
até

MODE .ANDO FLORIANOPOLIS
.

�

�. ação dinamica_ do prefeito�auro Ramos nos tràba
·Ihos

.

de urbanização da capital.
Florianopolis póde e deve ser uma cidade moderna. E o

,-- -. ,
"

será, porq�e é esse o grande obj.etivo da administração Mauro Ra-

A
,,'�-i.

G A Zmos, objetlvo que €ammha rápido para a realidade, como nos foi �

� ,�- -

�,

dado observar em ocasional visita ás obras em andamento.
Basta uma sintese do que vimos para demonstrar o dina-

'
-

,

mismo construtor do ilustre edil.
'

Aí estão em vias de conclusão, os trabalhos de 'calçamento
-

da Alameda João Pessôa, até a majestosa ponte Hercilio Luz o

que permitirá magnifica impressão ao forasteiro vindo do continen
te. Nas mesmas condições se encontra o calçamento da rua Al
ves, de Brito.

Por sua vez, chegam ao seu término as obras de ajardi
namento do Largo Fagundes, pitoresco logradouro publico, onde
a sõçiedade terá mais um belíssimo ponto para a recreação do es- ANO

------

pirito.
\

R

TA
Dirctor-Prnprietario

-----��� -- - ----
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p�oloDgameuto da R. Felipe
o mar

SeblDidt Numa· explosão de loucura, semeando
motte nas ruas de São Paulo

RIO, 24-Pelo navio "Yama
zúki Marú, que tocará nos por
tos de Recife e Baía, chegará
aô nosso país a penultima parti-

" da do equipamento de sondagem
para petroleo, que o governo
adquiriu nos Estados Unidos.
E no proximo mês pelo navio

"West Ives", já em viajem da
California para os' portos acima

_eferidos, aqui aportará o res

tante d::J encomenda do abun
dante e moderno material com

que foi dotada o serviço de Ifes
quisa do precioso oleo,' a cargo
do Çonselho Nacional do Petro
leo.

Uma das' obras mais importantes que o governador da I

cidade vai realizar, é, por certo, o prolongamento da rua

FeliPe,'Schmidt até o mar. Esse plano, que já foi iniciado pelos opera
rios da Prefeitura deverá estar concluído até o fim do ano.

Não é preciso salientar a importancia do, prolongamento
da nossa principal artéria, pois ela resalta da propria execução,
pelas perspetivas da construção de uma futura avenida à beira
mar, e pelo mais facil desenvolvimento do transito.

Concomitantemente, dentro do mesmo plano de traba
lhos a serem concluidos ainda no ano em curso, estão o alarga- S. PAULO, 24-Constituem carregou novamente o mosque- do a arma contra vitimas inde- movich tinham ficado noivos na

mento da rua Sete de Setembro e da rua 28 de Setembro, tendo uma das, paginas mais espanto-
i tão e saiu. fezas, ora a esmo, semeou o pa-

I véspera, sabado. Iam êles, tal-
já sido adquiridos dois predios desta última, para serem desa- sas da cronica policial da cidade i nico e a morte em toda a zona

I
vez pela primeira vez depois do

propriados; e o calçamento de todas as ruas transversais ás ruas as tropelias sangpinarias dofsol-] SEMEANDO O PANICO E A da Luz. I noivado, dar um passeio de au-
Conselheiro Mafra e Felipe Schmidt., dado Manoel Modesto Filho, I MORTE E quando populares e agentes, tomovel.
'... Convenhamos que todas essas realizações representam' pertencente ao 1. esquadrão do I da policia foram ao seu encalço, I O auto subia, marcha lenta,
um grande espírito empreendedor, uma poderosa força de

vOritade'l Regimento
de Cavalaria da For-I' Verdadeiro louco, como pos- o monstro virou-se contra êles, i a rua José Paulino. Nisso um

E' que o governador da cidade tem a visão do verda- ça Publica, que já tem anteceden-] sesso, foi andando de rua em abatendo uns e ferindo outros.! forte estampido de arma de fo-
deiro estadista, e a ela se. alia o. seu incontestável patr�o�ismo" teso criminais.

. I r?�, atacarido a todos, alvejando I
I
go ec�a. Abrahão percebendo

o seu grande amor a
� Florianopolis, fadada, pela sua posiçao to-I Frequentador dos conventilhos ; sinistramente os transeuntes, es- FUZILADOS OS N.OIVOS

ser visada a sua pessoa, e.
VIS-

,

pografica, a ser uma da mais belas cidades do Brasil. A perso- da rua Vitoria e adjacencias.] condendo-se nos W.C. para mais I
�

"

'� lumbrando a figura de um mi-

nalid�de. de �auro Ramos á testa dos negócios d� municipio se i Manoel Modesto visitava. sel;l1;: facilm.ente mata,r, ora desfechan-
. �b�ahão Kunittza 'e"!:Lucia

Li-1litar
empunhando �ma arma de

constitui, aSSIm, penhor seguro de que a nossa capital ha de re-: pre o de numero 24 daquela .

• ' r. - Ai. ia� ..� cano longo escondido entre os

m6çar e de se modernizar rapida e vitoriosamente.
, I rua, onde, afinal.' se apaixonou IRitler CODSU1ta o povo "portaf� ;de um �.c. publi<:o, en-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••9

I por
Isaura da SIlva de 28 anos; .trou ja em maior velocidade

Será terminante Sto ' Aanaro de idade, solteira.
' \.

1. �

AtI pela' Couto de Magalhães, a ca�
- - I �epelido em v�rtude de seu a ernao min�o da Mau�. Só aí ._então

t t· vai- hoanena I gemo brutal, arquitetou um pla- sentiu estar fendo na regrao ab-
men e nega Iva ' .. no diabolico, e embora' resolvi- I

RIO 24 (Telegr d P
.

d U' d 'D Cf.' dominaI. Enseguida, novos dís-

I do, apenas, a matar Isaura, pre- I, .

'.. egr a�a e ans! �.. nite � ress, a",e�cla paros. ,E Abrahão vê tombar

gear O sr 'dr veniu-se para enfrentar qualqqer
I norte-americana) - �os cIrcul�s semi-oficiais �ran�e.�es', admite- sobre seu braço o corpo desfa-RIO, 24 (Telegrama de Pa- _ o

I event lid de I
se que o .chanceler Hitler estaria consultando a opmiao do povo 1 id - d L"�

.

's da U't d p' -'" ua a .

1
-

b
.'

'

.'
'.

..

-, eCl o e UCla, sua, nOIva, 'gra-n, a m e �

ress, agencia

'N
-' .-,

.

R '_ , t, é, \

<a �IiO �o re se estaria disposto a. suportar ;�!lla. �fe��lv�_".Jl!In:}l- vernente ferida a bala na cabeça,.norte-amerícana) - Acredita-se, ..

, .erell' a- NOVENTA PENTES D
- nante contra a Fra_x:ça, que custan�_mum�r.as VIdas. De acordo

_

-

,nos"éir�\:llos' bem -informádos-aes�
BALAS

E

'" co�, esses �esmo.s clrcul�s, �a reum�o semanal, do F�eh:_er com·
O EPILOGOta capital, que a proposta dó sr,

IDOS I
os leaders - nazistas teria SIdo' considerado como principal as-

TRAGICO
Hitler, para que a Russia defina

I

'

sunto se estaria o povo disposto a suportar essa ofensiva' ou a
a sua posição na luta que se Na reserva do sargento de manter-se simplesmente na defensiva, enquanto que as forças Outras mortes e outros feri-
trava na Europa ocidental, será Seria dificil dizer em qual se-: dia do Hospital encontra o sol- aereas e navaes se manteriam incumbidas de' anular o bloqueio mentos, Cinco cadáveres ficaram
tetminantemente negativa a qual- tor da administração publica o dado noventa pentes de balas, dos aliados. entendidos nas: ruas, e 12 pes-
quer ato que possa induzir' a sr. dr. Nerêu Ramos mais se de cinco tiros cada um, deles se .....'"'...,.,. 111"'5 41 soas feridas, das quais 7 grave-

� União dos Soviets a comprome- vem evidenciando, urna vez que apoderando e armando-se com o Homenagem ao Tte. S b'm ·
'

mente. Por fim, alucinado, o'

ter-se numa guerra com a In- todos lhe merecem estudo e de- seu mosquetão. E assim armado C�r, (;andido (;aldas U a,flnO monstro veiu ao Hospital Mili,
glaterra e a Franca. tamento igual' e igual vontade' e municiado, ele se encaminhou

f d' d
taro Mal transpõe o pontão, en-

de desenvolvimento. Mas é ine-' para a rua Vitoria, afim de dar ,� Decorreu num ambiente de a una o costa a arma fatídica á gargan-

Nada de �positivo gavel que a Instrução publica I
inicio á chacina.

. .
grande elevação, a expressiva I ta e dispará. ·0 louco tomba ina-

lhe mereceu um carinho todo
� Manoel Modesto FIlho, muito homenagem que ao Tte. CeI. RIO 23 (T 1 d L

nimado, depois de ter disparado
especial, base como é de todo o calmo, alcançou a rua Vitoria Candido Caldas, -ex-comandante d d A

e. egrdampa e on- 436 tiros. A dolorosa ocorrencia
RIO 24 (T te d P d d

.

-

I h d 24 ' res, a ssocíate ress agen- d'd d, e grama e, a- ver a erro progresso. -I e, c egan o ao n. , num re- do 14 B. C., prestaram os seus i ,., t
.

) O M'
consternou to a a CI a e, cau-

ris, da Havas, agencia francêza) Nada mais justo, por isso, do que' pelão, abriu a porta. Na sala inumeros amigos e admiradores nist n?r �-a�e;lcana _

- 1- sando momentos de verdadeiro
-A proposito 'duma pretensa a homenagem que o municipio! do prostibulo se. ac�avam Isaura e que constou de um almosson� j

oIS er1? de � ;>rmaçodes em um terror.
. � -

d' I d . I d S'l Ih A . 'comunIca o Inlorma e uma ba-1 nlormaçao IVU ga a por agen- de Santo Amaro vaI prestar ao' alva e outras mu eres. o Glona Hotel. ' I Ih
. . ,

. . . . .
. ; 1 d d

. .
. ta a mantlma ocornda no A-clas notICIosas estranlelras, se- benemento governador pondo a o a pnmelra, estava umho-, EstIveram presentes as altas 1

. . CI-rcul-(o da Ga'vead I b· dI' '. "

MIM d t
.

d- .
' ,t anbco, em que um naVIO mer-gun o a qua o em alxa or a e- sob o patroclmo do nome de S. m�m, anoe o es o, bran o autorIdades do Estado e as per-, d'�

M t
. '.

�

t- d b I· -. i cante arma o pertencente amao em oscou ena comum' eXCla. o novo _Grupo Escolar o mosque �o e.so ,9 capote, spnalIdades mais emdestaquenos f' b'1:' .

cado a Berlim que Stalin havia que vai ser inaugurado de 10 a mandou que' o homem se reti- Ílossos meios sociais e culturais,: ufmad Irma n bamc�, conseg�lU
d H'tl '1" d . 1

.. . .

I '. . . a un ar um su manno alemao. RIO 24 Fu' I' assl'nado Aerecusa o a 1 er o aUXllo ml- 15 e novembro prOXlmo. rasse e a v�lou.mcontmentl, sau- Todos foram SOlICItOS em ex-! O f � .

-

d .'
- II -

II'tar da URrlS contra a Fran"a O t 'f' , ra Des a r'e d b 1 d ,.'. . ,
- ato 101 narra o pelo man- ereto-lei abrl'ndo pelo Ml'nl'ste-i:) ,.. a o sera estIvo e. constara . c r ga as as a as o pressar ao distmtomIlItar os seus h' lt A 'C.

- ,

e a Grã-Bretanha, cabe precisar de um grande. prógrama de so- primeiro pente, Isaura caí.umor- s'entimentos admirativos e a con- ln eiro ma �z, ntomo utaJa:, rio da Justiça o creditó especial
h

. E-f'
.

1- 'd d'
. - t A Ih d 'lh

' , I que voltou a Inglaterra depOIS de 150:000$ para atender ás des-que nen uma mlormaçao o lCla lem a es, as quaIS estarao pre- a. s mu eres o conventI o, gratular-se com ele pelo elevado d ..,.
' -

foi publicada até agorQ a esse sentes S. excia. à sr. Interventor horrorizadas, fugiram da sala, I
cargo que ,vai ocupar' no gabi- i e um� vlaJ.em _como bombeIro pesas a serem efetuadas pe.lo

respeito. Federal, secretarios de Estado e escondendo-se nos quartQs pró- I
nete do Ministro da Guerra on- I no naVIO bntamco que faz. 01 Automovel �Iu�e do BraSIl,

Varios J'ornalistas entretanto't d ximos Id' -' percurso entre o canal de Bns- com a orgamzaçao, no corrente
.

' ,mUl as pessoas gra as..
_

., e mais uma vez, serao postas A' C·· Gformularam tal hlpotese entre Manoel Modesto terminada a' ,

'1--
.

t cf
tol e a menca do Sul. ano, do Irculto da avea.

,

I
' a provas, suas exce sas VIr u es - ---- ---,

::=: �:i�::':7�{;;;.!:r��j" O melhor pão. de
sua o�," sini,t,: no ronventilho, i ��e��;e;�

e

�:gO����:;=��O� ICapturado um navioPara 'a sondagem fi'
..-

I· AVISO '" lhe g'angeamm. I •.

do petroleo G,açasO�':i��O�:s no.", O DR. SAULO RAMOS avi,a O sucessor do car- americano
distinto patricio sr. dr, Edelvito

aos seus clientes que mudo�r� I=III-otCampelo de Araujo, dignissimo
seu -Consultorio para a rua rasco L RIO, 24-(Telegrama de Mos- ty of Flint" e o conduziu paracipreste Paiva n. l7. d U· d P

'.

diretor da Penitenciaria, tivemos Diariamente das -2 ho- Executou tl·es eoode"- cou, a mte ress, agencla a bala de Kola, ao norte de

ensejo de saborear pães fabrica-
d t d

ás...,4
d 14 i norte-americana) - A Agencia I Murmansk.

d
�

d'
ras a ar e. . na os e íD

�

.

� m untos Tass (agencia sovietica) anunciou II O"City of Flint" zarpou' dedos para consumo . aquele e-
R'd

.

C lt'
partamento.

-

I Resl �nc�a e 01�U. on�:7 - que um cruzador alemão deteve

I
Nova York para Manchester

Pela sua excelencia está exu- fr�ntUea aorccl�nPermestaeReaxl.va ,� , em

� RIOp2,4:-;rele.grama de �eld- o cargueiro norte-americano" Ci- conduzindo)tratores, trigo, frutas,
b t t d onte; ensy. vama, da, Umte !

�---

couro e ceAra, num to'tal de treseran emen e comprova o que I T 1 f 1009 P )
o melhor pão de Florianopolis él

eeone. ress, agenclanorte-�mencana-!Ter;a s·.do mil e setecentas toneladas de
o fabricado na Penitenciaria. 061-10 v 6 AparentanFdo � mWax,llma calma, o

I
'

- III - mercadorias que os alemães in-
carrasco ran.{ 1 son mano-, d dI"" l' t d t

Imp---ortante---operarão
�

�r��d���e�iefr��: ��rri��t:dOv�� 'I'
afun a o pe-I�:::;� �:s &�e��a.I�:sau�o�?:�d:�

3' PI' t d 3 II

I
portuanas de Murmansk detIve-

ensyvama, execu an o. con- los Ing esesl .. .

-I-t d d 14' t' W'l
'

'

ram provlsonament,e o naVIO e

mi • ar ena os em mmu os. lson '- .

..
�

'd R b t 'EU' t I mternaram os alemaes. Acredlta-
,,' e o sucessor e ? er 10 ,

se ue dezoito t i ulantes ale-
recentemente falec1do. O novo' RIO, 23 (Telegrama de Ber- -

q
�

t
r p

b d d.

d 'd
�

I' dA' d p' . maes se encon rari1 a or o o
RIO, 24 (Telegrama de Paris, d,a United Press, agencIa,' carrasco contra 37 anos, e 1 a- 1m, a ssoclate ress agencla "C' r Fr t" A

.

d
norte-americana) -, ,Ficôu praticamente e�tabelizada na fronteira de, usa oculos, é formado em

I
norte-americana) - Redobra a t�t":( 01

� md
.

t mencI�x:a a

a nova frente ocidental desd� o Mosela até o Reno.' I eletricidade e tem dois' filhos. I intensidade da campanha alemã I nlo tICla nao.a ean ta sebos, npu-
. . . . A'

. .

I
ao es amencanos am em se en-

Pela pnmelra vez desde que começaram as hostIlIdades" .ludmdo ao. novo funclonano,' o para convencer o mundo de que t
'

1'-. .

d
-

h I d' t d
. -

d 1 f d t d " At '" �. con ram a 1. -"

os alemães pódem dIzer, com ooveraclda e, que nao a tropas es- ire or a pnsao ec arou que o a un amen o o ema 101 '_/_;

tranieiras em seu territorio. Do mesmo- modu, os frances�s P�- e�e não pl�iteou o �ugar,. tendo feito �elos in�lêses. A impr:nsa 16 APARELHO ABATIDOS

Vend�-8e a dinheiro. ou a presta- dem afirmar que nem um só soldado a�em� se acha entnnc_heI: 'I
SIdo .escolhldo depols, ele mstal�r matutma dedIca as suas p.agmas RIO, 24 (!elegrama de Lo�

ções, um radio Filipe, co.m ,8 rado em sólo francês, de Grão Ducado de Luxemburgo ate a a usma geradora do estabelecl- de rosto ao assunto, pubhcando dres, da Umted Press, agencia

valvulae e 5 o.ndas, que tem de Suissa. 'mento penal. Os tres executados unanimemente que foram os inglê- norte-americana) - Segundo iI,l-
U8o. apenas 10 meses, mas que Com o recuo das tropas francesás para as d?as ultimas foraI? .os se�uintes: Paul Ferry s:s que afundaram aquele

�

na- formações autori�adas, os alemãeà
e�tá como Do.Vo.. costas do 'bosque de Warndt, os alemães tambem obrf'garl:l,m � re- e WlllIe Ballery, condenados por VlO, baseapdo-se em pretensas perderam aez,eseIs �parelhos ',d$;
"Tratar fi.' C, Mafra' _' 72. I tirada dos franceses na zona do Sarre, opera�ão essa, que se

a-I
terem assassinado as respecti�as r�velações ,de um c,.idadãO am,

e-

bomb,ar�eio nos diversos rmd

:�reço vimtajoso. credita ter sido a mais importante das que fIguravam nos planos esposas, e Ira Redmon, assassmo ncano, Gustav Anderson, que que reallzaram durante a

7�, �

,

1 y,- 1;0 cb"F>t.lnQ-M8;Ol' Alem.no. , do gerente de um armazem, viajava nó I,na passada,
�'.

�
,

.-
'

DISPAROU� 436 TIROS, MATANDO
E FERINDO 12

5 PESSOAS

Radio Filips

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A GAZETA
Dlr�tor - Proprietarlo

------�---------------------------

Floriai1opoUs, 25 de Outubro de 1939
CAP. LARA RIBAS _

,
A data de hoje assinala o RI(], 23 (Telegrama de Roma,

aniversario natalício do nosso da Associated Press Agencia
distinto conterraneo sr. capitão norte-americana)-A determina
Lara Ribas, brioso oficial e de- ção da Italia de manter os seus
legado da Ordem Politica e interesses nos BalKans, apezar
Social, da nova situação creada pelo
Militar acatado e inteligente �tado de auxilio mutuo anglo-

o aniversariante pela retidão de franco-turco, foi reafirmada hoje.O sr. Aloir Queiroz de J\rauio, <pr�testos de meu mais elevado seu carater conquistou um vas- Virginio Gayda escreve: «NadaInspetor de Educa-ção Física, re- respeito. (Ass.) Irmã Bernwarda, to circulo de amizades. 'pod.e ser tentado ou feito noscebeu da diretora do Colégio Diretora». A GAZETA felicita-o prazei- Balkans sem a Italla-. A Italia
c: Ceração de Jesus� desta capi-

'

rosamente. tambem movimenta-se para eu-tal, .o seguinte oficio: c:Exmo.,.... minar a possibilidade de atritos
sr. Aloir Queiroz de Araujo, dig- .' '

'

ACELON SOUZA com. a sua aliada de eixo, con-no Inspetor de Educ�ção Fisica. Centro C. Ca... Marca o dia de hoje o ani- cluindo um pacto com a Ate-Penhorada pela atenção do con- ,. vers:rio n,atalicio do nosso ilu�-I manha, para transferir 200' milvite, que proporcionou ás nos- tol.-�o Paulo tre conterraneo sr. Acelon Dano
I residentes de .Ilngua alemã do

sas segundanistas desta Escola'" de Souza, figura de destaque do Tyrol italiano, para o Reich.Normal a oportunidade de pre-
S 'b I

nosso comercio e socio da im- Gayda diz que a Italià tem in-senciar uma aula de educação etu a portante firma Ernesto Riggen- teresses vitais nos Balkans quefísica a pré 'escolares, venho, por back & Cia. «evidente não são' apenas eco-
este externar lhe os meus mais Ativo, ,inteligente e honesto nomicos ... Os observadores neu-Foi transferido da la. para' a' sin,c�ros agradecimentos, afirmati: Efetuou-se sabado ultimo, dia homem de negocios o sr. Acelon tros interpretam a insistencia4a. -Seção, o auxiliar de 2a. Ni- do-lhe que as alunas-mesteas trou- 21, a 2a. Sessão Quinzenal Cul- Souza, conquistou um largo cir- italiana em ter influencia no fucolau Severiano de Oliveira. xeram o maior entusiasmo

-

e as �ural do C. C. C. P. S.
culo de amigos pela bondade de turo dos Balkans como devidamelhores impressões do que' vi- . Utsaram da palavra os cepes-
seu coração e pela inteireza de ao desejo de' impedir que a' . h idi

. B1S as:
raro e OUVIram, recon eCI 16S1-

C b J
' Fil" f' d

seu caráter; 'guerra se extenda áquela zona �
mas pelas gentilezas que o

sr.t � o ose .11P:,
-

azen.o Abraçamos prazeirosamente o ou ao Mediterraneo. Os, comen-lhes dispensou em as fazer, apre-: � 17!tu�a do H1O� .

Sempre Um� distinto aniversariante. tarios de Gayda constituem umaciar a magnifica instalação dessa, os, e sua �u oria e com

resposta ao ponto de vista, brl-Inspetória. Peco-lhe aceitar osl..qqal con.c�rrera ao certam�n �e Faz anos hoje a. s.enhorin.ha tanico de que o novo pacto'"
cantos C1V1COS, ha pouco insti- f hIvete de �ourdes. Vle�r�, 11 a permitirá á Turquia usar a sua"luido pelo Ministerio da Guerra; d? sr. Julio Per�lra Vieira, de- influencia para a mediação ecorres-
'

Oldemar Magalhães � desen- dicado escríturarío do Tesouro estabilização dos países' balka-volvendo o tema: "O Brasil co-. d E t d I
. o s a o. nicos. G,ayda d. iz que resta 'vê. rame- _:�rli"O nação catolica;

,

" Helio Magalhães - dissertan- WALDEMAR FORNEROLI qual sera a ah!ude �a. Russla
do, sobre a cultura cívica da [u- Fez anos, ontem, o jovem

em face do acordo tripllce.
ventude barriga-verde e o valor, Waldemar Forneroli, destacado

RIO 2l-Publicam os [ornais de sua intensificação por meio elemento do Avaí F, C. e mui-
o seguinte telegrama de Was: da fundação de Centros Filiais to conceituado :nos meios espor
hington,: da Ag. A. Press. norte-! do C. C. C; P. S. em outras tivos da cidade.
americana: O secretario de Ea- cidades do nosso estado: O aniversariante foi muito
tado sr. Cordell Hull, declarou José Medeiros Vieira -lendo cumprimentado,
que o Departamento de Estado um trabalho de sua lavra, no

vem estudando a questão de qual era feita a critica da de- NASCIMENTOS
uma possivel representação ao pravação dos costumes no mun-

governo da Grã Bretanha sobre do hodierno. "-

a apreensão feita de eorrespon- Estiveram presentes varios
dencia norte-americana em ca- membros da "Associação Cultu
minho da Alemanha. A mala ral Luiz Delfino".
censurada e detida pela GrãBre- Como de costume, a Sessão
tanha foi devolvida aos Estados foi aberta e encerrada com o

Unidos, onde já chegou. canto do Hino Cepessista.

JAIRO (jALLADO

���,��������I
rente cumpra o final do despachoR R tl

- II do sr. Interventor. '

[ep�r
rçoes s

.6scar Candido Capela+-Certí-

P
,

b J
D

I�
fique- se. "

U Icas Irmãos Casagrande p. p. Carlos
II Hoepcke-sAo Tesouro para in-

,

r,. Ti""a"rJ&"r.tI formar.s -"".� """,........'" '" -"

O mesmo+Jdem,
Hebelo & Cia. Ltda. -:-Ae

Tesouro para informar.
Empresa Auto-Viação Catari

nenee=-Ao- Tesouro para infor-

José Ferreira Maciel - A pú
blica-Iorma não é documento há

\, bil para produzir prova, - salvo
feita nos termos do art. 722 do
C6digo Judiciârio de Estado.
O art. 126 do mesmo Código,

por sua 'vez,' exige, como requisi
to indispensável á nomeação de
ajudante de serventuário, a prova
de possuir, preparo suficiente

,

,

pr ra o desempenho do cargo e ter
idoneidade moral. Devem esses

atestados ser dados pelo Juiz em

exercício da comarca.

Faça, . pois, o requerente as

provas: de idade, por documento
hábil, e dos demais requisitos exi
gidos pelo 'art. 1�6 do C6digo Ju
digo Judieiârio.
Carlos Hoépck S. A.-Pague

se, a quantia de 2:978$000.
Carlos Galluí-e-Idem, a qúan

tia de 871$000.
José Ruhland-Idem, a

tia de 195$000.
Casa Lohner S. A.-Idem, a

quantia de 2,507$100.
Carlos Leyendecker=-Idem, a

quantia de 145$000.
Banco Nacional do Comércio

Idem, a quantia de 3:692$500.
S. A. Casa Moellmann=Idem,

a quantia de 489$800.
1Lmprêsa Auto-Viação Catari

nense S. A.-Ao sr.. 2' Oficial,
para informar a r�speitoda requi-
sição de fls. 3. '

Dr. Saulo Ramos-Encaminhe·
se ao Tesouro. '

"I Por deGr�to -Il.' 865 foi dec1a
- HospitaÍ Béneficente «,FuIída� rado rescindi\io o contrato queção Vicenza, Pagnoncelli�-Enca� 6 Estado mahtinha com os' srs.
miDh�-se ao Tesouro.· ,

Angelo La Porta e Cia. paraHélio Cidade-Volte á Parta-
extração .da loteria de Sta. Ca

ria. para que' s_eja devidamente t
.

arma. '

selado.
Hospital, c:Bom Pastor»-Volte

á Portaria, para que sejam cum

pridas as exigências do n. 1 do
art. ,53 do Regulamento de Sêlo
e do art. 4 dJl lei n. 69, de 1936.
Carlos Hoepcke S. A.-Volte á

Partaria, para que seja devida
mente" selado,
Pedro Xavier & Cia. -A' Pe

nitenciária parà que se digne in
formar.
Alberto Entres-Volte á Por

taria, para que seia devidamente
aeIado.

quan- se'Joaquim de Oliveira - Como
requer, sntlsfeitos os emolumen·
tos.

Radios "Stewart
Warner". H. O" LIGOCKI r

Dentro em breves dias reali-I Livraria, Papelaria, TipQgr�ia, Encadernação e Fábrica de ca-

zar·se·á em nossl} Capital 1\ ex,'
' rimbQs de borracha

posição dos ultil1]oS modelos dos -,-' _

rad,os «STEWART WARNER� :
da linha 1939-1940 - aparelhos I: Artigos para escritório - Livros em branco -'- Artigos esca-

que bateram o rrecord) do con- • lares -;- Artigos para presentes - Brinquedos
sumo interno nos Estados Uni- I�

, I dos e ainda ha bem pouco obti-
:des-

ver�m o premio' na competição
levada a efeito em 'São Paulo. iEsses 'aparelhos americanos, cuja ,

suces'lo é incontestavel, consti- I CAIXA POSTAL, 169tuem o máximo, da peifeição no
:genero. Os interessados devem
e FlorÍall;óPolili Banta Catarina •

aguardar e!'ssa expo.sição, antes d.e:• 41 P. I
quaisquer compromissos para aqm- , I
sição de radios de outras marcas. :••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SE(jRETARIA 1DO
INTERIOR E JUS

TiÇA

SECRETARIA DA
FAZENDA E AGRI

CULTURA

Foram concedidos a Indio Fer
nandes, 8' escriturário d(i) Tesou-
1'0 do Estado, quinze dias de li

cença para t�atamento de saúde,
com direito a:o ordenado e a con

tar de 3 dêste més.

SECRETARIA DAVIAÇAO
E ÓBRAS 'PUBLICAS,

Bequerbnento8
- pachado8

des-

Vital Cérrêa de Amorim-Pa
gue-se aimportaocia de 2:296$000.
Faraco & Irmãos-Pague-se, a

import.ancia de 712$400.
Justiniano da Silva Neves

Pague-se a importancia de .. , .

1:581$500.
Elza Mancelos Moura-Pague.

se a importancia de 11:838$000.
S. A. Casa Moellmann Pague

se,.a importancia de 2:282$500.
S.' A. Casa Moellmann - Pa

gue-se a importancia ,d� 114$600.

SE(jBETABIA DA
SEGURAN(A PU

B'LI(jA

Requerimentos.
pachados

Tenente Otaviano Romul9 Co
lonia-A' Fôrça' Pública, para
conhecimento do -despaého Inter-
ventarial.

-

Manoel Lima da Silva -A'
Força Pública, para que o reqHe-

mar.

DEPARTAMENTO DE ES
TATISTICA E PUBLICI'·

DADE

PREFEITURA DO
MUNICIPIO DI!:
FLORIANOPOLIS

Requerlmento's
paehados

des-

Luiz Candido de Castro-Sim,
á vista das informações.
João Batista Berreta - Como

requer, á vista, das informações.
João Batista Berreta=-Hahite-

ATOS OFI ...
elAIS

I.oterla do Estado

ROBleDa.ens a San
tos DUBloot

Comemorando o Dia do Avia
dor e como homenagem a San
tos Dumont, o sr. dr. Nerêu
Ramos deliberou denominar San
tos Dumont o Grupo Escolar
de Blumetta,u, cuja pedra funda
mentai será lanç.flda a 14 de
novembro próximo.

Nomeada
Foi nomeada Guilhermina

Goulart Vieira para exercer o

cargo de Ajudante do Tabelio
nato d'e Notas, Escrivão do Ci
vel, Comércio e _. Feitos da Fa
zenda da cc,marca de São Joa·
quim, do qual é serventuariol
vitalicio Enedino Batista Ribeiro I
Requerimentos

pachados
de�-

Nelson Pereira de Souza
Sim.

G •• IIra IS ••
Quer receber uma bÔa surpre

sa que o fará faHz e lhe será de
grande utilidade � elicreva a M.
Brandão, rua das Marrecas, 35

I Rio de Janeiro. (Selo psra res-

posta). .

Insp�toria, de Educação _M_o._••_VlUliiiiiiiiiiiíf'�"A ITALIAFísica UIV1lilSABI08
e os Balkans

Expressivo, 'oficio da Dire
tora do Colegio Corilção

de Jesus

Detida a

pondencia
•

ficana
A industria do papel.
RIO, 24-0. industriais de pa

pel reunidos na sêde do Instituto
Nacional de Tecnologia, sob a,

presidencia do Diretor respecti
vo, ocuparam se do problema do'
fornecimento de pa )el ao aensu-Está em festa .o lar do sr.
m. público. ,:Teodoro Ducher e sua exma. Um dos principais motivos da

esposa d. DÜza L. Ducher pelo reunião' foi precisamente' o de ,

nascimento de sua filhinha de opinarem os industriais sobre as
nome Julia-Maria., eepeciíicações do papel adotadas-O lar do nosso distinto con-

para Iornecimente ao Governoterraneo sr. dr..Fernando Wen- Federal; uma vez que, eonquandhausen, ilustre D�r�tor_ do G�- to baseados sobre ,rande copiab�n,ete' de I�tent�f1caç�o Me- de amostral!l por ele fornecidas,dlCO Legal, fOl ennquecldo .com em tempo oportuno, ,não tenham
o, 'J,1ascim�nto de �obusta e �1Uda :ain�á cPDb,ecimen,to of,icial, del-criança. 't"

'sá. especificaç5es�
,

': :'\(-Sergio é o nQme dado pelo Os indultriais prt'sentes maai-estimado casal d." Maria José feltaram-se pleDilmeJlte de acor.Dutra e sr. Paulo Dutra, ao ds com atJ especificações. aC[e3-
seu primogenito, cuio nascimen- centando que a industria .nacio.to ocorreu nesta capital. nal se acha perfeitamente'- apa-

relháda para fabricar os tipos iá
seu padroniza:los. As recusas atual

mente 'verificadas DOS' . forneci
mentos jlS repartições do gt.ver
no 'seriam, assim, devido ul sua
guasi totalidade ao de!conheci
mento; por parte do fabricante,
(�a especi(icação que a sua mer
cadoria devia satisfazer.
Foram abordados, ainda ou

tras faces do problema do for
necimento de· papel 80 sorvi,o
publico; entre as quais a ques
tão da melhor identificação dos'
tipos eomerciais eeni os oficiais,Senhor}ta .exiia que seu noivo alem de outros assuntos correia-

use chapeu tos, tais como o do fabrico na-
RAMENZONI, ciôna:l ,:lo papel de imprensa,

I���'VIAJANTES i .�Vindo de Laauna encontra..,se � (jristovão

(;OloBl"1nesta

ca�ita.
1 ? sr. Roberto. Gue- � II. Nunes Pire8 edes, funcl,onano federal resldente

� M' I
--.T --.T

naquela cidade. ar a J...... J.."I une8

-Procedente de São Paulo, Plre8
ehegou a esta capital, acompa
nhado de sua familià, o sr. Gil
berto "Cunha, funcionario do
Ministerío da Faienda.

HABl�ITAÇÕES
No Cartorio do Registro Civil,

estão-se habilitando para casar

o sr. José Paulo Garcia, dedica
do funcionario da agencia Souza
Cruz, "desta capital, e gentilissi
ma senhorinha Marta Jorge Sa
lutn, filha do sr. Jorge João
Salum, acatado comerciante.

Senhorita fóça com que
namorado use chapéu

RAMENZONI

• Para a forte d&r de cabeça que se sentê depois d.
tomar bebidas alcoolicas, a Cafiaspirina é providen
cial, porque não só allivia rapida�ente a dôr, como
restab�lece o bem estar e reanima o organismo.
Cafiaspirina é um producto Bayer e ••• «se é Bayer
é bom». ��

• �ja precavido! tenhaisenipre á mão Cafiaspirina.

Missa

•

Peça OI comfJrlmltlol Je
Ctlfia,pirlna protegiilol
çom p.plll CBLO
:rHANB.

� comunicam a seus paren
'I tes e pessôas de 8uas rela
I. ções que sua fílha, Arací,
I contratou casamento com o
I Sr. Joio Batista Laus Sch-ENF:eRMOS �

'd� mi t.
Encontra-se ligeiramente en- ';"

fermo o nosso brilhante confra- , Fpolis. 18-10-39.

�de J'ornalista' Jáu Guedes, ilustre. •
r_"""

���r..:1t �I�HC-I'_"''''''_-A''"R'A''''CI t �".Il�'..
"secretario da Intérventori,a Fe- "r. �.

deral e apreciado.
.

homem-de-
letras,

I
II

-Já está convalescendo da:"""'..,

�L� JOA-eO ���/
operação cir�rgica' a que sub-'
meteu o estimado jovem Otavio "
Pereira, Brites, gerente do !' Cáfé noivos II
Rio Branco". .., �!.���

(jFI.ASPIRIRlI
O REMEDIO DE CONFIAN�A

, contra DORES E RESFRIADOS

Aceitam-se encomendas ,de "cliché", chancelas, sinetes e

carimbos de datas, de ilietal, para inutilizar estampilhas t·
Lolita Pires de Oliveira, e filhos, ainda

sob a forte dÔr que lhes causou a morte de seu

estremecido filho e irmão
QUENClO SOARES PIRES

.

vem, por este l1'eio, convidar os parentes e �mi
gos para a missa que mandarão. rezar no di� ?7,

sexta-feira, ás 7 horas, 'Da Catedral Metrop,olttana. AnteCIpam
profundos agradecimentos � quantos comparecerem a este ato
de religião. '

_

Fpolis, 24 de Outubro 1939.

;

RUA FELIPE SCHMIDT, 27

TELEFONE 1.257
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: ADQUIRA O SEU BILHETE NO
i .

SALAO PROGRESSO I
I! o��1
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RUA FELIPE SCHl\'IIDT, N. 5 FLORIANóPOLIS
•• •

............................•..•....................,
BOLA AO CESTO'

LUIZ,

Casa matriz Rio de Janeiro

QUARTAS E SABADOS

(

Para o g.rande tor�eio de futebol «Sinta Cruz», a reali

zar-se em Coqueiros no dia 5 de novembro vindouro, em bene-!
Iicio das obras da Capela local, patrocinado pelo sr. Presidente,
da Associação Catannense de imprensa, deram, até hoje, o seu!r
apoio os quadros: Imprensa Oficial F. C., Gazeta F. C., Tesouro:
do Estado F. C., Casa Hoepcke F. C., Penitenciaria F. C., Lopes
Vieira F.C., Aliança F. C., Panificação F. C., Independente F. C.,;
União F.C., 13 de Junho F.C., Santana do Marui F.C. e Império
F.C. .' ITermina hOJ� o prazo para a entrega da importancia cor-

I

responde�te a remes.sa das. 50 tombolas de inscrição, a fim de
i

que no dia 29 (domingo), as 14 horas, possam concorrer ao sor-.
teio de colocação para os embates. :

Espera a comissão organizadora do torneio solução defi
n&tiva dos seguintes quadros convidados: Independencía, Conti- I

nental,e Potegl, de Estreito; União e Guanabara. de Biguassú;"
Natal, de Tijuquinhas; Credito Mlltuo, Prainha e Riachuelo,desta I Peçam-nos prcspetos e informações

Capital; Perí, de Barreiros e São Pedro de Alcantara, dessa 10-1 Maehado & Cia.
cal idade. . !

II
í' epresentantes geraiaem Santa Catarina Volto as colunas <.1'A GAZETA com as minhas crônicas.

Concorrem para a taça "Simpatia», em primeiros logares, ! E�lbora trabalhando sempie para a difusão do esporte num de-
os quadros Lopes Vieira F.C., de Coqueiros,' e Marui, de Santa- I I Rua João Pinto, 5 -'- ex. postal 37 sejo de tudo empregar para seu desenvolvimento ai

'

na do Maruí, Os demais quadros estão em igualdade de condi-' I FLORIANOPOLIS. 043-10v-3 Sa�ta Catarina, mudo ° assunto do remo (que me el� nossa

ções, isto é, com as 50 tombolil-s de inscrição. .

. I. _ __

.'

_ _ __ ....
.

.

I
amigos d� Liga ,Nautica e dos clubes) para o basqueie�ól�em os

�TLETICO
.

NGA 1··...."' A...eae�_ee._�_...............
I

_

•

FICO COl.tente em sabe� que o esporte da bola ao cesto

'.E IPIRA -
tema incremento e que se realizam torneios cujo e tusi .

i: : bem significativo.
"n usrasmo e

dl I P A O A R I A f C O N f E , T A R I A I'
d L�me�to, apenas, não estar ai

- para compartilhar tambem

aprestam-se para a ISpU"'. '" : .

a org�nl7açao do basquete; do estudo que se deve fazer na.

". :' C A R I O C A "
: instalação de um. orgão capaz de incentivar a atividade em todos

t· d t·t I
III

d: I os setores ef)por_tIvos; um ?rgão, como entendo, oficial, sob oa o I U o maxlmo o : I co�trole ?O governo e d�stll1ando-se a-auxiliar e orientar técnica

f b b
.• O D· J' d •

e financeiramente as entidades existentes e a existir' a! ute 01 ba itonga, na : e omlngos ese a I com �n:a organização ra�ional na aplicação da ed�ca��o ��fcao
:

I 18 naratlvlda�e de
t
suas tenÍldades,. nos ficha rios médicos, metodos:

melhor de três: S i v a en im um epar �men o �sporttvo sob a orientação do Govêrno,
.

.

I' •
conserv.ando-se, e claro, a Independê�cia das entidades;um orgão

.

I
consultivo, uma

�

base em q.ue se podia assentar a or anizac ão
SÃO FRANCISCO, 24 _ : Temos o prazer de comunicar -â nossa distinta fre- do esporte em Santa Catarina. g ç

, Os estadios «Otto Sellnke- e «CeI. Carvalho» estão vi-· guezia e ao publico em geral, que A PADARIA E CON-
.

Creia, c.aro Leitor, estarei sempre á disposição das' auto-
vendõ dias de intenso movimento com os constantes ensaios a I FEITAnIA c CARIOCA:t lá se acha confortavelmente ins- nda?es estadu�ls, para conseguirm?s um nível alto 'para o nosso

que se estão submetendo, respectivamente, os teams do ATLE-: talada em seu novo prédio, sito á Rua Felipe Schmidt es-

1-
esporte. Remeti, mesmo, um cferecímento ao nosso amigo Acioli.

tico e IPIRANGA, para a disputa do titulo de campeão da: quina da Rua Alvaro de Carvalho. -0-
AESF. (8 Com seus serviços grandemente desdobrados, mo- :. . � .atendendo ao nosso comum amigo Duquesne Pereira

_ Não tivemos ainda oportunidade de assistir ao preparo: dernamente aparelhada, a PAD":\:RIA E CONFEITARIA 2 Lima 1111CIO amanhã as crônicas sobre o esporte da' bola ao
dos dois conjuntos, mas sabemos que, cada qual, procura apri-: cCARIOCA � está apta a atender, pedidos de doces e 9U' i cesto.

.','

m0f'ar. ��.
-.te

..çtl.i.ca.,�Par:é)\.-s.��PJ'eender,-e-:advefSa,r.-i�. r:-' -:-:-:-" ��. : ',' troa _arl�oa,de;. .sua ",especiaIWaki�-�a.ra"..4a�les,....baLi:ladQPi ca-

I--·······!···
..••••

..

•••••••••••••••••••••••
-

•••••i•••••••1

..;r< E', portanto.. justlficavel a anciedade .que rema nos meios :
. samentos e festas em geral. - rê 't}; t,;' '"

.

O
.

.

-

'

e3�.?rtivos da cidade. pela re�li�ação de�ses encontros que mar- e Todas as especialidades da casa· estão a cargo. de pequenu !o-doustrl-aicarao epoca nos anais pebolisticos locais. : competente profissional. III..
rÓ, •

Quem vencerá o próximo encontro? : PREÇOS MODICOS :::... RESPO�SABILIDADE ;
.

ATLETICQ?... IPIRANGA?... .-.
ABSOLUTA -- HIGIENE RIGOROSA - E MAXIMA 1'1': I' B •• d

.

SOLICITUDE PARA COM A FREGUEZIA.;;
r. eDta;.cno ,I o..�

Éxatne . �e'Clico para os i 065)
_.

26 V - 2 i! Predomina eI? nosso Estado, o pequeno industrial, aque- .

..................eo Q ,. ,le que explora a assim chamada -industrta caseira», / .

"cracks" 1.1
.

Essa a.tividade é de grande importancia para a vida eco-
,

-

"
. -: n,om.lca e por I�SO deve merec.er cuidados especiais, afim de ser

'p.·I-N.Y-. U·'RA DE' C'ASA.S"..-J l.tecnlcamente onentada e contnbuir eficazmente para o confort0
. CURITIBA, 24 - No decorrer da.semana que entrou de- e beD estar da coletividade.

verão ser submetidos a competente exame medico, todos os ele- LETRE'IROS ! ° grande mal, no momento, é que o peq�leno' industrial
mentos convocados para os treinos da seleção da'oF.P.F.

-'
.

'

I
trabalha apenas com a mat.eria prima que lhe é' farn:iliar, e se-

._.
_..

I
gundo os processos da r0tlna, malbaratando muitas vezes um

C·
.

I'
-'

d' t b
tempo precioso sem as devidas compensações.

'

;-'0 oc·açao 0·$' C· U' es EM CARTAZES, PAREDES, TABOLETAS, ANUNCIOS Dai a necessitade de o pequeno industrial se conduzirLUMINOSOS FIXOS OU DE LAMPEJOS, PINTUR AS d

1 EM TECIDOS'A <LEO OU AL COLA. RESTAURAÇÃO por �umos se�uros, mo e�nQs, pelos quais lhe seja p9ssivel con-

'.

Ca·r·· IIIOCaS·.·· I
DE MOVEIS OU QUALQUER l�SPECrE OE PINTURA

seguir o maxlmo de rendimento pelo menor emprego de capital.
_

- Como fazer para atingir êsse ideal?
. . C? cami�ho mais seguro e rapido é entender-se com um

IA. DIAS E G.. BRAGLIA qUJmlCO Industnal e dele receber orientação.
:..

.

ços mul·tAoc�nletvecaed'OSpcre4ém, que
I
o quimico ind-ustrial estipula pre-

..
..

.

,m gera, para emprestar a sua colaboraçãoPontos Perdidos !

Pra�a lã Novelubr-o- N. 17 _ Terrt;o
á il�dustri�. E como tal se torna contraproducente para a peque-

li> »

OS7�
..

-

28 \.1 _ 1
na 111dustna, encontra-se esta desamparada e a braços com enor-

li li>
' 7:1 mes dificuldades ..

» »
Foi para resolver esta situação, que o Governo do Es-

tado· criou o Serviço de Quimica Agricola e Técnologica anexa
»

i I' ao .Serviço de Fomento Vegetal, á Rua Cl)ns. Mafra, 41 S, onde
li> I I Ca-fe� e Res'taurante.

os Interessados, pessoalmente Oll por carta, poderão obter todas
» I as informações precisas.
)/) I I· Lá s� fazem analises do s610, de adubações, de aguas e

» S' a-O P'e'd ro I se fornecem 111stru�ões d� alto alcance_ para a pequena in(�us)fia.
I

.. .

Devem, pOIS. os tn�eressados, aproveitar-se desse seryJço�

Observador ! uttllsslmo, que grandes serao as vantagens para apropria eco-
",

_. nom,io e para a �conomia do Estado.

Colacãção das clu.iJes da
I

o proprietario do Café- Restaurante São

L. F. F. I
I' :;���J�r��mpurn��fS���I�:�:e�noum::�� �:tg.cl���::ifli.eil��
para o Ponto de Onibu", fLlI�dós da casa A VEN�' ;1.

'

. CEDORA, onde coaHlllta a rçceDa encomendas ctt"
SUâ_S espec;3Iidé;ldes, CI11 camarões, empadas, pa)teis IIe assados. Essa nova inst"lação será até termina'rem

.

as obras da Htla Felipe Schl'9idt. o!1de estava ante
rlo:-mente estabe!ecidt). fONE - 724.

..

04fi

Primeiro Instituto Sul Americano de Ótica e

Instrumental Cientifico

.

Nas suas \:31 iadas !ecçõe::l a}ftã'nge completamente:
- Cirurgia-Fisiologia c Psicologia
Eletricidade-Tecno- industrial
Química-Microscopia e Projeção
Ensíno�Fotografia-Matematica ,

Desenho-c-Ótica
-

ESCRITOHIO TE'CNICO PARA CONSULTA:3 - DÍ9põe
de especialistas ebaltssdes, e responde ás consultas que
lhe são formuladas sobre problemas técnicos e científi
cos; sobre montagem de jlOspitaÍ:l. casas de saúde, ser

viços especiais. etc.
(E:special para A GAZETA)

1101· .\edo Machado
I

,. LOGAR:
2' )/)

3' lt

4', »

5', »

5' "

6' »

7' lt

7' lt

CLUBES:
'Bo/afogo 10

Flamengo II
S Cristo: ão 14
Flur.:inense 17
Vasco ?1

-América 21
Bonsucesso 24

Bangu' 27
J�'j'aduj'eirG 27

lt

»

»

»

20 V -._ 4

Hoiel-Restau-ranl:e
"Slrenzel"

Afle/ico
, iamandc!1 e'
i,Figueirense
.A�·ai

..

Iris

, Jogos I Ganal Emp .. 1 Perd·1 PaP·1 Coi.

'5
6
6
6
7

4
2
2
2
I

O
3
2
2
1.

I
1
2

ltajaí-Rua Pedro Ferreira. 6-Cozinha de Ia.
a qualquer hora - Garage' -Sala de amostras.

2 Proprietario: José Strenz-e_1__1
. �

- .
-

- .." - � ... .'

_o

.• :.:' ! ••
'

__ .,:;;:. :�'.-;� .... '�:",,', r.i- ......, .. "'t-k ..

- :::-::.;_�,. .... ': ....... _:'. _�'._"'_.:' __
'_ __.:::�":'

NEA

Distribuidora- dos aparelhps R. C. A. VICTOR

ZON�'\.

Nas sua-s oovasiost'llaeões eODti":.._ú_B_".eodeudo sempre m_D_i_s_b_B_ra_to_""
.

Rua' Trajano N.' 12
Venda de discos e valvulas

A.TURUNA DA
,-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A Gaze·ta

Artigos de

A

DR. JOAQUIM MADEIRA
NEVES

Clinica e Cirurgia de todas as mo

léstias dos olhos - Clínica Geral
COMPLETA APARELHAGEM PARA

A SUA ESPECIALIDADE
Coas. Rua JOã6 'Pinto, 7-Sob.

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

1621

025-P

,_ .>;"

ADVOGADO

R. Felipe Schmidt - Edifício

IAmélia Neto - FLORIANóPOLIS
...............��oc.
DU. PE.DRO DE MOURA I"

FERRO
ADVOGADO IR. Trajano, 1 - Sob. - Fone

IlM8. II> '---

asa

"

F;1'orianópolis.

inverne para homens,
riado sortimento,

c. ,horas
na Casa

• •

e crianças, maic

"A CAPITAL"

FLORIANóPOLI� - Rua Felipe Schmídt

Edifício Amelia Neto o=- SOBRADO,'SALA N. 1

CLtNICA-CIRURGICA E PROTHESE DA BOCCA

Aparelhamento recentemente adquirido, com todos os

aperfeiçoamentos da technica moderna

DIATHERMIA - ALTA FREQU1l:NCIA

ESPEC'ILIADADE
Pont�s de Ouro, ou de Platan, SEM COROAS, para imitar os

dentes naturais. Dentaduras Anatomicas, sistema alemão que per
mite obter a imitação absoluta da dentadura natural. - Denta

duras SEM Abobada Palatina. - Dentaduras parciais, á base

de Aço-Krupp inoxidavel . ...:._ Extração INDOLOR do nevo, sem

descoloração da côr do dente. - Branqueam:ento dos dentes. -

(Descoloráção secundária). - Electo Coagulação. - ,Resecções
!ie raiz. - Reimplantação e Implantação .� Therapia da Pa

radentose (Pyorrhéa). - Cirurgia radicaI' segundo o Prof.

Neumann, Berlim.
CONSULTAS DAS'9 'ÁS 11 E DA� 3· ÁS 6 HORAS

As terça� e sextas-feiras, consultas nocturnas das 8 ás 9,30
AOS SAEADOS DE TARDE NÃO HA CONSULTAS

- HORAS MARCADAS - "

/caPITIL"
J

(�
r_.T_..MBIi!,!aEl!·!!IIIlI�fllliJl""IiII!IIlIZ..=_R_u_a_C_o_n_sllllllle_l_h_&..i_r_o�M__a_f_r_a_n__..8_:_�....._F_i_1i.8_1_=iiii�!!_.·_u_8_T_r_a_J_a_n_D_n_._1..........,

.
�

G A Z _E_T_"__A_----,.---1 N I:) I C .A
@1�.1.:' � �.� :�< ''.!

r��;;;·�";oo;;;"'fI MÉDICA i-

• Ex-assasitente do servíço de ginecologia dos hospitais da Garn- IMa, Fundaçãô Gaffré - Guínle- e S. Francisco de 'Assis de> Rio

Ide Janeiro. E·interna do serviço de .Pedíatría da Policlínica de [IBotafogo. '

.

ESPECIALISTA EM DOENÇAS DE SENHORAS E CREANÇAS

.1 i::.Tratamento moderno das afecções do. aparelho genito-urinário da
. mulher. - Disturbios da esfera sexual feminina. - Tratamento

positivo na sinfecções gonococicas. � Parametrites - Anexítes

�
- ClÍnica Pediatrica e Higiene Infantil. - Regimens alimentares.

I'.,DIATERMIA - RAIOS ULTRA-VIOLETA E INFRA·
VERMELHOS

CONSULTóRIO .i
Oi
•

Consultas das 10 ás 12 fi das 14 ás 17 horas :
;

FLORIANóPOLIS :
O'

.................................................... 1

Rua Felipe Schmidt, 39 'Sobrado

DR. ARTUR PEREIRA E
OLIVEIRA

Res.: R. Vise. Ouro Preto 57 -
Fone 1524.
Cons.: Vitor Meireles, 22-

Fone 1248.
Doenças internas de crianças e

adultos
Doenças do sistema' n'erTOSO

LABORATóRIO DE ANALISES
CLINICAS

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

Consultas diárias da 3 ás 6.

·Dr. Armando Va ..

lerio . de Assis
Medico

�

Clínica Médica de Crian
ças e 'Adultos

•

Consultorio e Resídencia
em João Pessôa-Estr a

da Geral n. 64A.

Consultas: das 8 ás 10
e 4 ás 7.

Atende chamados á noite

BANCO DE CRÉDITO PO
PULAR E AGRICOLA DE

SANTA CATARINA
-(0)-

Primeiro Banco fundado em

Santa Catarina

Fundado em 26 de maio

de 1927

Empréstimos descontos eo

branças

DEPóSITOS
á vista, aviso prévio, limita

da, prazo fixo
Rua Trajano, 16

EDIFíCIO PROPRIO

CIRURGIÃO

/ ,

õ

I

Outubro'
Ia

Quarta-Feira

Outubro
�

,

,

.J

Quinta-Feira
FeJi entregue em ITAJAI (Cabeçuda),

pela Cf-<EDITO MUTUO . PREDIAL, '

o premio de R�. 6:000$000,' que coube á
caderneta n. 2203, pertencente as pres-Itamistas Maria e Guilhermína Silva.

'1

Reallza-se .mais um SORTEIO· na t,"re-'
dlt.. Muto,. Predial com um pre-

I mio em rmercadorlas no valor de 'Rs.
. 6:000$000· e muitos premlos menores.

,.4

2.6-P
-----,------'--

DR� MIGUEL DOADAID
Clínica Geral - Vias Urinárias

ESPECIALISTA'
em moléstias pleuro-pulmonares -I.������������
(bronquite, asma, -tuberculose etc.) "Cons.: R. João Pinto, 13 - Fone
1595.

Das 2 ás 4 horas
Res.: R. João Pinto, 1 - Sob. -"
Fone t314. �.

_.

/: Y;, 924-P
_ ... �_.l"";...,,.-_�__�

� .......

DR. AUGUSTO DE .PAULA
Doenças de Senhoras

.

.; Partos 1- Operações.
Cons.: R. Vitor Meireles, 26 - IFone 1405:-'

, ,

•

Res.: R. Visc. Ouro Preto, 42 -

Fone 1355.

(larnO G. Galletti
ADVOGADO

Fo�/i4ã1e �imidt 9. - Sob. -

�r:=-�����ªª����DR. REMlGIO SOCIEDADE COOPERATI·
.

CLINICA MÉDICA VA DE RESPONSABILIDA·

Moléstias internas em geral, de Se- DE LIMITADA
nhoras e crianças

Cons.: R. Trajano 1 _;_ Sob ,
-

Fone 1592. I. Diariamente, das 9 ás 12, e das.
14 ás 17 horas

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

Dii...rDjRii'Ãr'i�:
...

:õl-SiLvllADVOGADO
R. Felípe Schmidt 34 ..,... Fone l

1631.
.

--DR:-iiENRÍQ'üirifupp"·
JUNIOR

DENTISTA' MO·ENNICH

.

,
..

!

I . M�S 5$0<)0
� Bm � � I _

Companhia Nacionà� de' Navega·� .'1�OO$l),O()'
I' ,

'

'�a-- .Jt Co.t�w'a·
1'.· "

I VE::�!! °b::�\�?:-l·bai..
:Y

. U . w Q",. ",r ' \ t roda <lrazeira completa,' com:
.

. i torpedo, eamara de ar 6' pneu.
.

'.

.

1 roda dianteira c,Qmplet-a,' ,c�T:
Movímente �aritimo ..part,. �larianapDlis 11 �d:�:��C: :.rg�i:::U�

.

tireque

_

Serviç�s' de P�s�agei,..b.s e de C�,gaS_I�'::::!:ira comphita-.
..

'

1 'silim.
.

ca�guelro. l-par de paralama:
.

.

• 1 bolsa de ooure 0018 chaves.
i .

" Ver e tratar DOS eficio88' deste-
.. " __cT.-----.... J. ----.-,

-

jornal.,
\ - .

. . .

AV·ISO Recebe-52 cargas e encomendas até a véspera das saídas aos paquetes
_

e emite-se passagens, nos dias das saídas, dos mesmos, á vista dJ .. a

testado di: vacina. selado-com Rs. 1 $200 Federais. A bagagem de porão deverá se

entregue, nos Armazéns ida Companhia. .na véspera das saldas ate ás 16
. horas

pala . ser conduzida. gratultamente para bordo em embarcações espeeíaís.
ESCRITORIO-PIV\ÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 SOB. (FUNE 1250)
ARMAZENS--CAIS hlADARÓ N.'3--(FONE·) 666) -END. TELEG. COSTElRA

__!1L!41i. J.

Para o Norte

o Paquete iTASSUCE aairá a 28 do
outubro para

Paranaguà, Antonina.'
Santos, Rio de Janeiro,
Vitória. Baía, N'iaceió.

Recife e Cabedelo

Cargas e passageiros para os demais por
tos sujeitos a baldeação no Rio' de [aneire,

Para o SUl

Alegre

- r

Para mais lnforrnacões com o Agente
.,

CELSO RAMOS

Restaurante Liberdade

Cais Liberdade ..Esquina
Saldanha Marinho

ABERTO DIA E NOITE SERVE-SE MENU, PRATOS
VARIADOS' 'BEBIDAS NACl0NAIS E ESTRANJ.EIRAS

Dirigido por seu proprietario ARNO BRINCAS
. 'FoDe: 1.80S

------------------;----_--

DR. LUIZ_,DE SOU'ZA
ADVOGADO

EI!!('ritório -- .AVENIDA 6-ETÚLIO VARGAS - Residência _.

Residência: HOTEL BECKER
JARA.GUA

� .. '-'s
laa;ila;» as:. Tct!l�ts,

B f
'1TMltal e�r

Calhanos
PulmouareJ,

. nêr DIS, c6stas I

• no peito I Tréspássa-se o contraIo d ..

I
uma ót.imd e conro.rlave1 vi;vell.d�,Nilo confRliluf - ).>�m .0 _)

VINHO CREOSOTAD8 I
nesta' clUade•. Pedido dft 'Ih(or- .

.

m�ções a CIlI)(a. Postal, 1 t .I. _; r

•• __ ... _ •• _.�_. 0_' •

,

,"".

I'
..

�'r,'O f. \J,; �.L

. ..,

e- mais
,

r EXPE'DIENTE'
REDATOR-CHEFE:

MartinHo Calado Junior

Redatores - J. Ot,aviano Ramos 'e
João de Fabris

Redator-artístico - Clementino ·de

Brito

REDAÇÃO E OFICINAS

R. CONSELHEIRO MAFR,t\., Si

FLORIANóPOLIS-S. CAT4R��A

Agentes-correspondentes'Iem to

das as focalidades do Estado.
- .

COLABORAÇAQ

O conceítovexpresso em artigo de

colaboração, mesmo solicitada, não
.

implica em responsabilidade ou en- .

dôsso por parte da Redação,

ASSINATURAS
• 'l'

ANO .". . ..... :. 00$000
, SEMESTRE ':. .. 30$()OO
TRIMESTRE ,...

.

15$000

S6 para a capital:

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

Predios -â venda
VENDEM-SE os predica á RUR

Conse)Jaeiro Mafra o. 22, Rua
. Jerenimo- Ceelhe n, 5 e Annida
Rio I Branco D. '14'0. '

'

.

Informações com 6 sr. dr. Ader-
.al Ramos da Si)Y8.

.

Rua Felipe' Schmidt o. 34.
035 30V - 10

Atenção
Compra-se por bom preço.

. qualquer qu'ant�da§e e Vatk �

dade de marmore. bem eomo
cascas de marisco.

,

'
..para melhores informações
'dirijam-se 0S interessados ;l

Fabrica de _ Ladrilhos do sr,

joão Cunlia, á Rita Maria.'

Chacara a venda
...VENDE-SE no .distrito . da

Trindade uma checara cem casa
de 'moradia.
Tratar com. o proprietario Ci-.

ciU" da Cunha, á rua Lauro
Linhares n. 54.

VIVENDA

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



CARTAZES DO DIAATeatro Alvaro de
�arvalbo

Emp. Clnematografica
Odeon Ltda.
FONE: 1602

H6JE-QUAR fA-FEIRA, 25 DE
OUTUBRO

A'S 8,30 HORAS:

São três atos de irradiante
bom humor e que constí
,tuem -um dos mais comple
tos êxitos da Cia.

Trata-se de uma peça inédita
para a nessa culta platéa.

. : '. Termina o espetacu lo Upl en

cantador

ATO DE VARIEDADES

no qual toma parte toda a

Companhia.

PREGDS:
CAMAROTES 20$000
POLTRONAS e BALCÕES 4$000
Galerias' 2$000

As permanentes fornecidas pela
Empresa para as 8essões cinema
tografícas, não têm. valor para os I
espetaculos da Cia.

Amanhã
Mais uma vitoriosa apresentação!
A estupenda comedia em 3 atos

quanto vale
mulher

A SEGUIR

A fabrica de gargalhadas
. "

atos, �

ulDa

-018-
,

,. " .
- -

I� DR. SAULO RAl\'IOS IEx-interno e ex-assistente no

II:I
Serviço do Prof. Brandão

Filho - Rio

-' .

Diplomado em 1933 pela Fa-
culdade de Medicina da

Uníversídade do Brasil

MOLESTIAS DE SENHORAS: i
II

Partos métrõrragias - cirur- I

gia plastica do perineo - cí

_, rurgia abdominal -;-trau·
matologia

Residencia: Rua Arcipreste
.

, Paiva, 44

ALTOS da Joalheria Grillo

TELEFONE 1009

Consultorio: Rua João Pinto

7. De 1 âs '3 horas. Tel. ).641

MEDICO - OPERADOR
- PARTEIRO

RAIOS X

Clinica de Tuberculose
Pulmonar

ADVOGADO
I

"

Consultas e pareceres. �,
Açõ'es Civeis e Comerciais �

•

•
�.

_ �1
VISCONDE DE OURO ,,�

I PRETO 70 0, "', .

, .

i FONE: 1277. - 017-30·9 ! I.....�.........�........
I

em 3

GAZ ET
No REX:

HOJE-QUA.RTA-FEIRA,2S DE --

OUTUBRO
.

�

.

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

'05 alelDa�es Hadame Wale8ka
. UNICO DIA DE EXIBiÇÃO

deixalD GRETA GARBO e CHARLES
BOYER. Os dois mais completos •

O TI-rol artistas' num filme de evocação
1\1'0, 23 - (Telegrama da AS- bistorica, que plasma na téla, os \

SMRS •. COMERCIANTES'.' ���:_!!�r?can;)RES�, c�!:n�!: episodios mais emocionantes da

I
" RIO, U (Telegrama da AS- vida de Napoleão Bonapartê, atê

Uma balança que pesa certo não 1:16 vos satisfaz COIL')
mais desfavsravel a reação da SOCIATED PRESS - Agencia que se

-

apaga sua estrela, na' so-
tambem satisfaz o «vosso freguez>.

' imprensa ao discurso do ar, J0- norte-emerícaaa) _ Iníorma-ee litaria Santa Helena.
'

_

E' necessario poasuirdes uma BALANÇA automática que vos seph Grew, embaixador d08 I�s-
que, pelo tratado entre a Ale-'

dê pleno rendimento e satisfação aos vossos clientes! A balança tados Unidos, notando-se surpre- manha e a Itália sobre a retira
automatica c:DAYTON>, pesa com absoluta garantia. não descou- sa e- irritação. O «ÂSAHSI" da dos alemães do Tirol italiano,
trela e tem 15 ANOS DE GARANTIA, garautia essa dada por

observa: «Devemos trabaíhar
os cidadãoa alemães que habitam

escrito. muito para corrigir estas apre- o' Alto Adige deverão voltar á
«DAYTON> •

eneões infundadas da America>. Alemanha dentro de trea meses.
é a balança que mais se ve;nd� no MUNDO. O «KOKUMIN> comenta: <E' Os outros habitantes de origem

QUASI DOIS MILHOES DE BALANÇAS VENDIDAS. tolice atemorizar-se porque- a alemã e que, em sua maioria,
«DAYTON» opinião publica americana volta- virem com as fammas desde que

. .EM 12 TONALIDADE� DIFERENTES ...
·

se para o pecr>, O ,c:MIYAHO> a região pertencia á Austria, ano
. cBALANÇA DAYTO� > com. duplo nivelamento é a mais diz: c: Qualquer que seia a opí- tes da Graúde Guerra, deverão

conhecida no MUNDO... -,�. nião da America, o estabeleci- escolher pelos fins deste ano se

Peçam - demonstrações S;�M COMPROMISSO. I menta de uma nova ordem na querem' ficar cidadãos italianos
Um produto da CIA. HOBART-DAYTON DO BRASIL. Asia oriental é a mais elevada

ou se querem tomar a cidadania
Agencia em Florianopolis- Rua Felipe Schmidt, 46 - A. missão do Japão>. O «YOMItJRI> alemã. Os que escolherem- a

-

ei-

"8 I
-

D ,,'--
escrever «O embaixador Iormu- dadaaia alemã, deverão partir d. Preço"":"} $1 00.

a a n r a s a y t o n· lou uma queixa contra o Japão. Italia até o a.� de 1942, para Selo incluído� A franqueza é elogiável, Toma- d
remos francamente este fato em

eRte modo voltar á Alemanha.
Amanhã:

coasideraeão s. o «HOCHh é
mais enérgico: c: Se isto não é
bluff, o que é � Evidentemente
Q8 esforços da diplomacia [apo
nesa para com a Amarica tiveram
um voto de desconfiança. Os a

dvogados de uma politica prô
americana de vaol desertar do
seu sonho de paz>. ,

,

Diretor-Proprietario JAIRO
,

�ALLADO

1573

RIO, 21-Publicam os jornais
a seguinte noticia da Ag. Havas, NACIONAL D. F, B.

V-MA ASSINATURA MENSAL franceza, procedente de C�penha- VOZ DO�MUNDO• gue .,-- As operaçoes belicas na .

DE A "GAZETA" CUSTA frente ocidental serão suspensas ULTIMO GANGSTER-a his-
APENA� 5$000 .

do lado alemão, como 3esto pre- toria sentimental e di uma réa-
���������-��� liminar a' uma oferta de paz se- lidade enternecedora.

parada com a França, escrev:m Quando um filho § obrigado a
os G�rrespond�ntes em Berlim prender seu proprio pai e lufar
dos jornaes dínamarquezes "Na- com ele...

.

I tional Tidende" A Alemanha en-

tretanto levaria, avante a guerra Doíningo '

'contra a Ckã Bretanha.

,. Todaaas informações proce
dentes de Berlim indicam que o

proximo objetivo do chanceler Uma assinatura mensalHitler será uma nova tentativa
de separar a França da Gr� ,de A GAZETA, custa
Bretanha.

. , apenas 5$000
....................................................

Incendio Coanercial

VII Florianopolis, Quarta-feira, 25 de Outubro de 1939SEGUNDO ESPETACULO DA ANO
VITORIOSA COMPANHIA DE ---,--
COMEDIAS SOB A DIREÇÃO '-.

-

,

.

'

DONOTAVEL ATOH RiBEIRO Perdeu seo titulo de n. Dr. Pedro de Moura Ferro iOCANCELA, COM A FORMI- - 005445, da Em-. I
'DAVEL COMEDIA EM 3 ATOS presa Constru- , Advogado, '

ORIGINAL DE A RMA N D O tora Universal do menor Luiz
Rua Trajano n. 1 (. b)GONZAGA. Carlos Duarte. Pede-se obse- . 80 .

quio entregar nesta redação. _, ,

O Hospede do quàr
to n. 2

Rua João Pinto, 5-Fone 1658

A -.ueur8al de Dam- I
071-26v-:-L

Iburgo ������-�����������_l
Um desempenho., ,brilhantissimo

'

da Cia.

I
III
I" ..

:1
.

:'
............................ IDR. AURELIO

ROTOLO

Japão
reage

CIA. DE TRANSPORl'E BRASIL Ltda
. SE'DE FLORIANOPOLIS

Passageirõs-Cargas e Encomendas

VIAJENS REGIJLARES P.L\RA ITAJAI'
BL,UMENAU, JABAGUA' .E JOINVILE,
em eonfortaveis ONIBUS DE LUXO

Para' informações procurem. os agentes nesta praça

- MACHADO e elA.'

Machado & (;10.

Agências e

Representações
Liquidação completa, real e definitivá

da
_

Joalheria Boetcher

Caixa postal - vr
Rua João Pinto - 5

I FLORIANOPÇ>LIS
Sub-agentes nos principais,

municipios do Estado.
-

041--15-540,50 E ATÉ 70010 DE DESCONTOS!!!

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

• c

i
-

II DR. CLARIBALTE

I GALVÃO
ADVOGADO

�alencias, processos de Se

• guros Terrestres e Maritimos

I Escritorio: RUA DEODORO,
0: - N. 15 - TELEFONE: 1665

I FLORIANOPOLIS
•
..........................

N. B. Princípios 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;

Oficinas com oficiais competentes em Relojoaria, optica e

ourivesaria .

051)
-

I

I

Nãp compre automovel antes de examinar o

NOVO
.

HUDSON
Modelo 194.0

a chegar ainda

A CARTAZES 00 OlA
CIN_S �OROADOS

,

.

Real: �Ircuito �Jne",
.

matograflco Ltda.
Fone 1587

INUMERO

Preço: 1$100.
Incluindo o selo

IMPERIAL, ás 5, 7 e 8,45 boras:

Senhorita mlOlaa�i
A histaria fantastica do aolQr

de um �mJeado' pela sua propria
madastra ...
No amor não ha ,até mesmo

coisas impossiveis. Tudo é real.
Este filme é proibido para meno

res até 18 anes.

H•ti
. .

Quinta-feira, 26 de outubro:'
I er quer- No REX, ás 5; 7 e 8,45 HORAS:

Ultimo gaugsterseparar REVISTA COLOHJDA - short
musicado

- S"...�. �ofl_eo
,

--030-

Casa Sitas
Por motivo de mudança para a Rua Conselheiro Mafrà,

a conhecida CASA SILAS, resolveu liquidar q seu grande esto
que de moveis de imbuia massiça:

O
·

t
- Um guarda roupa com 3 corpos,

OrlDI orlo uma' penteadeira, uma cama, dois
bidés, uma banquete

-

-

I: PREÇO ANTIGO - 1:900'000 - PABA
LIQUIDAR-I:200,OOO /

Sala de jantarum b�lcãO, um�. cristaleira, uma

.

- _mêsa elastica, 6 cadeiras

PREÇO PARAANTIGO 1:900'000
LlqIJIDAft -1:200$000

_.

MOVEIS POR POUCO MAIS DE NADA
Ricas COPAS e artisticos GRUPOS ESTOFADOS,.

Venda8 a dinheiro e a long08 praz08

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



lSociedade "Nem obu-
. Musicalj zes,
ADlltr li Arte

'.

bombas de"Lolita Pires de Oliveira, e tílhos, ainda
sob a forte dôr que lhes causou a morte de, seu Recebemos e agradecemos a

f.estremecido filho e irmão seguinte comunicação. Floriano- gazes' as I_
QUENCIO SOARES PIRES polis, 19 de Outubro de 1937.

vem, por este meio, convidar os parentes e arni- 11m:;]. sr. Diretor de' A GAZE- xlan te'·s"gos para a missa que mandarão rezar no dia 27, TA. Nesta. De ordem da Dire
sexta-feira, ás 7 horas, na Catedral Metropolitana. Antecipam toria, tenho o grato prazer de
profundos agradecimentos a quantos comparecerem a este ato comunicar a V. S. que em ses- RIO, 24 (Telegrama de Paris,
de religião.

-

são de assembléa geral, realizada dia Havas, agencia francesa)-A
Fpolis, 24 de Outubro 1939. a 12 do corrente foi empossada embaixada da Polonia publicou o

072 3 V - 2 a seguinte Diretoria que terá de seguinte comunicado: "O govêr-
..

: : dirigir os destinos desta socieda- no da' Polonia, indignado com a

de durante o ano social de 1939 afirmativa falsa de que empregou
: L I V R A R I A S C H U L D T i a 1940. ' gazes asfixiantes declara catego-

i \
'

I
Presidente, Paulo Schlemper . ricamente que sempre observou

- de ' -(reeleito), vice-presidente, Flo- estritamente as prescrições da
• risbelo Silva+-Ireeleíto): t: se- Convenção Internacional de 1925,

.: cretaric:>, João Mar�ia�o Fer.r�ira que proi�em o em?rego de gazes.

• -reelelto); 2' secrétarío Higino O Exercito polones, durante a

Livraria, Papelaria, Tipografia, Encadernação e Fábrica de ca-

i
de Andrade: l' tesoureiro, Ar- guerra com a Alemanha, nunca

rimbos de borracha mando Cuneo; 2' tesoureiro, Nor- usou nem obuzes, nem bombas de

I
berto Jacques-(reeléito); orador, gazes tO.XiCOS. Projetis dessa na

Osvaldo Silveira-(reeleito); Bi- tureza nunca lhe foram forneci-

Foram nomeados, para oficial Artigos para escritório - .Lívros em branco - Artigos esco- bliotecario, Higino Neves;' Pro- dos por qualquer dos, seus alia-

de justiça de Xapecó, Manoel lares - Artigos para .presentes - Brinquedos curador, Celestino dos Santos; dos.

Co ea Batist p a
.

de tico .: 12' procurador; Josê de Lim_a.
1 _

rr a; ar ln n I
, Aceitam-se encomendas <1� "cliché", chancelas, sinetes e SAUDAÇOEScargo em São Bento, Leopoldo: U i t I

C I C
earímbos de datas, de metal, para inutilizar estampilhas O l' Secretario ma ass na ura mensa

arva ho esar; para apurado- _ Ires de 2a. classe do D. Estatís- :.. JOÃOMARCIANO FERREIRA de A GAZETA, custaRUA FELIPE SCHMIDT, 27
apena·s 5$000'tica, Enio Demaria Cavalazi,

Noernia Costa Ramos, Olgá Voigt : CAIXA POSTAL, Í69 TELEFONE 1.257

�l�:� d�rime�U��lia�:pa��m;:� I Florianópolis Santa Catarina
!o penhor sobre os U·--

..

m

.. -- ..

a---I:-m---p---o�-·r··�-�to: joão .

Claudino Soares, Nico- I 41 P. I
d t d'

.
....

lau Severiano de Oliveira; para pro u os a sUlnoidem, de la. classe: Rui Mar-

�!_::!.,===::=:.m::l.'!,
••

".A Ré"
•••••! �.�tH

-

tante fabricaques; para cartografos de 2a. ';ii Itclasse Valdir Busck e Valdir�!I (;ristovão 4;010.- ussla serVlrta CU ura de papel.Fausto Gil. �
� bo Nunes Pires e

I 'primeiro
ii Alema- '

n I t

des.,•
Maria N. Nunes RIO, 24 - O presidente da

equer men os "

R bll
, .

d ti'
'" Pires �. .

nha", ."
epu ica assinou

.
ecre 0- et

paehados " tornando extensivos aos con-

t eomunicam a seus paren-' .

_

-_

tratos sobre produtos da suíno-
Madre Benevenuto-Sim, nos'� tes e pessôas de suas rela- V

.

RIO, 24. (Telegrama d� Ber- cultura, banha, carnes de porco
termos do parecer do Secretario 'ii ções que sua fílha, Arací, V 11m da .Umted Press age?Cla nor- salgadas, congeladas, fiambres,
do Interior e justiça. r. contratou casamento com. o

I';
te-americanaj-e-A Agencia D. N. presuntos e outros derivados

!f Sr. João Batista Laus Sêh:: , B. desmente que o ofe�ecimento naquilo que forem aplicaveis,
r midt, , russo de enviar 200 mil tonela- os dispositivos do decreto-lei

.• !t .. das de manganez para os Esta- n. 1.271, de 16 de maio de 1939.

RadiO 'Filips i Fpolis, 18-10-39. ii dos l!nidos. t�n�a ,

influido de O devedor não poderá vender
,

. I �#l::',"
.... ."

.

.,.."
, � maneira prejudicial as remessas os produtos empenhados, salvo

. �� li ARACI
�� daquele mineral pára a Alema- se' com o consentimento escri-

Vende-se a dinheiro ou a presta- H. ji II nha. No comunicado que a res- to do credor, repuzer, no logar
ções, um radio Filipa, com _8 � J e ;_ .1 peito foi dado á publicidade, de- deles, outros produtos da mes-

valvulas e 5 ondas, que tem de ��'" �� _ ��� clara-se o seguinte: ma natureza, que ficarão subro-
uso apenas 10 meses, .mas que � JOAO � Em qualquer caso, não cabe gados no penhor. Pelo presente
está 'como novo. n h. duvida de que a Russia serviria, ato ficam revogados o decreto-
Tratar R. C. Mafra - 72. �

noivos
� primeiro á Alemanha e em se-I lei n. 1.625, de, 23 de setembro

Preço vantajoso. bm�:;=�� ;guida ofereceria o excedente ao; de 1,939 e todas as disposições
071 10 V-2 ,�',' mercado mundial". em contrario.

GAZETA
Dlr�tor • Proprietario (;ALLADOJAIRO
-------------------------

Florianopolis, 25 de Outubro de 1939

Apelo á, po
pulaçio do

Reich

_ Nomeaeõe�

ATOS OFI-
CIAIS

RIO, 24 (Telegrama de Ber

lim; da Havas, agencia francesa)
- Acaba de ser feito um ape
lo á população germanica, no

sentido de ser obtida a colabo
ração do povo, caso os aviões
inimigos sejam obrigados a pou
sar em territorio germanico.
A ordem é a seguinte: "Não

tocar· 1l0S! aparelhos nem nos

objetos que se encontrarem den
tro dos mesmos. Essa ordem
visa evitar a destruição de ma

pas ou documentos em poder dos
aviadores inimigos, mapas .e do
cumentos esses que podem ser

de grande utilidade para as au
toridades militares germanicas.
As infrações serão punidas com

severas penas".

Exonerados

Do carge de primeiro suplen
te de sub-delegado ee policia de
Pescaria Brava, em Laguna, foi
exonerado Otavio Hortencia de
Souza, sendo nomeado'[ern subs
tituição, Pedro Lucas Fernandes.

·Gratisll
.

Quer receber uma bôa surpre
sa que Q fará faliz e lhe será de
grimde-utilidade? escreva a M.
Brandão, rua das Marrecas, 35
- Rio de Janeiro. (Selo para res

posta).

Objetivos
�
provaveis

dOI raids
RIO, 24 (Telegrama de Lon

dres, da Associated Press, agen
cia norte-americana) - Os per
sistentes vôos dos alemães sobre
a costa oriental da Inglaterra estão
sendo encarados por muitos, co

mo tendo' 'o proposito de provo
car ansiedade e para a locali
zação perfeita dos objetivos
principais a serem atacados 'por
uma "onda" gigantesca de raids

, a serem efetuados,

Missa
t

H. O. LIGOCKI

PORTO ALEGRE,.24 (A.N.)
Inspecionando os serviços ter
roviarios em Canela, o diretor
geral da via ferrea ficou admi-'
radissimo com a grandiosidade
da fabrica de celulose que es

tá em vias de instalação ali.
Alguns milhares de contos fo
ram empregados, pretendendo
se que dentro de poucos meses
a fabrica possa produzir papel
em bobina para jornais.. Quan
to á materia prima, somente
em galhos de pinhei_ros existe
o bastante para a fabtica traba
lhar dez anos consecutivamente.

�

A imprensa proprietaria é cons
tituida exclusívamente de ' capi-,
tais nacionais.

Casa Três Irmã.os

Acaba de receber diretamente dasmelhores , Fàbricas do
'\ "

HA' de mais belo, vistoso, moderno ,� atraente em

Sêdas. - Casemiras

o
•

maior emporio SANTA CATARINAde
Pais que

f

e lin-hos
, r

Chama'mos Ia atenção da po"o de FL.DRIANOPOLIS, para fazer
sita a.. "EMPORIO DAS SEDAS" .'" • ,afamada CASA dos TRES
ande, durante., mês de. Dutubro, será feita A MAIOR QUEIM'A
estoque, par preços IJunca. "istos.

Rua Felipe Schmiâl, 22

44 PC.

CASEMIRAS
recebidas direlamente dos mais afamados
centros produtores-o maior sortimento

,a maior garantia para as pessoas
de, bom gosto

5ó na

uma vi-'
IRMãOS,
da seu

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

cernpleto e variado estoque de sêdas
Padrões de surpreendente beleza

Fone '1 4 O 1

Patü de todas as cores-'; ,de 10' por 10'000
Romain-todas as cores- de 14' por 8'liOO
Orap Peau d'Auge-todas as cores de 138 por 0'000
BagheraLtodas as cores- de 12' por "':;00
Orap Façoné-20 corés-:' de 10' por· "'000
Façoné belissimo- de 8' por 3':;00
Façoné- de S, por 3'SOO
Seda Xadrê�- de

.

S8 por 38400
Cloqué- de 16' por 8'000
Sedas estampadas, padronagens
ultra nov,idade, a começar de 0,S80 até 2:;'000

Fabricas da IrIanda -o que ,dará a me·

lhor nota da elegancia
..

As ultimas novi

�Idades-qualidade
superior, apta a

�-- sa�t_is_f�a�ze�r�'.t-od.a.s__a-s.ie-X-i-g_e.n�ci-a.s�'�n�r�7at

Linhos das Melhor,es

rasa àDS Três Irmôos
ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


