
PORTO ALEGRE, 11 -, O
«CORREIO DO POVO» publica
o seguinte telegrama de Roma,
fornecido pelá Associated Press:
O «MENSAGERO". em edi

torial, critica a atitude da Fran
ça e Inglaterra em face da in- ANO
tervenção russa na Polonia, di
zendo tratar-se de "um silencio

·

Âc�.e;;�nt�ó�:�eSj�rn:lxg���ad���
.

45 mil rus- OS· J·ornal$· de Salfllo' Paulo elepolíticos e a Imprensa nao pou- .. Ia

��!.tJFL����t�������,SOStn�s fron- ·vam· o's preç·o-s· de vend:a��n�a�Óá V��s��a e�g�:�ãga�: ��� eiras
.; .

.

subita intervenção». PORTO ALEGRE, 11 - O . avulda- e aSSI-naturas"Correio do Povo» publica o
..,A . Fran�a I segui�te teleg�ama de Nova

!S' Iorqui, fornecido pela A.N.-

r�pele Brasil-Uma agencia norte-ame-I S. PAULO, 11 - Os jornais
..., ricana diz que uma estação de publicam em destaque a ssguln

radio de Copenhague noticiou te nota:

PORTO ALEGRE, 11 - O que 30 divisões do exercito so

«CORREIO DO POVO» publica vietico, calculadas em 450 mil

y
o seg�inte telegrama. de Paris! h�men� havi�m chegado á fron

.

fornecido pela Associated Presl:>� ! teíra finlandesa.
O sr. Daladier repeliu' as pro-] -------------

postas de _paz de Hitler, com IAlarl11ados
a declaraçao de que a França e'

Inglaterra "contin�arão a
. I.utar OS hun-arospara obter garantias deflnidas D

de segurança- para uma "paz

d�ravel na E�ropa» .. A declara-I PORTO ALEGRE, II - O
· ç�o do "prem�er», feita em um I «Correio do' Povo» publica o

dl�curso .lrradlado para todo o' seguinte telegrama de Budapest,
pars, .evldentet?e�te fechou a! fornecido pela Associated Press:
porta as negociaçoes de paz na j'-A iniciativa de Hitler de re
base da for.mula apresent.ada por patriar os alemãees que vivem
Hitler no dlscurs? do Relchstag., fóra do Reich alarmou o meio
Uma consulta cUidadosa. com a milhão de alemãs da Hungria,
Inglaterra pre.cedeu o discurso I a maioria dos quais é cornpos
do sr. Daladier. , ta de prosperos fazendeiros e

homens de negocios, os quais
temem que .suas condições se

jam peoradas se foram transfe
ridos para a Alemanha, Por ou
tro lado, os carnponêses hunga
ros estão satisfeitos, esperando
obter terras, se os alemães par-PORTO ALEGRE, 11 - -O tirem. Diz-se, entretanto, que«CORREIO DO POVO" publica a Hungria, proporcionará aos

o seguinte telegrama de Paris, alemães opção para permanecerfornecido pela Associated press: no país ou ir para a Alemanha,Fontes oficiosas francesas in- acreditando-se que apenas um
· formam que os «tanks» do exer- decimo dos alemães decidirá ir.
cito da França demonstraram
maior resistencia e�acilidade de
movimentos que os alemães,f. sendo as perdas «extremamente
baixas». Qual a extensão em

que serão empregados -tanks
ainda não foi revelada, dizendo
se, entretanto, que os alemães
não os estão usando em grande

Não atacam
a Russia
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Dlretor..Proprletarlo (jALLABO

Des, Antero fran
cisco de Assis

.

Tais medidas, tomadas a con- Os novos preços começarão
ragosto, pois que todos. os jor- a vigorar- no dia 10 do corren
ais desejam a sua maior diíu- te. (Assinados). "Correio Pau-

_ .

ão e sabem que al4evaçã? d�s listano» -::- «Díario Alemão» _

'·08 wiatutinos de Soo preços não favorece esse intui- «Diario de' S. Paulo» - =Fan
Paul... ao pllblico" t(1'tiveram por causa as seguín- fulla» - «Folha- 'da Manhã» -

1es circunstancias: «jornal da Manhã» - «O Es-
Os jornais abaixo assinados, l'-a forte qlajoração dos fre- tado de São Paulo».

congregados no Sindicato dos les do papel e, sObretu??,
Proprietarios de jornais de São dos premros de_,seguros mariti- (1 .....
Paulo, viram-se forçados, em �o� co�tra os !�SCOs �a guerra,
face da situação internacional, maj?raçao essa ja e!ll vigor.. S

·

d da tomar as seguinte delibera- 2. -O fa�o de nao terem Sido OCIe a eçoes: �é ag,ora fixados preços para o),
a) elevar de $100 reis .o preço f�,eclmento das t�bncas de pa-

.
.

da venda avulsa na Capital, p�l.:�urante o proxuno ano, se�
sem alteração para o interior. do certo, entretanto, que serao

b) elevar de 10$000 o preço muito supe!iores á �tuais.
da assinatura anual para 1940. Os matutinos paulistas são

obrigados a estabelecer desde
já o preço das assinaturas para
o proximo exercicio. No entan-

Roubo de to, apenas sabem que o papel.

terá acentuada alta, mas não

d t podem calcular a que níveis
ocumen OS atingirá ela. E o mais provavel

, . é que o custo da mate ria prima
P. ALEGRE, 11-0 «Correio venha a ser tal que importará

do Povo» publica o seguinte
em prejuizos avultados, em 1940,
apesar de pequena elevação a

telegrama de Washington da
que sujeitamos as assinaturasA. B. -O «Washington Post»

traz detalhes do roubo efetuado anuais'
.

na ultima noite no Capítolío. Os jornais ficam certos de

Os ladrões penetraram no De- que o publico compreenderá a

partamento do D.I.E.S. levando emergencia em que
.

se encon

copiosa documentação referente tr_am ÇlS emprezas jornalisticas,
ás atividades não-arnertcanas .e, CO�:tUdas ineyit�velmente á

C!'A&eJ' p.ç��"'a a· investigadas pelo mencionado ma]ofã'ç�o de preços, como con-
_.I. U&

eornité. Os documentos reíerern-: sequeacia fatal d� �uerra euro-

Ital.·a se a declarações de varias tes- �ea e coomo �ondl�ao �ecessa
temunhas em torno das ativlda- na da � brevivencía da impren-

SANTOS, 11 (A.N.)-O tran- des dos elementos comunistas sa paulísta.
satlantico italiano Augustus le- e da espionagem internac�onal
vará para a Italia, 400 sacas de

I
que agem nos Estados Unidos.

café.

Os tanks
franceses

numero.

=.--- Homenagem ao Ite,
'VIO- CeI. Candido Caldas. Com o nariz bipartido por

lenta . navalhada Nas fileiras do glorioso Exer
cito Nacional, e na galeria dos
brasileiros ilustres que se vem

destacando, na hora atual, pelo

Ponte patriotismo de sua atuação, pelo
vigor de sua intelígencia e pelo
forte reflexo de suas atividades
sociais, a figura do Tte. CeI. Can
dido Caldasv .o prestigiado co

mandante do 14 B. C., se nos

apresenta, por certo, em plano
de realce.
Dal o grande circulo de ad

miradores e amigos que s. s.
soube grangear em nossa terra,
onde, ha muitos anos, se vem

impondo como militar e como

cidadão.
Querendo dar ao ilustre sol

dado, uma demonstração de es

tima e apreço, um grupo de ami
gos e �dmiradores deliberaram

SANTOS, 11 (A.N.)-Para os oferecer-lhe uma homenagem.
mercados do Prata foram ex- que constará de um almoço, em

BUENOS AIRES, II-As ChU.' portados, ontem, 10.000 �:ac�os dia e lugar que serão previa
vas ultlmamente caidas causaram

de �an�nas. Desde o
_

pnmelro mente indicados.

grandes inundações em algumas de janelr.o, � exportaçaCl de ba- A lista de inscrições se en-

--em são os provincias argentinas, principal- nanas atmgIU 11m total ..... contra na Iivraría Xavier, à dis-
�.. agres-

mente na provincia de Pergami- 9.157.435 cachos. posição dos interessados.
sores .. '-"�?3SP_WZ( """.."PlD JtIfIE[ 117 iM·I

tadEomd�i��1�a��o��s�m���aJ:; ::���:��S::ar �1:�i�:SiJ����� !l�e.U po� um�esp�nha�
Imediatas provldencl,as para ser

As aguas do grande Arroio do
tran.sportada ao Hospital. de

I Meio subiram até ao nivel da d e i r o d e 8 O
. Candade! onde teve

.

os cUlda-
ciuade, ameaçando invadil-a, to�s medlcos do dr. Augusto �e mando assim proporções assusPaula, que, chamado, acudiU
t dimediatamente.. a oras.

Ao ser conduzida para o Hos-
--------------

pital, a vitima informou que os Massa paraagressores haviam sido· Barnabé
.

Ferreira e Elpidio Ferreira, pai papele filho.
SANTOS, 11 (A.N.)- Chegou

a este porto o vapor finlandês
Nore Vique, que trouxe cerca
de 1.600 toneladas de massa

pora fabricar papel,

cena de sangue junto á
Hercilio Luz
guarda da ponte, e o comissa- gue foi aberto o necessario in
rio Juvenal Farias, conseguiram querito.
prender imediatamente os cri- A vitima, cujo estado inspira
minosos, os quais se acham re- cuidados, conta 27 anos e é ca

colhidos á cadeia. .

sada com d. Maria Máxima da
A respeito da cena de san- Rocha..
••••••••��•••••••••••••••••••••••••••••�•••••••••••o

Inundaç,ão Exportação
na Argen- de bananas
tina

Um homem com varios feri
mentos produzidos por arma

branca se encontrava debaixo
da ponte Hercilio Luz - foi a

informação transmitida â Dele
gacia de "Policia pela guarda da
mesma ponte.
Imediatamente as autoridades

locais rumaram para o local,
onde foi encontrado Adão Ta
vares da Rocha, com diversos
ferimentos, sendo um nas cos

tas, de 30 centimetros, mais ou

menos, outro menor, porem que
lhe dividiu o nariz em duas
partes, e ainda outro na parte
posterior do pescoçd.

Preso& '

.RIO, 11 - Na ilha da Boaviajem ocorreu impressionan
te acidente. Brincava á beira do abismo a menor Altair, de sete

anos, filha de Marieta Werner, zeladora da igreja local.
A certo instante, a menina, ante os olhos atonitos de sua

genitora, perdeu o equilíbrio e rolou pela ribanceira, numa altura
de oitenta metros.

. Alucinada, lV\arieta Werner atirou-se tambem pela riban
ceira, indo igualmente cair na orla da praia.

Ambas foram retiradas por bombeiros, sendo considera
do grave o estado da menina Altair,

Numa rapida diligencia poli
CiaI, o soldado Venceslau, da

TA
PORTO ALEGRE, 11 - «O

€orreio do Povo> publica o se

guints telegrama de Amsterdam,
fornecido pela A.B.: Sir Oliver
Stanley, ministro do comercio
brítaníeo, informou á camara dos
comuns em Londres que foi pa
ga em premio de seguros de guer
ra a importancia de 875 milhões
de libras esterlinas desde que foi
iniciado o conflito europeu.

875 milhões
de libras

Tivemos, ontem, o prazer da
visita .doJ�r-.:desembargador An
tero' Francisco de Assis, o qual
nos comunicou que, tendo mu
dado sua residenola' para os

Coqueiros, só se encontra nesta
capital, das 7 112 ás 9112 dia-

. ,

namente, no Hospital de Cari
dade.

Músico-
Teatral "CarIos

Gomes"
.

Em comemoração ao 50· aniversario da Proclamaçãó deRepublíca, e, em homenagem a s. exa. o sr. Interventor NerêuRamos, a Sociedade Músico - Teatral "CARLOS GOMES» de
Blumenau, realizará na noite de 14 de novembro próximo ás 21
horas, uT? grande c�ncêrto de .o:questra e canto, naquela 'cidade
cuja receita revertera em beneficio do Preventório dos Filhos do
Lazaros, ora em construção.

.
- Esta deliberação foi tomada em sessão da Diretoria rea-Itzada ante-ontem, naquela cidade, e comunicada ao exmo In

terve.n�or Nerêu Ramos por oficio do sr. josé Ferreira P;efeitoMunícípaí. '

Coanbate aos'Atos
cOtDunistas Oficiais

LA PAZ, II-De acordo com
a informação prestada pela di
reção geral de policia, foi de
nunciada á chancelaria a incur
são de 40 soldados argentinos
até a povoação boliviana de Cusi
cubi, os quais tinham ordem do
governador de jujuy para solu
cionar certas questões de cara
ter mineiro no lugar denominado
Pabelon. De fonte autorizada, sa
be-se que () territorio aonde os
soldados argentinos incursiona
ram deverá passar, ao dominio
da Argentina em consequencia
do tratado de Currillo, firmado
em 1925.

Dlspeosado

P. ALEGRE, 11- «() Correio
do Povo» publica o seguinte te
legrama, de Genebra, fornecido
pela A. B.-A imprensa franceza
comunica esta manhã que dos
309 conselheiros francezes per
tencentes ao Partido Comunista,
a

.

maioria foi afastado de seus

cargos. Nas cercanias de Paris
não fícou nenhum concerto, de
comunistas.

Nomea4:õelli
Para sub·delegado de policiade Santana. em S. Joaquàn, foi

nomeado o sr. Dotovéo de Oli
veira .�outo; para identicn cargo
em Vidal Ramas, Brusque, o sr ,

Tranquilo Dognini,

Soldados
Foram exonerados, a pedido

de suplente de sub-delegadú d�
policia de .Santana, em S. Joa
quim, Q sr. Orestea Teixeira e
de Vidal Ramos, em Brusqu� o
sr, Manuel Francisco da Cu�ha •

nos
argenti

em povoação
.

boliviana
Por ter sido removida. foi dis

pensado Pedro St.:harf, do cargode professor do grupo escolar
Padre Sêhuler, de Cocal.
ftequeriméntos des-

pachados
Joaquim Piazera, pp. €arlos

H0epcke S.A.-Ao Secretario da
Fazenda para determinar ao Te-
souro que afixe edital chamando
os 'credores que tem importancias
a receber creditadas como restos
a pagar de 1938. Nã? se justifi
ca que para receber a insignifi
cante importancia a que se refe
re a este processo, tenha o cre-
dor a requerer.

'

FUZILADO Maria Colodina da Silva-Pro·
ve. ter feite o funeral.
Pedro Xavier de Almeida-,..va�

PORTO ALEGRE, 11 - «O �idado o selo do documente que
Correio do Povo:. publica o se- Juntou remeta-se ao Departamen
guinte telegrama de Berna, forne- to de Administração Municipal
Clda pela A.B. Noticias não con- para informar. .

firmadas indicam que teria sido José Leite-indeferido, :á vista
fuzilado � França o chefe dos das informações e do parecer do
autonomistas-radicais da AIsacia, d�. Procurador Fiscal.
dr. Ross. Os dos deputados AÍ. H03pital de Azambuja·-Ao De
sacianos recentemente detidos pe- partamento de saúde Pública pa'
lo governo franeêz', ou sejam: Jo- ra que se digne informar.
sé de Ross e Marctll SturJel. não Geraldo �lanch-Idem.
pertense ao partido separatista Pedro Xavie'r & Cia.-Ao Te-
do sr. Ross. Os partidos alsaci- ROuro para que se digne informar
anos, principalmente o autono- Viuva Antonio Perrone-Enca:
mista, não visam separar. da Ali- I minhe.se, ao Tesouro,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



L.el·lal1Wo IICA,RTAlfS DO OlA
-PROGftA-MA"S -oE �H1)JE:

Dr. Miguel Boabaid avisa aos Serão �endido em leilão no dia I
seus clientes que mudou seu con- 17 do 'corrente ás 19 horas no: CINES COROADOS
sultorio para a rua Trajano 33 predio ela rua Esteves Junior n. REX, ás 5. 7 e 8,45 HORAS:Em preços são um assombro. Mas isto é só até o dia 10 de sob. (altos da exposicão de mo- 28. os seguintes moveis.

outubro proximo. veis H. Soncini). 1 cristaleira, 1 armaria tipo Garota endiabrada,
Vinde e vêds a realidade! Consultas diariamente: 2 ás 4 cristaleira com vidros de côres, com

HOJE-QUAElTA.FEIRA,l1 DE Exposição R. Felipe Schmidt. 34. horas. 1 mesa elastica Com pé de co- FRANCIS GAAL. Uma historia
OUTUBRO Fabricas e deposito R. Cons. Mafra 72. - 049 10 V-2 luna, 8 cadeiras estufadas de emccicnante de uma jovem que

A'S 7-8,45 HORAS:
Vendas a dinheiro e a longo prazo! �!:����[%i�� pane> couro, I grupo de cadeiras á proccura de um emprego para

��������-�����������������l'J � ij de Rio Negrinho de Superior {e livrar das aperturas da Víd(l,JOAN FONTAINE, a graciosa
.

ij Herculano de Freitas � Imbuia, com 6 peças, 1 divan e-ncontra um lagar de destaque,estrela de "A . Criadinha" e de �� e 'ii de pano couro, 1 Biombo, 1 ca- como figurante principal em Mon-"Gunga »in" na interessante co- Liquida�ão completa, real e definitiva � Adelaide Kuonz de � deira de balanço de pano couro, te Carla. G,'lpcs espetaculares de
media

da
� Freitas �� 1 bidet, 1 topete , o I,.\ulem, 1 popularidade, tudo mais emfim

...penhorda diseordia ij � cadeira balanço com assento de I que leva a inteligente artista a

com Joalheri�
.

B04ltcher � participam agi! parentes e peso � palhinha, 1 sapateira, 1 guarda I ser a atração de quantos grana-

DEltRYCK DE MARNEY e
.. �

.

rer soas de suas relações o norva- ii roupa com espelho, 1 cama ca I finos houve por alí, naquele am-

LILIAN BOND.
.

�� do de sua filha Adelaide cem �� sal, 1 banquete, 1 cómoda, 1 biente de pano verde... \l

40,50 E ATÉ 70010 DE DESCONTOS!!! � o sr. Gualberto Villela Abreu. � guarda roupa sem espelho, 1 Es·
- E' uma agradavel produção com

�� Fpolis-_2_-:-!º-::239.:._ � tante para livros, 1 superior ra- Amanhãnumeros de revista e repleta de . __.-_.- .... --
.. f.- ��

: h ��L��3'-M\!!l l!fI quete para teais, 1 maquina Io- í

situações que fazem a comedia se O predio será desocupado até o dia 30 do corrente.
I

'.,Ii€ �J Gualberto fijj 1!àI tografica, 1 carteira para estudos I REX ás 5, 7 e 8,45 horas:
encaminhar para um "clímax" Preços mais baratos do que ha vinte anos atrãzl f� lI!l �:rI d

.

I Um programa escolhido
.

d � � e �,� � . e cnanças, 3 mezas, 9 cadeiras,-

mespera o. f� l1J � Ir' •

I 1·....,.r..
...."'iiC'�� Adelaide ��-=,-� 1 armano, 1 meza radio, 8

abat.,'
NACIONAL D. F. B.

EXTRA! EXTRA! N. a. Principias de Novembro proximo, será inaugurada � ..

� � "!lI""""'_

[oures sendo 6 de porcelanas! 1
A SENSA8IONAL LUTA]j)E a Casa «ESMERALDA» á Rua Trajano, baixos do Hotel

�� apres::tam. �I vasoura vasenlho, 2 sanefas para
VOZ DO MUNDO

BOX ENTRl'i' Magestic, com um maravilhoso Stock de JOIAS, RELO- � ,. cortina 1 f I t
.

1 f I. .c:.
I � noivos lfJ I s, erro e e rICO, oga Passaporte uapeialJoe Louis e Galento JOARIA-PORCELANAS--CRISTAIS-OPTlCA, ETC.

r i�"'-"'��"iI':.'ij reiro eletrico, 5 comodas sendo

,.� ...-...", ""'" "'_... uma de canela, 6 camas para sol- Aí vem os altos triles da espia.
Uma reportagem completa so- Oficinas com oficiais competentes em Relojoaria, optica e ,Dr. Pedro de Moura Ferro I teiro�, diversos �a.linhas rosa e nsgem. Uma palpitante comedia

bre o empolgante encontro mos-! ourivesaria. . d . d 110 pintos, 1 mobilia de sala de I, ele aventuras inéditas no cinema.
tralldo tedos os detalhes dessa 051) A _voga o visita estufada de damasco rosa, j EDMUND LOWE, como aven-

Juta, em que o "eolored" foi á
J

Rua Trajano n. 1. (sob.) i composta de 7 peças, 1 mobilia I tureiro. PAUL LUKAS, o lei das
�oo p. prim�rnY�em�� '��i��7�;�����a��',�e�����-�-�·��·�.·�·��������F�����?�.�������������I�ufu�dama�o�cfu,v�de7 munkõ�. MADGE EVANS, a
a sua carreira de boxeador. � li!!' _ _.

_._..- � . .

�I
� peças, 1 penteadora com espelho I repórter inimitavel e KETTl

A camara lenta vai mostrar-nos A' V- I S O A.:OPU I L I C O bizante, 2 BIdet, 1 sofá amare- GALLIAN, como a insigne inter-
o que foi esse embate, e como

_ !!II.' lo de palhinha, 1 cadeira de t:>ret-ádora da dama misteriosa.
finalmente LOUIS fulminou o balanço amarelo com assento de
"eerveieíro", com os mais violen- ,

A Empreza Centenario de Rebelo & Cia, Ltda., tem o prazer de palhinha, 1 bireau minisrte com Sabado,
tes de seus sôcosl I

.. .

t 7 gavetas de côr amarelo, 140tornar publico que acaba de estabe ecer treís viagens semanais para ranspor-
por 80.

- No programa- te de passageiros, em novos e contortaveis ónibus, na linha Plorianopolis- , . _

NACIONAL D. F. B. Lages e vice-versa, obedecendo o seguinte horario: . UMA ASSINATURA MENSAL
2 traillers SAlDAS DE FLORIANOPOLlS E DE LAGES-as segundas-quintas l

DE «!p��i�Tt$�O�USTAPreços-l $ J 00,
:

e sábados, ás 6 horas da manhã. -

GaJeria-$700. . Pre�os das Passagens
Florianopolis a Lages 50$000 ida e volta 10'1. de desconto

» » Bocaina 40$000
» » Canoas 3 5$000
» » Bom Retiro 25$000
» » Barracão 20$000
» » Taquaras 15$..000
» » Rancho Queímado 10$000
AGENCIA EM FLORlANOPOLlS: -

» »LAGES

(AR [AZ�S DO DIA
ODEON
• Ilder dos- cinemas
Emp. Clnematografica

Odeon Ltda.
FONE: 1802

nos.

Moveis AVIS-Oha Dluitos
Mas moveis de imbuia maciça só na «CASA SILAS:t.
Desconhecemos rivais quer em preço, em qualidade, em bom

acabamento. Em estilos não ha mais lindos e são os mais modero

REX
Programa duplo com dois filmes

escolhidos a capricho.

IMPERIAL, ás 5, 7 e 8,45 horas:
O grMode general ..

sinho

Domingo
A'S 4,30-6,45-9 HORAS

Maria Antonieta
A respeito de Maria Antonieta

ninguém esqueça o que disse um

critico:-"Aquela encantadora mu

lher errou muito, mas, seus erros

forem tão humanos, que, é impos
sivel condenar- lhe a memoria não
lhes perdoando".

RUA FELIPE SCHMIDT 40
» i\:\ARECHAL DEODORO

034-14--10

Machado & Cia.

AgênciãS e
I

Representações!

! Caixa postal - 37

I i
Rua João Pinto - 5 I

FLORIANOPOLIS
, Sub-agentes nos principais

I municípios do Estado.
041-15-5

I

Amanhã:
Comemorando a passagem de :

leu 6' aniversario, o "líder" ofe
rece aos seus distintos "fans" o

lindo filme em tecnicolor da
Warner na interpretação de
WAYNE MORRIS - CLAIRE
TREVOR - CHAlTLES BICK·
FORD - JACK LA RUE.

8 Vàle dos Gigantes I--018 �------------�----'-----------------�------_-_.--�--��.,�.�,:�,�.�,.==�=__====_===_�.==_,=

'NÃOCOM UTO OVEL

ANTES DE EXAMINAR O
�

Novo HUDSON
MOOEL-O 1940

A CHEGAR· EM FLORIANOPOLIS AINDA ESTE MES

II

I •

Cons.Ma r polis,
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GAZETA Florianopolis ,..,1.939

das NCasa
õc Hlcolcu
•

Jersey,

r»
Ua t ·1"m__

. Re�ebeu variado e a�undanteU sortimento de sedas, Jogos de
armarinhos, bijouterias, brinquedos
RUA CON'SELHEIRO MAFRA N. 10 [Mercado Publico]

-;.,lU
" 5! 252... -, ji': Mm .

".'
__

1 I

r 100'$000 ',Centro Cultural ea-

li
VENDE-SE o m�ter!al abai.'. tol.·co Paulo Setuxo para biolcleta: � a •

1 roda traseira completa, eem: i b II r.orped�, ca?Iara de ar e pneu. i a
1 roda dianteira completa, com: i

O '.
, camara de ar e pneu. I s cepeesrstas efetuaram. �nte· _ '

O proprietario do Café- Restaurante São 1 garfo com o guidon e breque
í ontem, a sua I a. Sessão QUlDze- Rel.açao dos Juizes e Mor..

Pedro, comunica aos seus inumeros freguezes, que,
de mão. I nal Cultural, que decorreu ani- domos para a festa de

1 corrente. ! madamente. Santa Tereslnha do Me-
transferiu provisoriamente o seu estabeleclrnento

11 �1�n8ageira Completa. I Usaram da palavra os socios nino Jesus, em 1940
para o Ponto de Onibus, fundos da casa A VEN- 811m. i •

· CEDORA. onde continúa a receber encomendas de 1 par de paralama. I srs.. . . . I

1 suas especialidades, em camarões, empadas, pasteis 1.1 I bolsa de couro com chaves. I Jose P. Philippe-e- diseertando
Para sub-delegade de policia! e

.
assados. Essa nova inst.Jação será até terminarem �, Ver e tratar nos oficinas deste

I
a cerca da moral como fator do Juizas: sra, Corália Luz e

de Q'Jstavo Richard, municipio! S . jornal. I progresso dos povos,' senhorinha Clotilde Coelho.
as obras da Rua Felipe chrnidt, onde estava ante-

de Harmonia, foi nemeado osr.! ríormente estabelecido. FONE-724. ! . Oldemae Veiga Magalbães- Juizes: srs. Secundino Cerrei-

. Bertolino José da Si! va; para: 046 20 V _ 3
: Duma apreciação sobre os objeti rão e JOão Otaviano Ramos.

'S!::à aN�:�,lam:!f:�i�ed�ltoB:� i�,�������'�'�i�r�•.•�!r�!:�,�'�i����������! Radios "Stewart i vosH:fioCV·.tro;MagalhãeS_apre_ Iho��:��:;:, SM��iaMI:r:be?t�
� _.,.. Tê �

Retiro, a professora Ni:lsa Pe-j
----------- -

i. . (

W"
sentando um trabalho de nature- Gama d'Eça. Almerinda Assun-

reira; para servente de Grupo, Escola Eletro.Radio- arner· iza tilosofico-r+moral, intitulado: ção.Rupp,r\I�casteMachado,Ar·
'Escolar Gal. Osorio, de Tres I

1'" � . 1 cO Ideal Humaóo»;
,

gentma Celdeira, Augusta Jaques,
Banas, julia Alvãrenga; pará t ecn ICá Dentro em breves ?ias reali-I Helio Barbosa Fontes--.:qu,,' Celina Brandão, Clotilde Perrone

reger o mesmo grupo, a Iro.' (P�r correspondencia - uníca no Estado) zar:s,:á em n08�1) Capital li ex- descrevendo o rio Itajaí·assú. sa- Mach&do, Tarcila Goua,di, Ema
fessora Jupira Melo,' pera oficl�ll

posiçae dos ultimos modelos dos r t
. . . R .

· Curse Técnico pra'íco de Eletricidade aplicada ao radies <STEWART WARNER, ien ou sua Importancla economr- osa,. ,

privativo d. Fazenda
.

Estadual"ll Radio. Dirigida por Prospero Lapagesse, engenhei- da linha 1939-1940 -:- aparelhos ca para a região do nordeste Seohormhas: Alice Goeldnp.c.
em Bigugllú, .Egidie Souza e! que bateram o <record 10 do con·' catarinense:

- Carmen Ramos Wendausen, Cer-
I ro eletro técnico pela R. f. de Buenos Aires; ex- I

para escrivão de, paz de Ensea- sumo in.terno nos Estados Uni.-,: José Medeiros Vieira - num men Ramagem, Diva Formiga,
eletricista da Casa da ,Moeda; ex-professor da es- d d h b b Hda de Brito, em Palhoça.' o sr. cola nt RTR,' ex-eletro-técníco das LOI'as Pime-tel e i

os e am a a. em pouco � �l. i apelo á mocidade catolica f1oria- elena Arruda Ramos, Lecí

José Manuel :de Souza.
.

, veram o premio na competição i lit 't d Rosa M
.

d L d M
. Indústria Termo Elétrica (iTE) do Rio de Janeiro.

i levada a efeito em São Paulo. I �o�o I ana, cones an o-a a cerrar .' an� r

e .our ,es
I �-

Qualquer pessõa, desde que saiba lêr e escrever
Esses aparelhos americanos, cujo I' hienas nas falanges do C. C. C. deiros, �an� Henriqueta Medei-
"sueeeso é incontestável, consti-] P. S. ros, Mana 1 eresa Ramos da Sil-

poderá seguir nosso-curso .

N
1

i ! tuem o máximo da perfeição no A sessão foi aberta e encer- va, adir Cerreirão.

De rroEe.1 )[, da Escala mixta i, Peça programa do -ensino a Prospero Lapagesse, : ge�ero. Qs interes�a2..?s_ �evem rada som o canto do·l:-;lino Oíí- Mordomos: srs, Agenor Pereira
. {Santa Helena, oro' Italai. foi t_! rua Saldanha Marinho, 32 - FLORIANOPOLlS - .! !�:�:::!r��:P��:i�sC:so�:!�t:�:i� cial- éep�ssista. (Hi?� Paulo S�- Alex.and�e Vitali, Car�os A.n�el�
"xoneradc Silvio Dias; a pedido, \ . STA. CATARINA 047-20v.2 i

i sição de radíos de outras marcas. tubal-Letra e musica do SOCIO Fedngo, Carlos Antonio RelO18ch
de sub delegado de - policia de I :-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii--iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'ill! .

' 15 V - Q José P. Philippe). Coelho, Guido Bott, Géció Sou�

Gustavo Richard, de Harmonia,I. I . 7.a Silva, Júlio Gon,.alves. Júlio
Ricaedo Lindaer. I I

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

-------:.... Vieira, João Davi:r, de Sousa,

I D ( PISI�O 1
-Bom negoe Iu PIANO Luís d'Avila, Luis Faria, Ma·

.

ORES DO t .8.t·vT�o
.

f' T Compra-se um piano de mar- noel Borna da Silva, Mario Gon-
· 'DEUMATISMO

. t V d l\rJagnifica cha ca alem! em qualquer estado. zaga Petrelli, Orlando Slma! •

. P�ra diversas !unções no ma-I NEURALGIA '

en e-se: cara 80 lado! PagalJlento á vista. Informa· Pedro Evaristo Diu. Proc6pio
-glstent> foram d,_�slgnadas a� pro-j tôJlTE5,ÜOtPES.pom�MJ

da Estação Agronomica, com: ções: Hotel Metropole. pelo te- BOlja, Teotonio Alves, Teodoro
1essCtras Alcira Galoti. Oinorá .'1ERIDI\) JU!CE�, otima, .conf�tavel e grande c.asa j Idone 1147. Gr�endeJ, Manoel·Dutra Pereira,
Oarçio Peixoto, Maria de Lou- RICADA& D!.ltt�ÉTo� de r�8IdeDcla. belo pomar, Jar·: 3v-3 Wllhedo Marcos Bayer.
dei Bcuhele e o professorRoyal. ..

dios e inumeras beDfeitori8:s. Dis- i
CSilva; para a direção do.; Oru- , põe de grande extensão de ter-' hacara a venda

I�B#.J���posEscola�es Paàre Schuler, dei ras para fins a�ricolas ou divi-! VENDE.SE no distrito da Repartições IHCocal, c. uz e Souza, de Iiju- II A E I t·
são em lotes.

I'
Trindade uma chacara com casa �

P
,

b J
•

ças1 Lauro Mueler, de ltajal e
.

e' r Ica
Tratar na de moradia. � U Icas

'Professor Tiburcio de Freitas,l. -, RUATRAJANO N 15 Tratar com o proprietario Cio I . J. de Uwssanga. fo,ram desiGnados
.

I
cilio da Cunha, á . rua Lauro. fi . �

r;,
t!I

P d· �

d
Linhares n. 54. �- riIi:.�l

Í'êipetivmenate, os professt>resGui- - DE -

, re lOS a ,ven a· ,' .. e' - • ". ,

do Costa, Atcira GaJoti, Maria I

E
' ' SECBET 'RIA DO

M d I G' 'l-J' E
I 'splllln.dala ,& Mat·as VENDEM-SEospredios,á Rua. Dr. Armando Va-

I..-rTII1BIOR ... · JIJ·S-a a ena azar 1 euua e u·
.

,"

I
Conselheiro Mafra o. 22. Rua I lerio de Assi. n m .Q

genio March t,. I J�ronimo Coelho n. 5 e Avenida I Medico TIGA
eletricistas I icenciados pela D. O. P. RIO Branco n. 140.

A J
J Informações com o sr. dr. Ader.

RU
.

OÃO PINTO, 14 - FLORIANOPOLlS bal Ramos da Silva.

Especialistas em todo e qualquer serviço de
Rua Felipe Sohmidt o. 34.

eletricidade em geral.
035

'

30V � lO,

STOCK PERMAN�NTE DE: Lustros - abat
jours - Contadores Ericksons, com exclusividade
para o Sul dLl Estado-Chuveiros eletricos-Est.abi
lizadores para radias - Fogões a oleo cru' marca
"REI"-Variado sortimento de lampadas Tor.
Do.-Instalações de antenas de Radias.

Aceita-se todo e qualquer serviço de instala.
ções a' preço

/
sem concurrente. Aceita-se contratos

para 'o interior e f.6ra do Estado.

INotas Ca-u�� i:;�\��;o��:itL iI1---C�fi-e Restaurante
c

ATOS'OFI..
I São Pedro

CIAIS

I
!

__�olicas_1

NODlea�õe8

EXOBarBeies

�",I.ional de 10 '·1.
Para diversas (unç6ea no ma..

gisterio, fOlam designadas as pro'
.

fessora� Suzana Stazack, Eloina
de Medeiros Tive,., Nair Teles.
Zelanda Zacchi e Hagar Ber·
nardes.
SECRETARIA DA
SEGURANÇA PU

.BLI�A

DELEGACIA DA OR ..

DEM POLITI�A E
SOClâL

Requerimentos
despachado•

Clinica Médica de Crian-
ças e Adultos

1 Consultoria e Residencia

'I em João Pessôa-Estfa"
, da Geral n. 64A.

Desllnacões

, Foi abonado a Sebastião dã
t Silva Ramos, continuo do In.ti

tut� "de Edu(.ação de Lages, o I\sdlclonal de 10 '1 ..
I

Requerimentos des.1
paehados I

, I
'-\lei Cavalcanti Boto Ouima-I

riel-Sim.
I

Otiliá Wcstpbal Maier-Sim.
Maria Corrêa Saad- Sim.
'--Delminda H. Sima� - Sim
Maria José Felix-SiJn. I�����-��������������������",
.J.oao Belarminu da Silva-re·1conheça a firma da certidão de !Is.
Justina Klemczak Sicuro- ln- I

deferido
Maria Dí.ss . de Oliveira

S_ubmeta-se á inspeção de Sau-!de pera?te", � seguintll: junta e I
coro aS.SlStencla do dr., Procura- ,.dor FJrcal: du. Barca PeloR.
B. Faraco e Miguel Boabaid. i

Ceni de MedeiIol Tives-Sim. I
• � _

VIVENDA
Consultas: das 8 ás 1 I)

Trespassa·se o contrato de
e 4 ás 7.

uma ó�itncl e (onfortavel vivenda
nesta cidade. Pedido de mfor-l Atende.chamados á noite

II' maç.ões ti _Caixl_I Postal. 11.1. i P iiloIi 'i i iii' -'I ii i
_

zí ar ·s ·4 .e&!1T J ...$. )$;[

Empreza Constru
tora Universal Ltda.

Restaurante Liberdade Leandro Bif - Urussanga
Sim, à vista da informação do·
Fiscal Geral.

Raul Fen130do Marcon-Tu
barão-Idem.

Antonio Jose Roque � Fàbio.
Maximo Pert:ira- Araranguá-
Idem. .

'Paulo GURther-Ccncórdia
�,�':;'iiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiii.iiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiil_iiiiiial Sim. à vista das informaçõell.

.

Edifioio Amalia Neto
. FLORIANOPOLIS

Ceis Liberdade-Esquina
Saldanha Marinho

'ABERTO DIA E NOITE SERVE-SE MENU. PRATOS
VARIADOS BEBIDAS NACIONA-IS E ESTRANJEIRAS

Dirigido por seu proprietario ARNO BRINCAS

.

OS MELHORES PLANOS DE -SORTEIOS DO
BRASIL.

Con�u'te�nos sem compromisso.
045-20v.1

I.,

if
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,

A

, conceito expresso, em artigo
de -oolaberação, mesmo solicitada,
pão implica em responsabilidade
eu endôsso por parte da Heda
eliG.

Assinatur.Qs

Nos "Correios e Telegrafos de
Plorianapolis estão retidos os

seguintes telegrarnils:
Conceição Andrade, D. Bel1-

tinha Gonçalves, dr.-Gesar Bas
tos de Souza, Lauro Carlos
Blum, Miguel Farias, Rodolfo,
Caetano, Cácilda Moretti, dr.
José Goulart, Vitor Fangier, Ber
tolino Reinert, Eurico Ferreira
Guimarães e Gestor.

��ü'"Uil@ �

O rul��im© r�(�r�@

» ÂNTI-SÁRM TEU (f

Dirflltor - Proprietario JAIRO CALLADO
---......---""-_....._'_'�,---_-,------------

"Florial!opoll�, 12 de Outubro de 1939
'

------

Iniciaçao lD,atentática
Dr. Arminio Tavares _ouv�::;�:::iZ,
CIRURGIAO-ESPECIALISTA Assistente 'do prof. Sanson
Consultas das 10 âs 12 e das 16 ás 18-João Pinto.Zsob-Tel, 1456

,

(Imprensa Oficial de Sta. �atBriDa -1839)

Leilão
.,

-, I
,

'

Serão vendido em leilão no dia
,'REDATOR-CHEFE: 17 do corrente ás 19 horas no
j Sempre se ouviu outrôra, e ainda hoje alguma vez se ou-

I Mar",tin,ho Calla,do Jor. predio da rua Esteves Junior n. , . I t' , .' .

, 28. os seguintes moveis. ve, que a matematíca, mesmo a e emen ar, e matería Ingrata aos.

�
Redatores-J. OTAVIANO RA- 1 cristaleira, 1 armário tipo ensinantes, de diíicil assimilação pelos alunos e não menos' difícil

MOS e- JOÃO DE FABRIS cristaleira com vidros de côres, transmissão da parte do preíessor. , '

, Costuma-se, (inda, acrescentar que as criança brasileiras
Redator-artistico=- eLE'MENTI-

1 mesa elastica com pé de co· A d idi
,.

I f
.

d di i'
luna 8 cadeiras estufadas de tem acent?a a I iosmcrasia pe a

, armgera a IBClp ma, e que esta
NO DE BRITO.

pan
'

I d d
. é um temido fantasma dentro dos programas escolares.

<,
é) couro, grupo e ca erras b d f I d

dR' N
.

h d S· Estas e outrae « outa es> se ormu am em torno a ma-

Reda�ão e OfieinaQ 10 bUll'o egfl6n o e

I' uPde.flor temátiea, alvo de impiedeaasjaveetivas, que são, em geral, verde-
r-c Ó.

'

00 a, com ,{lp.ças Ivan, . , .
"

, "

R C Ih• M f 51 d
.

'

b deiras heresias pedagógicas.
• on�e �Iro ara,., ' e. pano couro, 1 Biom o, 1 ca-

Ciência do numero, da -extenção e do movimento, expres-
Florianopohs-S Catarina -deíra de balanço de pano couro

id d
'A •

d I"
.

h.,
hid

•
80S em quanti a es exatas' cieneia a ogrca que cammr a sempre

,
•

Agerites..correspondentes em to. 1 dI. et'b\ tapete congulem, dI em linha rêta, sem se perder n0S emaranhados das veredas 'dos
4as as leealidades ·d' E t d ca eira aianço cem assento e . _ ti

,. d dT'1 ..,
_

ti d' I, ,0 S .a ,0. palhinha, 1 sapateira, 1 guarda subt6rf.uglOs�naol .po e ser a m��edmatlCa e J ICI. assnm açao, ses e

rou a com es elho 1 camÃ ca 'flue seja raciona mente .trapsmlt1a.. . _

C I b
N

I PI b � i d 1 Segundo 0 depoimento de um ex-diretor do ensme em Sao

O a , () r a r a o sa,
d

anque e, f�mo1 aE Paulo,' ara nosso justo gaudio, o professorado bandeirante+per-� rua; a rou)� sel!l i"pe o,. s-
dendo � medo ao fantasma, e já esquecido do muito mal que se

an te para ;vr?e, 1
superior �a- profere centra a matemática-enfrentou, desassombradamente, o

{ue erPara1 eDite,. m�qUIDat dO- ensino da mataria em apreço;' ensino que é hoje realizado, em gran-

dogra .lea, c3ar eira pa9ra eds � os
de numero de escolas e classes do lo. grâu, com verdadeira mas-

e cnanças, mezas, ca eiras, .

daaé1 armário 1 meza radio 8 abat- tría-pe agogiea.
._ . . .

. 'd 6 d
'

I B 1 O sr, Sebastião de Oliveira Rocha" professor paulicta.
loures sen o

Ih
e

2 porc� anas; atualmente eomíssionado no cargo de superintendente geral do En-

vasfura v:s:n o,
1 t

s?ne ;s lara sino em Santa (2;atarina, é uni dos nossos professores que conhe
co.r mals't' erroS e e rlCdo, ogda- eem, magistralmente, a processuáçãc do ensino da' matemática ele-
retro e e nco como as sen o ' .

1Ano 50$000 de i 6 I mental', em que se tornou pente nas esco as que regeu como pro-

I 3 $000 tu�a d·cane a, "cI�mhas para so -

fesser e no eual se especializou, estudando os fundamentes psico-emestre O eIrOS, iversos ga 10 as rosa e. '1

d'" i'
'

d
Trlm�stre 15$000 10' t 1 bilí d ! d 10glCOS da apren I�agem, uepeis que passou a exercer o cargo e

.. rm �s'f d m� I:t e aa a e
cliretor da Escola Normal de São Carlos.

Só para 11 captial: VISI a ets uda a7 ,e ama1sco rb�Bl�' Fruto dessa competenda, comprovada em longo tirocínio
M�s "5$000 comnos a e peças mo lIa . ,. , INICIAÇAA MATEMATICA Ie estufada damasco de' côr verde 7 do magIBtefl�,. e a. ' ".

'

.

' ,,�anua que a

- 1 t d Ih Imprensa OfICIal de Santa Catar.ma edItou com caprlCilho e o go·

T 1 bP�çaSt'e 2PeBn'deat er1a com

f'
espe o \rHno do Eatado suliat9, distribuiu, largamente, por suas eseolas

� e-raD13'S lzan, J e, so a amare- , .

-

..., ., lo de palhinha 1 cadeira de publIcas.
_.. , _ ,

re',t,.-,do's balan, o amarelo
'

com assento de. Ta? mtehg�nte e o _plano a�otad? pelo Autor e t�o pr�-
Ih' Çh 1 b'

. .

t tiGOS os meIOS de processuaçao por ele acanselhados, que ose duVi-

7Pa In 'ta, d Ir�au mlms1r e c104ffiO' damos em lemlilrar ao redator €Ia nossa ..Revista de Educação» a
gave as e cor amare o, 'A •

d 'I d
,.'. .fl

-

d
80 convemenCla e tras a ar, para as suas pagInas, as lDs�uçoes a

por
� �,., útil publicação escolar catariQense.

(Do Correio Paulistano de 28 de Set., da 39) ,

lIíiiI!ií pmrzwmw 77'Xawt77 @WWA::tei' ,j"�.Twrem' ;_
,

DR. LUIZ'DE'SOUZA
'"

1: Instruções para o ensino de aritmetica nas classes do
lo. gráu, organizadas pela Superintendência Geral do
Ensino, de acôrdo com os programas oficiais do Estado
de Santa Catarina>.

'

Sul Amarica Capitallzação
'

A mais importante (jompanhia. de Ca
pitaliza�ão da ,t\:mheriea do Sul

Amortizações de .30 de Setembr:o de 1939

No sorteio de amortízaçães realizado em 30
de Setembro .de 1939 toram sorteadas as sepuíntes
combinações.

OGD BZA· QJX VOG' VMK UIV

\)

ADVQGADO

Escrítório -- AVEJNIDA GETúLIO VARGAS - Residência -
,

HO'i'E:tl GI...ÓRIA - JARAGUÁ

Todos os títulos em vigor. portadores de uma
• .das combinações supra, serão imediatamente amor
.' tízados pelo capital 'garantido a que tem direito na

Séde Social: Rio de Janeiro ou

com o Sub Agente Adolfo
Boe�teber, Ftorianopolis

'

O próximo sorteio de amortização será reali
zado no dia 31 de Outubro 'de 1939 ás 14 horas.

Schuldl,
,

�

de H. O. LIGOCKI
Livraria, Papelaria, Tipógrafiél, Encadernação e Fà

brjca de carimbes de borracha

Artigos para escritório �ros em branco - Art.i.
gos ,escolares-Artigos para presentes-'Brinquedos

�
Aceitam-se encomendas de «clIché», chancelas
sinetes e carimbo,s de datar, de metal, para inu:

tilizar estampilhas
Hua Felipe Schmidt, 21

CAIXA POSTAL; 169 Telefone 1.237
Floriª-nop,olís -- Sta. Catarüla

41 P.

Cal
I

Â

e Irmã
de

/

Sêda
, '" I

d,e "'S'ANTA CATARINA

I� C'IRETAM,ENTEl das FABRICAS do Rio e S. Paulo recebeu.' o mais
completo e variado estoque,de sêdas

, Padrões' de surpreendente bel/eza
,

R,yª, F'eUpe $chmidt, 22

.$, 4L!I, .....

q"amamO$ ,.� �tenção da povo 'd_; Fl.OR·IANOPOLIS, pa:ra fazer
,,'�_� ao ",E'M.PORIO DA� SEDAS" •• '" II afamada CASA dos TRES
Qnde, d'g'rante o mês de outubro, ,�e,rá feita A MAIOR QUEIMA
és.toqu'e� por preçQ5 ,.Iu,oca Vi$tDS.

� '" ." \"" �

, j

o emporiq

Patú de todas as' cores- de 10$ por 10'000 .

Romain�todas as cores- ,de 14$ por 8$500
Orap Peau d'Ange--todas as cores de 15$ por 9$000
Ba.ghera-todas as cor�s- de 12$ por 7$500
Dr ap Façoné --20 core's- de lOS por 7$OOÓ
Façoné belissimu-

'

de 0$ por 3$500
FaçQné- de

f 3' por 3$500
Sed� Xadrê::- de 5' por 3$400
Clo'qué� de 15$ por 8'00,0
Sedas estampadas, ' padronagens
ultra novidade, 'a cumeçar ,de 6f300-até 2'3,000

,.

uma .,_,

I'RMãOS,
da seu

Fone 1 4 O 1

.,. .(

Acaba de receber diret�m�nt� rias melhores "Fabricas do Pais "..., o que
HA de mais belo, vistoso, moderno e atraente em

Sêdas I ., Casemiras e Linhos

Linhos das· Melhores

11\1

maior

CA'S,EMIRAS
recebidas direiamenfe dGS mais afamados
centros produtores-o maior sortimento -

'a maior garantia para as pessoas ,

de, bom, gosto
'

fabricas da IrJauda-o quê dará a me
lhor nota da elegancia. As ultimas novi·

dade�-qualidade supe.riar, apta:...ai'.satIsfazer todas as exigencias
,

í; t "' ,

'OU hT'''''''T]I
5',o� 'n·o Casa àos Três Irmãos

..

. ,- -_.. �, _::,_
,

" -;�� : ;f':,:.":': 'f. �,,,_�";:} ;.-_ "�>�, ,":, ..:::\ .... ..:,.'-. ';"-�)'� -�'.', ,
"

.

':': .

-

" J�-'(.!.�'.� ••

,

.1 ."" :..... �,' �,� •

>

_�'''': ... ;-. ;�.jI.' I �,'

..

..... �
�.

- ". . ..
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GAZET.A. Florianopolis, 1939
--------------�--------�-=--�----------�---�--��--����------.--------��--�----------------�----------�--------------------

FAM'ILIA 17 ,... LaIRA
�BA, RIG VERO,'E_40 �

--------------------�-----

A"·GAZETA

Perante uma assistencia apreciavel teve legar terça-feira,
mais uma rodada do campeonato de bola ao cesto, promovido pela
L.A.C.

A partida principal teve como contendores OI adestrados
"fives" r.M Família A.C. e Lira S.C.

Após um primeiro tempo parelho e movimentado que ter
minou pela contagem de 6x4, os valorosos defensores do Farnllla
-apresentando um invejavel estado fisico, não tiveram dificuldades em

, * sobrepujar a não menos valente equipe "aureo,c'erhlea". que apesar
, de uma apresentação bastante melhorada, não poude resistir as

investidas do team de Aloisio. Fa.ltou aos rapazes do Lira o ne

eessario preparo fisico, cuja prova ficou demonstrada no desenrolar
do segundo periodo da luta. '

Com mais esta vitoria, continúa a equipe do Família na

leaderança do certamen,

Barriga Verde e Bocaíuva foram os adversaria. do se

gundo cotejo, falho de interesse em virtude da acentuada superiori
dade do vencedor, superioridade essa nitidamente demonst ada pelo

.

elevado nplacard".

Prep?tra-se O 1Fígueirense.
.

I

Conscia das responsabilidades que terá, domingo proximo'lao enfrentar seu tradicional rival o Avai, a direção tecnica donglo
rioso" submeteu a um rigoroso ensaio os titulares de ambos os i
quadros, na tarde de ôntem.

o

O ensaio decorreu dentro da maior disciplina, satisfazendo
amplamente não só a direção tecnica como a todos os torcedores
que lá apareceram, desejosos de saberem quais 85 pcssibrlidedes do

._'

seu esquol::h�o) no dassico de domingo.
---

_-,,'Perí FerroviarJo•• • ",+ -' -
•

Esporte CI'ube:
o

IRecebemos e agradecemos a seguinte comunicação: •

J

. i
«�ecreta[ia, 26 de ,Setembro. de I ?39 .. limo. Snr

•.Reda-I
tor Espolbvo da GAZETA-Plorumopohs-Temas a sahsfação'�
d� levar ao vosso conhecimento, com a presente, que, em Assem-;
bleia realisada no dia 4 do corrente, foi eleita, e empossada à

181,do mesmo, a. s�guinte diretoria que d,everá administrar este clube
durante o periodo 1939140: '

I )refiidente de Honra-Ildefonso Melo; presidente-Rodol
fo Rodrigues (reeleito); vice-presidente-Antonio 8aggio; secretario
geral-Salvio Ncbrega; l ' secretario-e-joêo C. Reis; 2' secretarie
-Fraocisco Celis; l: tesoureiro-c-Abelardo Luiz de Oliveira (re
eleito); l' tesoureire-e-josé Ricetti; orador-Leandro Machado(re
eleito); diretor eeportivo-s-Francisce Santi; ínstrutor de fisica-Sa�
gento Ricardo Geronazzo.

CONSELHO' FISCAL:
P.EEicen - p,r gelo P. Gabardo; membros: Salustianc

Abreu, Eduerd. L ucas e Oeosdelio P. Lima.

Servimo-nos do ensejo para apresentar-vos nossas cordiais
. saudações. Perí Ferroviario Esporte Clube (a) JOÃO REIS.
secretario geral. »

Radio Sociedade Santa Catarina
Assembléa Geral

/
Ficam convidados os srs. Sacias da Radio Sociedade San-

ta Catarina a comparecerem á Assemblêa Geral designada para o

dia 16 do corrente, ás 20 horas. na séde da Aeaceiação Catarínea
se, de Imprensa. á rua Felipe Schmidt, para o fim de tratar
de assunto de interesse geral, eleição de uma Diretoria Provisoria
para reerguimento desta Sociedade e providenciar a respeito

: da
admissão de novos socios.

Florianopolis. 4 de Outubro de 1939.
FLORENCIO TIAGO DA COSTA

Presidente em exercicio

e

BOCAIUVA 19

DESPORTIVA
Direção de Escotto Melo

o sul-americano d. remo

RIO, .tl·-Carta recebida de Buenos Aires informa que a

Assóciação Argentina de Remo transferiu para o ultimo . domingo
de março do aDO vindouro o Campeonato Sul, Americano de Remo,
marcado para onze de novembro.

.

A entidade plATiná, pelo que se, verifica, atendeu aSSIm, a

solicita�ão de entidades brasileira e uruguaia.

Uma assinatura mensal Dr� Pedro de Moura Ferro
Advogadode A GAZETA, custa Rua Trajano n. 1. (sob.)

apenas 5$000 ,

i•••••••••
'••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

BASOUETE Transferido
para Março,

CASA MISCEL.AN
-------------------------------------�----------------------------------------�----�. ---�----------------------------------------------------

A'TURUNA DA ZONA

,.... Rua
._---....,---

Programa dll�rno

De 6.15 6a 17.30 horas

Programa noturno

De 17.30 Aa 23.30 horaa

Rose Lee
Nabor Cios
Orlanao Silva
Irmãos TapaJós
Emillnna Borba
OrqUlzstra Oe Cansa's
RaOamés e- Ali 5tara
Regional Oe Cante Santora
Romeu ,!5blpsman com a Orquestra

roncertos

R's horas certas, 'ornais falaaos com- no
tleias em primeira mão, fornet:iôas:
pela A NOITE. sob o pctroclnlo
00 SAL CE fRUTA ENO E CA
emUL50 CE SCOTT.

fi's �1,2S l'ANCAO 00 OlA • -
. Escrita

e, l�terpr.fZtaaa por Lamartlne Babo,
uma ofli!rta _aa casa ae louças "O
DRAGÃO.

R'. 21,30 ·l?R015RAmR PATlm19 • com
Canaldo Botelho .IZ etementos ôa 50'
clll!OaOe Carioca em cailela com a

l?R6-3, ao Rio e Racllo Tupi Oe 5.
l?�1.l10.

R's 22,30 - SERENATA " Um programa
lItero musicai, 'por SaInt l'lalr Loprzs

5pli!ak�r Oli! stualo: ('e150 6ulmarãli!5 li!
Saint l'lalr Lopes.

Amanhã:

Nuno Roland, Celeste Aida, Mauro,
ae Oliveira

Ats 21.30-·DIVERTIMENTOS LEVER.· Almt-lorante e mais 114 artistas. ,

A's 22.00 - TEATRO EM CA:SA • apresen
to a peça em 3 atos de l?ereira Hu
nee, ALELUIA, em uma adaptação rc

Olofonica Oe Vitor ('osta, na intea·
pretação Oe: •• Ismenla àos Santos.
l'elso 6ulmarães. Zezé fansclZa,
Saint l'lalr Lopes. Floriano, FalssaI.
Rntanio Laio e outros, patrocinlo ao
àa Companhia Americlt Falfrii.

LOTERIA FEDERAL
QUARTAS e SABADOS

Adquira o seu bilhete no
I

Salão Progresso
\ O Unico!

RUA FELIPE SCHMIDT N. 5 Florionopolls

Pera,cio, Leoni
das e Zézé
Procopio

O. primeiras "cra,cks" a

merecer a elogio de
L_greca

RIO, 11- Silvio Lagreca, tecnico escolhido pela C.�B. D.
para organizar o selecionádó brasileiro que vai disputar com os ar

gentinos a terceira partida da "Copa Roca", esteve, domingo, nesta

capital, onde assistiu o grande choque entre o Botafogo e, o Fla
mengo, para fazer observações.

No proprio campo, após a partida, os cronistas cercaram-no,
crivando-o de perguntas. Inicialmente, falando sobre O match, disse
que, a principio, tivéra a impressão �e que o Flamengo venceria.
Mas depois que Peracio conseguu o p-ime'ro goal, não teve mais
duvida na vitoria do Botafogo. O trabalho da linha média do
Flamengo não estava bastante solido para suportar os cinco ata
cantes bnrafoguenses,

Os cronistas querem saber SUélS impressões a respeito dos
jogadores e se já havia pensado quais os ncne que escolhe i" para
formar o "scratch". Embora sem querer fornecer, desde já, msiores
intormações sobre esse particular, Lagreca Jiss� o seguinte: cSstou
entueiasmado com a exibição de Perac'o. Podemos classificá-lo co

mo um autentico "crack". Peracic forneceu um verdadeiro espetaculo
de futebol. Leonidas, tambem. Agiu de fór-ma excelente, fornecendo
de si a impressão mais agradavel. Outro elemento, que me impres
sienou foi Zézé Procopio, que é um half cceeciencioso, senhor de

Oe
grande recursos». A seguir Lagreca diz que, "embora tivesse feito
outras observações, ainda era cedo para 85 externar. Quando eu

expuzer um juizo, é porque já estudei maduramente a produção do
crack e isso sucede, por enquanto, com Peracio, Leonidas e Zézé
Procepio. »

Os nossos auxiliares estão ( segura
dos contra

Acidentes do Trabalho
NA

M'ERIDIONAL
CIA. DE SEG. DE ACI[lENTES DO TRABALHO

Agente GeraI DO Estado:

Aldo Linhares
Rua Trajano. 11 sab.-salas 1 e 2. Telef. 1-1-7-2

-, ex. postal 29.

FLORIANOPOLIS SANTA CATARINA
"

A
Trajano N. 12

Venda de ·discos' e valvulas
/

'

Nas suas DovaslostaIaeõ@s eontlnúa vendeudo sempre lDais barato

Distribuidora dos aparelhos R. C. A. VICTOR

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



VidaNossa
NO PO'RTICO

o amôr me Iei braseiro aberto em chama
chispas, clarões de rútilas centêlhas,
faiscas luzindo, flamulas vermelhas,
fôgo que pelo peito se derrama.

GA
Diretor-Proprietario JAIRO '�ALLADO

ANO 1563VII lFlorianopolls, Quinta-feira, 12 de Outubro de 1939 INUMERO
-------------------------- -----------------------

� A data de hoie assinala o ani-
O D E � N versario natalicio do nosso ilus-
• Ilder d08 eioemas di

.
.

tre conterraneo e mamieo go- nSITAS
vernador da cidade sr. Mauro T' A

d
Ramos, que nesse elevado cargo' "

rvemos ontem o pra�er .a
tem demonstrado notavel espírito visita do sr. cap. Venturellí FI

progressista e admirável clarivi- 1�0, acatado comandante do

d
. F orte Marechal Luz, em São

encia. F
.

dFloriauopclis está sendo remo- rancisco, � consagra o poeta.
HOJE-QUINTA.FEIRA, 12 DE delada, remoça-se � �á apreseuta- Senhorita faça com que seu

Uma balança que pesa certo não l:!Ó vos satisfaz, com')
OUTUBRO se aos olhos do visitante como

d h' tambem satisfaz o <vosso freguez>
id d b namora o use c apeu . ,..' .

Comemorando hoje a passagem
Cl a � que. quer acompan ar o

I RAMENZONI E neceasano possmrdes uma BALANÇA automática que vos

de seu 6' aniversario, o "lider" gran,d�oso ritmo de pro�reBso.. .... ._..."....,..... "'...... '" � ..............r.õ&'I,
dê pleD(� rendimento e satisfação aos vossos clientesl A balança

vem apresentar aos seus distintos A �le d�vem •

os flo!lanopoh: I����'_�����.A�1 automatíca cDAYTON" pesa com absoluta garantia. não descon-

frequentadores os melhores agra-
tanos íneatímaveís serviços e daí .t!J � trela e tem 15 ANOS DE GARANTIA, garantia essa dada por

decirnentos pela preferencia que
o estimarem muito e todos que

�1
Rodolfo «tulot I�

escrito.

lhe tem sido dispensada e pela aqui residem tecerem sempre � e Sra. II cDAYTON,

valiosa simpatia com que- o cer- 1011 veres á ação. administrativa
111

. é a balança que mais se vendj3 no MUNDO.
cam. do.honrado prefeito, procurando

�I participam aos seus paren- Pi1 QUAS.I DOIS MILHOES DE BALANÇAS VENDIDAS.
E d f estimula-lo com palavras de li' A • �� cDAYTONssses po erosos atores, enco- I

I �, tes e pessoas amigas que ijI . T..,' '."
"

raiam-n'o sobremodo, asseguran-I
ap ausos,

> �� sua cunhada e irmã Maria' �� EM 12 TONALIDADE") DIFERENTES ...

do-o assim um futuro de maiores A Gazeta abraça-o afetuasa· � Costa contratou casamento � .

c BALANÇA DAYTO�:. com duplo nivelamento é a mais
mente r...�'

' � c h ida : M{TNDOtriunfos para consolidar ainda' . r com o Sr. José Arsenio Es- ll1i
on eCI a no J ...

_ '" '.

mais o seu titulo de-:"..LIDER TTE EULAMPIO R DO VALE f pindola. "

Peçam demonstrações S.:!..M COMPROMISSO.

DOS CINEMAS".
...

.

'

� . �I U� produto da ÇIA. H.OBART.DAyTON D,o BRASIL.

A data de ôntem assinala o � E
.

7 10 999' � Agencia em Floríanopolia Rua Fehpe Schmidt, 46 A.
. . . . �� streito I uss � , 'B I D ' ,

a?l�erSano . n.at,ahcIO do nosso � � a a n r as' a y t o n
N

distinto patrício sr. sub- tenente � '*""3"'����� fi� �.
FESTIVA VESPERAL 1· Eulampio Reis do Vale, brioso � �""

.... ,," .•,,-"'...........

..,� �
FANTIL �i1itar �a noss� Marinha e peso � � MARIA � � I
Programa soa mUlto �stlmada pelos seus ! �� e ��� . � !

elevados sentimentos de bonda- �l��� , ���� iNACIONAL D. F. B. de e cavalheirismo. � JOSE' � I

� �SOMBRAS A' SOMBRA-dese· DR. OSLIN COSTA � nO_lvos �.'nho colorido �� ��

Regista-se hojé o natalício do "_��::$J�r��

nosso distinto conterraneo sr. dr.
Oslin Costa, provecto advogado
em Indaial.

A Empreza Centenario de Rfbelo & Cia. Ltda., tem o prazer de
tornar publico que acaba ue estabelecer treis vi3gens semanais para transpor-.
te de passageiros, em novos e confortaveis onibus. na linha Florianopolis-
Lages e vice-versa, obedecendo o seguinte horario:

'

SAlDAS DE FLORIANOPOLIS E DE LAGES-a's segundas-quintas
e sabados, ás 6 horas da manhã.

Preeos das Passagens
Florianopolis a Lages 50$000 ida e vol!a 10'l. de desconto

» » Bocaina 40$000
» » Canoas 35$000
» » Bom Retiro 25$000
» » Barracão 20$000
» » Taquaras 15$000
» • Rancho Queimado 10$000
AGENCIA EM FLORlANOPOLIS: RUA FELIPE SCHMIDT 40

» "', LAGES » MARECHAL DEODORO
034-14--10

Mas - brasa viva ! - agora te assemelhas
a uma neve perpétua: dêsse drama
resta apenas a cinza de quem ama,
-dôces relíquias de lembranças velhas.

VIAJANTES

ARISTIDES PALUMBO
Nada recorda a morta luz ... Sómente,
por horas êrmas, quando o vento invade
essa esquecida poeira refulgente,

Está em Florianopolis c sr .Aris·
tides Palumbo, acatado industrial
em Itajaí.

passa um lampejo de aurea claridade,
um rastinbo de fogo - cinza ardente,
crepitante de febre e de saudade ...

HEITOR SANTOS

Encontra-se nesta capital o sr,

Heitor W. dos Santos, residente
em Rio do Sul.Prado K,elly

A.NIVER'SABIOS

PREF. M�URO RAMOS

PEDRQ PAULO CUNHA

(AR rAlES DO DIA Acha-se nesta capital a iorna
lista Pedro Paulo Cunha, diretor
da <Nova Era», que se edita em

Rio do Sul.

Emp. Cinematografica'
Odeon Ltda.

FONE: 1602

A'S 2 HORAS:

Um prodigioso espetaculo
em TECNICOLOR, de um

sensacionalismo ininterrupto!

A V I S O

CAVALEIRO DO AMOR - re·

vuette em 2 partes

JORNAL UNIVERSAL n. 6S

O penhorda discordia
uma deliciosa comedia

C0m

JOAN FONTAINE

3 traillers'

Preços� 1 $1 00
,

Galeria-$700.

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

"SESSÕES €HICS"

UMA ASSINATURA MENSAL I
DE cA GAZETA» CUSTA I

APENAS 5$000
DES. AMERICO NUNES

AVISOFeswia hoje o seu natalicio o

sr. des. Americo da. Silveira Nu
nes, integro membro do Tribunal
de Apelação.

JORGE SOUZA

I
I

Dr. Miguel Boabaid avisa aos I
seus clientes que mudou seu con- i

. sultorio para a rua -Trajano 33!
sob. (alt.os da exposicão ,de mo-!
veis H. Soncini). _ I
Consultas diariamente: 2 ás 4 :

horas. I
O� 10V-2

A efeméride de hoie marca o

natalicio do nosso distinto con

terrane0 sr. .Jorge Souza, alto
funcionario da Diretcria Rt'lgional
doa Correios e Telegrafos.

Num cenario de sonho, em que
o olhar mergulha, farto em exta. Passa :hoje (') aniversario do

se, desenrola-ae em toda a vio- sr. Navarro Lins, coletor federal

Jenta e tumultuosa ação o grande em JoiuviJe.

romance da WARNER com Faz. anos hoje o habil volante

WAYNE MORRIS - CLAIRE sr. An Luz.

TREVOR - CHARLES BICK· -

FORD - JACK LA RUE. HABI1ITAÇõES
,-

O Vale dos Gigantes Contrataram casamento, o sr.

Nelson Silv�ira, funcionario da
D. O. P., e a senharinha Lindo
mar Medeiros, filha do sr. Otavo
Cassiano de Medeiros, funciona
rio da Escola de Aprendizes Ar
tifices de Curitiba.
-Contratou nupeias com a

�entil senhorinha Nila Pereira,
JORNAL UNIVERSAL n. 68 filha do sr. Tomé Manoel pp'"

reira, o sr.' Rubens LehmkuhI.
-Contrataram casamento, o

sr. José Espindola e a senhorita
Maria Costa.

- No- programa-

NACIONAL D. F. B.

3 traillers

Pfeços: 2$000
Galeria: 1$000,

-018-

'f�T'Z'"[�:;���1p��' CARlAlES DO DIAI � ome anoe eresra tf�i e Zulmira Gonçalves ��
.

'

I Pereira I PROGRA!\>1AS DE HOJE:

a participam aos parentes e �� ....1�vS .....OROADOS� pessoas de suas relações o � ..., n ti'_' .

'

•

� contr�to de casamento de � REX, ás 5. 7 e 8,45 HORAS.
� sua fIlha NILA, com o snr, � I� RUBENS LEHMKUHL. � Passaporte nupcial
� � I Uma formidável ccmedia de

� Fpolis., 2-10-939. � I avent.uras. U.m filme- em que se

ij fIiIl apreC1�
o mais completo trabalho ç.

â ����� � de espIOnagem.' Na téla, os que-

I� � I . �II' ridos artistas EDMUND .LOWE,
I

RUBENS
� � fi zendo o grande aventureiro.

_r.�
e

I�
i I MADGE EVANS, no papel de

J!F.::fIr.r��, NILA

81���.'1t:J
I inteligente e teimosa reporte�.

i noivos 8 I PAUL LUKAS, em lei das mu-

H 8 nições efinalmente, KETTI GAL- .

����� LIAN, produzindo a incompara
veI dama misteríosá, aguçando

. .. ,-.. _-_........-. ."'" --" ...._.�--

todos 08 sentidos da gente,
-No programa-e-

Dr. Aurelio
Ratolo

MEDICO -OPERADOR
"

.-PARTEIRO

RAIOS X

�linlca ae Tuberculcse
Pulmonar

:OIatermla em ondas curtas •

Ralos Ultra-Violeta e Intra'
Vermelho

Infrazon=-Terapia - Cistos
copia-«Uretro+-Scopia
Consultorio-Rua Deodo

ro - Esquina Rua Felipe
Schmidt. Das 9 ás 12 e das
14á!l 17he. Telefone-1475.

Residencia - Rua Nerêu
Ramos 26 - Telefone 1450.

SMRS. COMERCIANTES! NACIONAL D. F. B.
VOZ DO MUNDO-com os ul

times acontecimentos.

Traillers

Preço:-2:bOOO

(fundado eio 1905 João Pessoa
Estreito

ASSEM:BLE'A GERAL

IMPERIAL, ás. 7,30 horas.

Garota endiabrada

com

FRANCIS GAAL, HANS JARAY
Uma encantadora novela que

tem por ambiente, o celéberrimo
Casino de Monte Carlo.

O titulo dá ideia de uma' co
media, 'mas, um drama em ver

dade é o que se passa lá dentro.
Uma encantadora mulher para o

serviço de 'caçar fortunas e depois,
infaljyelmente. o amor ...

Liqtiidação completa, rea! e/definitiva
da

Joalheria Boetcber

Preço: 1$100.
Selo incluido

Caixas para Radios
40,50 E ATÉ 7001° DE DESCONTOS!!!

O predio será desocupado até o dia 30 do corrente.
Preços mais baratos do que ha vinte anos atráz!

Fabrieamos os mais lindos e

...
modernos tipos, segundo os mo

deles do nosso catalogo p,spec1al.
BOM GOSTO E CONFORTO

CASA SILAS
R. Conselh. Mafra, 72.

054 15 V-I

N. B. Principios de Novembro proximo, será inaugurada
a Casa «ESMERALDA" á Rua Trajano, baixos do Hotel
Magestic, com um maravilhoso Stock de' JOIAS, RELO-
JOARIA-PORCELANAS--CRISTAIS-OPTICA, ETC.

Club Recreativo"5
de Novembro"

Oficinas com oficiais competentes em Relojoaria, optica e

ourivesaria.
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PUBLICO
De Ordem do Snr. Presidente,

convido aos srs. socios para a

reunião de Assembléa Geral, a

realizar-se no dia 15 do corrente
ás 10 horas, afim de proceder-se
a eleição da nova Diretoria pa
ra o periodo social de 1939 á
1940.
Devo advertir aos sre. socios

que não havendo numero
.

sufici
ente 1'1a primeira reunião, ás 10
h8. se fará 28. convocação ás 10
h8. e 15 ptin. pro(:Jedendo.se el!!
seguida a eleição com qualquer
numero de socios presente.

Salas das sessões ao Club Re
creativo 5 de Novembro.
Florianopolis, 12 de Outubrl3l

de 1939�
Rubens Lehmklltll

Seeretario
059-3v-l
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I lidade"
Cia. -, Joinville MAR�A REGISTB.ADA

não
.

deve faltar ean casa alguana!
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


