

Observador

------------------------------------------�.��----�--�-----------

T

nte

c TIVA
Direção de Escotto Melo

f
I

I
, i

1 •

I Cresce desusadamente o entusiasmo, já tão comum, quando
� anuncia-se que .Avai e Figueirense, serão os .adversarios de qual-
: quer jogada. tanto amistosa. quanto oficial.

_

,

Razão sobeja possue o publico esportivo de Flo.'ianopo"
.Iis para delirar perante tão sensacional disputa que merecide-
mente cognominaram de FIa-Pu Catarinense.

�
.

Adversários d-:: todas as éras, alvi 'negros e alvi-azues tem

aFlnS'PIRIH4-_',' Il proporcionado jogadas s�nsacionai'i, parelhas, técnicas e, disciplina-
das, acre-ditando-se perante o publico esportivo. ,

Pelejando, ,este ano, 2 vezes, não houve vencedores. A
primeira em disputa oficial terminou com um empate de 3x3 e, o

O REMEDIO DE CONFIANÇA amistoso teve de ser novamente repartido pelo escore de 2x2.
conf�a DORES ,E RESFRIADOS Cumprindo determinações da L.F.F., no proximo domingc"

�������������==�==�=::����I [piserão novamente o elegante esta-lio da rua 8pcaiuva e então as-

: '
" �'" - <!'f '!""'-=�� " Pi. ' ! eistiremos uma luta que ficará gravida nos anais esportivos de .Sta

EmP reI8' 'COnstru • j'
Catarina, luta essa que decidirá a supremacia entre os dois esqua-

,

deões no decorrer da presente temporada.
A postos pois os torcedores.

tora Universal LIda.

PORTO ALEGRE, 10-05 cronistas da imprensa cita
;

dina �tendera� ao convite do dirigente do combinado metropolitano,
desportista Otavio Hipolito, que convocou os representantes dos
jornais locais- para uma reunião na séde da FRGD.

Consulte-nos sem compromisso. O ncoach" da entidade maxima fez uma ampla, exposição
045-2t)v.l de seus propositos, fazendo paralelamente um veemente apelo a'oll

i����������'ª-�-�--���
..

�"'�����'�'��'�'-����'-'�'�"�
i jornais no sentido de emprestarem' todo o apoio moral ao seu tra1

-

í, balho e. principalmente. aos jogadores. Solicitou ainda que se es'"

fl=RRANOO & elA. Ltda. I
clerecesse ao publico a intenção de realizar os primeiros ensaios

L I
com os portões fechados. evitando assim comentarios supedluos e

prejudiciais. Mais tarde os treinos do combinado seriam fr�nqueªdos
aos torcedores, cobrando-se entradas a preços populares.

Foi fornecida a nota oficial dos 'jogadores r�qui!itados,' '

A nota oficial está assim redigida:

Players requisitados:
I Mame. Tatinba, Luiz Luz. Alfeu Rizada, Juvencio, Bran
'dão, Arias, Noronha, Junção, Russo, Lobato. Mesquita, Euripedes.
Russinho, Salvador, Marques, Arteche, Cezar, Ordovaz, p�pjto,
Deoclides, Carlitos e �da.

Ensaios:, terças-feiras.
Oportunamente ser�'. requisitados 0$ seguintes players do

interien " '

De Rio -Grande, 8{andão.
De 'Pelotas, Mascarenhas; Pui, Miguel e Birilinha.
De Bagé, Geralde e Rui G�m5�a:lú,

I O selecionado metropolitano realizaré alguns jogos com os

do interior, dependendo da data da reelização do campeonato bra
sileiro isto é: se o primeiro compromisso do ' Rio Grande estiVer
iminente, então será o combinado Pelotas-Rio Grande em diversos

..iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-iiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiii-iiiiiiiiii�, matche,

• Até as creanças sabem que Canaspirina é o cal
mante por excellencia para as dôres de ouvido, de
dentes, de cabeça, nevralgia, enxaquecas e outr0�
males semelhantes. Cafiaspirina não somente dá ai..
livio rapido e completo," como reanima, restabele
cendo o bem estar normal. Cafiaspirína tem a g�
rantia da Cruz Bayer,
• Seja precavido: tenha sempre á mão Ca:6.aspir�a.

•

LOT'ERIA FEDERAL

Peça ,011- coml!rimitlO$ ti_
Cafiasbirina protegido.
com papel CELO
PHANE.

Edificio Amalia Netto
FLOR'ANOPOLIS

OS MELHORES PLANOS DE
BRASIL.

SORTEiOS DO

QUARTAS e e.ABADOS

Adquira o seu bilhete no

Salão Progresso
,O Unicc l

I RUA FELIPE SCHMIDT N, 5 -

-,

Florianopolis

LUTZ,
Primeiro Instituto Sul Americano de Otica e

Instrumental Científico

Casa matriz Rio de Janeiro

"classico" . de
domingo

Nas suas varíadas secções abrange completamente:
Cirurgia-Fisiolegia e Psicologia
Eleíriddade-Tecno- industrial
Química-Microscopia e Projeção
Ensino-Fotografia-Matematlca
Desenho-Otica

ESCRITOR lO TE'CNICO PARA CONSULTAS - Dispõe
de especialistas abalisados, e responde ás consultas que
lhe são formuladas sobre problemas técnicos e científi
cos; sobre montagem de hospitais, casas de saúde, ser-'
viços especiais, etc.

Peçam-nos prospetos e informações
"

Machado &: �ia.
Hepresentantes gerais em Santa Catarina.

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

o selecionado
gauch'o

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Artigos de inverno para homens,
�riado sortimento,

�,"·,horas e crianças, malc
na Casa "A CAPITAL"

Matrizl Rua Conselheiro Mafra nfi II Filiall Rua Trajano n. I

______________________________�--------

II ������:::::_
Ora. JOSEfiNA fLAKS SCHWEIDSON ; DR. JOA����S MADEIRA

\ Cliniea e Cirurgia de todas as mo-'
! Iéstias dos olhos .""_ Cliniea �eral
! COMPLETA APARELHAGEM PARA
I A SUA ESP'ECIALIDADE
I Cons. Rua João Pinta, 7-Sob.
i Fone 1. 456 /

iRes.: R. Tte. Silveira 57 - Fone

I 1621
, �

,

, 26--P

I ---·üii.· JtIIGÜELBÕAB�UD
! Clinica Geral - Vias Urínárías
I ESPECIALISTA
I em moléstias- pleuro-pulmonares -
(bronquite, asma, tuberculose etc.)
Cons.: R. João Pinto, 13 -- Fone
1595.

. '1
Das 2 ás 4 horas

Bes.: R. João Pinto, 1 - Sob. _
Fone' 1314. i

024--P .'

A GA
� � .

ELIXIR DE NOGUEIRA'
�

AVISO AO POVO
C A T A R I N, E N S E

!Empregado com successo em lod••
as moleslia. provenienle d••yphilis I!
impurezas do sangue: .

FERIDAS
ESPINHAS -

ULCERAS
ECZEMAS
MANCHAS DA PEllE
DARTHROS
FLORES BRANCAS
RHEUMATISMO
SCROPHULAS

SYPHILlTICAS
• finalmente em Iodai
II eflecções cuia orl·

gem atia e

Linha Direta Porto Alegre-Florianopolis
.& empresa oJaeger, Irmãos, de :Rorto
Alegre, eomunica á sua distinta Ire
guezla que inauguroll a suo linha di·

.1reta de onlbus, de Porto Alegre'a esta
,

.

(;apital

SAlDAS. de Flcrianopoliec-terças e sabados
• de Ararar..guá - quartas, sábados e domingos

Alente em Florlanopolis - D�VID SILVA

UlI't:IÍ registrada
I I A V A R I-A I ,

...:,__ Milhares de curados -

Grande Depurativo do Sangue

Outubro
5·

quiota-Feira
Ffii entregue em ITAJAI' (Cabeçuda),

pela CREDITO MUTUO.
.

PREDIAL,
o premio de Rs, 6:000$000, ,que coube á
caderneta n. 2203..-pertencente as pres-Itamistas Maria e Guilhermina Silva.

Outubro
Ia

Quarta-Feira

Realiza-se mais um SORTEIO na (;..0-
dito Mutua Predial com um pre-

I mio em mercadorias no valor· de Rs.

�O$OOO e muitos premios menores.

Companhia Nacional de Navega
çã@ Costeira

Movimento Maritimo.,Porto F·lari.napalis
��rviQos de Passageiros e de Carttas

. Fretes de c.argueiro:
_� .14 - . ça tá ··Ii 1& I 5 2. --'.' .JJÇ ,q;.� La .- t k .i@- ". $ 1..1$-%_ 4';;444 2

Para o Norte Para o Sul

o Paquete fTAQUE'RA saíra a IOdo O Paquete ITAGIBA saírã a 6 do
outubro para . corrente para:

Paranaguà, Antonina ..
Santos, Rio de Janeiro, tmbltuba

- Vltéría, Baía,' Maceió. Rio Grande'
Recife e Cabedelo Pelotas e

Cargas e passageiros para os demais por- Perto Alegre
.

tos sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro.

A·V·ISO Recebe-se cargas e enc@mendasatéavesperadassaídasdospaquetes
e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesrnes, á vista do a

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

entregue, 0(j3 Armazéns da Compan hla, na véspera das saídas ate as 16 horas
rara ser conduzida, gratuitamente para bordo em embarcações especiais.
[SCRITORIO-PRI\ÇA 1 j DE NOVEMBRO, 22 SOB. (FONE 1250)
4U1MAZENS-CAIS BADARÚ N. '3-(FONE' I 666) -END. TELEG. COSTEIRA

_

Para mais informações com o Agente
.. C'EL.S.O fRAMOS .

----=-"'"='- "'--���..,....._..",_____.

MEDI�A
Exassístente do serviço de ginecologia dos hospitais da Gam
Ma, Fundação Gaffré-Guinle e S. Franoiseo de Assis do Rio
de Janeiro. Ex-ínt rua do serviço de Pediat ria da -Policlíuica
de Botafogo. ã
Especialista elO doenea� de Senbol'"as

,
e ereanea�

Tratamento moderno das afecções do aparelho geniío-urioario
da mulher.-Disturbios da esfera sexual Ieminina.v-Tratauren to
positivo nas infecções gonoeocícas, - Parametrites - Anexites -
Clínica Pediatrica e Higiene Infantil. -llegimeng alimentares.

. Diatermia - Raios Ultra-Violeta e 10-
fra-Vermelhos.
':;ONSULTORIO

Rua Fellpe� Schmidt, 39 Sob.
Consultas das 10 ás 12 e das 14 às 17 heras

FLORIANOPOLIS

DR. BIASE A. FARACO'
-Médico chefe do Dispensário de Sífilis do CENTRQ DE SAúDE

DE FLORIANóPOLIS. Ex-interno, por concurso, da Assistência Pú
blica de Pôrto Alegre. Ex-interno de Cliniea médica e 6inecologia da
Santa Casa.

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

Cirurgião Dentista MOENNICH
FLORiANOPOLlS
Rua Felippe Schmidt

Clinica-cirurgia e

Edificio Amelia Netto
SOBRADO, S�LA N. 1

prothese da bocca
Apparelhamento- recentemente adquirido, com todos os

aperteícoamentos da techntca moderna.

DIATHERMIA -. ALTA FREQCENCIA
TRATAMENTO SEM DOR

E s p e e i a I i 'd a de:
Pontes de Ouro, ou de Platan, SEM COROAS, para imitar os

dentes naturais. Dentaduras Anatomicas, systema alemão que
permítte obter a imitação absoluta da dentadura natural. - Den
íaduras SEM Abobada Palatina. - Dentadaras parcíaís, .á base
de Aço-Krupp inoxidaveI. - Extracção INDOLOR do nervo, sem

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

(Descoloração' secundária). - Electo Coa�ulação. - Resecções de
raíz. - Reimplantação e Implantação. - Therapía da
Paradentose (Pyórrhéa), :-- Cirurgia radical segundo

o Prof. N.eumann, Berlim.

Consultas: das 9 ás II e das 3 ás 6 hs,
As terças e sextaa-reírss, consultas nocturnas das 8 ás 9.30

Aos'sabbados de tarde não há consultas

tiaRAS MARCADAS.

Banco dó ·Brasil
Capital

fu�do de reserva
iOG.OOO:OOO$OOO
'2�9.746:100Sooo

EXECUTA TODAS 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 JUNS (COLV1E�CIAL SEM LIMITE) -c, 2% aJa
D�p. limitados (limite de 50:000$) 3% ala
Dep. populares (idem de lO:OOO$) 4% ala
Dep, de aviso prévio (de quaisquer quantias. com retiradas tam-

. bem de quaisquer ímportandas).
com aviso prévio de 30 dias

-

'Idem de 60 dias
idem t,{e 90 dias

DEPOSITOS APRAZO-FIXO:
1'0 6 mêses
por 12 mêses
Com renda mensal

LETRAS A PREMIOS.
por 6 mêses 4% a. a.

por 12 mêses 5% c

Sujeito _ao sêlo proporcional.

Expediente: das 10 ás 12 e das 14 ás 15 horas
Aos sabados: das 10 ás 11,30 horas

EndÉneço telegrafico: SATELLITE

TELEFONE 114

I • r

"

i

DR:�-:lUGUSTO-nE-PAüiA
Doenças de Senhoras - Partos

- Operações.
Cons.: R. Vitor Meireles, 26-

Fone 1405. '

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

025-P
.

DR. -ARTUR PEREIRA E
OLIVEIRA

Res.: R. Vise. Ouro....Preta 57 _
Fone 1524.

. Cons.: Vitor Meireles, 22---
Fone 1248. .

Doenças internas de crianças e'
_ adultos

Doenças do sistema nervoso
LABORATóRIO DE ANALI�ES

CLINICAS
Aberto das 10 ás 12, e das 14 horas

em diante .

Consultas diárias da 3 ás 6.
.

.. dnm�

.J... "
Oerno G. Galletti

ADVOGADO
R. Feljpe Schmídt 9 - Soo. _ .

Fone 1468. '

DR. REMIGIO
CLINICA MÉD1CA

Moléstias internas em geral de Se- ' fi
,

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."ADERBAL"·it:
-

DA"siLvÃ'
ADVOGADO

R. Felipe Schmidt 34 - Fone
1631.

............e.....@MfHNNI !

DR. PEDRO DE MOUR� •

FERRO
ADVOGADO

R. Trajano, 1 - Sob. ....:; Fone1548. -

DR. HENRIQUE R1JP:P 1
JU:NIOR

'

,

. ADVOGADO .

r R: Felipe Sehmidt - Edifíci�
! Amélia Neto, - FLORIANóPOLIS
!

...........................
"

SociedadeCooperativa
de Resp. Limitada

J

Primeiro Banco F';ndado
em Santa Catarina

Banco d� Credito_ Po;
pUlar e Agricola de

Santa 'Catarina

Fundado em 26 de Maio
de 1927

EMPRESTIMOS DES
CONTOS COBRANÇAS

DEPOSITOS:

á vista" aviso previo, limi
tada, prazo fixo

Rua TrajaDO!" 16
Edlcio proprlo

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


