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o embaixador Mun
Aragão, de Berlim,

Imovido para a secr

de Estado do Itam
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Proprietario e Diretor Responsavel J A I n O
-------------��-----------------------------

A_N_O------V-I-- Flerlanepolls, Sexta-feira, 14 de Outubro de 1938

Os drs.
Morais
uopolis

Valentim Bou�as e

virão expressamente
para assistir á sua

RIO, 13 o�Banco do Brasil
estuda as possibilidades de creação
de uma sucursal em Montevidéu.

Dimitiu�se O �abineto
Paraguale

Ingeriu veneno

sinal de protesto
só uma grande fôrça de vontade,
aliada a uma elarividenoia excepcio
nal, poderiam tornar possível.
Muito embora o gesto do Ins

tituto Histórico e Geografico de
Santa Catarina seja de molde 8.

consagrar a personalidade ilustre
do prefeito Mauro Ramos, repre
senta êle, per outro lado. um prei
to de justiça, que, sendo fidalgo,
é, sobremodo merecido.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Alfandega'
DE FLORIANOPOLIS

N. 400-Em II de Outubro
de 1�38.-0 INSPETOR, EM
ÇOMISSÃO, atendendo áseondi
�ões

.

do porto desta Capital, e

considerando que, desde que as
sumiu ai funções do seu cargo,
vem recebendo, continuadamente,
reclamaçõ..es ora do! guardas adua
neiros, ora dos agentes das Com
panhia de vapores, por que. tão
de ,ratificações por sirviçol ex

traordinarios; considerando tlue a

tabela baixada para a Alfandega
do Rio de Janoiro, publicada DO

Diario Oficial de 6 de Aiosto.. de
1920, ainda está em pleno vigÓr;
conaiderando que essa tabela foi
tornada exteneíva '8 demais AI
fande,.. .to País, consoante a

Circular da Diretoria Geral, sob
n. 29 de 6 de junho de 1935;
conaiderando que a Diretoria das
R.nda. Aduaneiras, com a Cir
cular seb n. 3, de 18 de março
.te 1937, tleterminou, para o ser

viço diário, 8 horas, em dois tur
BOI, ficands uma hora para o al
moço; couaiderando que í dever
precipuo dOI que tem uma par
cela de responsabilidade ne man
do da cousa publica, aão só aliar
03 int.res!!es des seus subordina
dos com os das partes, mas evi
tar conflitos que possam prejudi
car a bôa marcha do serviço: con
siderando que ali gratificações ex

traordiaarias devem ser equitati
va. á natureza e á duração do
serviço; considerando ainda que
tendo • superior autoridade de
terminando que o dia fosse de 8
hora!! de trabalho, não é logico
nem equitativo que a noite seja
de 16 horas; Besolve que a par
tir desta data seja aplicada nesta
Ali.nd.,a a tabela adotada para
a do Rio de Janeiro, que tambem
o , aal demais Alfandegas, com Mudou-se para Rua Vitor Meireles, 8
ai leiuintes alterações, em

virtu-Il IIde de ordena e decisões post.rio-· Consultas diarias: 4 ás 6112 - Fone: 1447.
reli: , ,

_ -=
O serviço feito á hora destina-

-

da ao almoce, ou seja de II ás
12 horas, dará direito a ,ratifi
cação d. 11$000 por guarda, e

os ••rviços depois das 2 boraa da
manàã, pela continuação, a d.
20$000, que aerlo paias pelas
COBlpallhial.

-��������-II S. PAULO, 12 - Afim de i em Curitiba, emb .rrcararn Encontra-se nesta Capital, a

DoeDt:Hs e opel-at:ões tomar parte no Congresso! na Sorocabana, em trem serviço profissional, o sr. Heinz
de d E h' L-I

- .

I
.

d cem en- Dunker, competente Inspetor-

II
e .nge n ana e egrs açao espectar, mais e

Técnico das afamadas MaquinasO L H O S Ferroviaria que terá hoje, genheiros não só das estra- de escrever <Olimpia-, já tão co-

I das de ferro dos Estados r.h.' nhecidas em todo o Brasil porOUVIDOS" NARIZ E GARGANTA Mi(iisi:erio cJa S. Paulo, Minas Gerais e suas .qualidades inauperaveis e

IM' h Rio de Janeiro como tam· i grandiosas vantagens da sua con-
. a r I n a

bem d-a Centr;1 do Brasil e· Iecção. .

-� O sr. Dunker, em companhiade ou!ros estados do norte dos nossos amigos srs, José
do pais. Braunsperger e José Vale Perei
Muitos congressistas se ra, representantes nesta Capital

guiram em compar.hia de das afam�d�s maquinas, vêm la

senhoras de suas farmlias z::ndo, dl�namente, de?'l.?nstra-
, >

•

'

çoes nas diversas Hepart.ições Es-tendo o trem esp _clal! c,.lm taduais, Municipais e Federais,
posto de carros dormitorios, com grande exito.

De ordem do sr. Capitão carro-sa'ão e restaurante,
dos Portos deste Estado, convi- partido ás 13 horas.
do o sr, Atanagildo Francisco A semelhança do que
Pedro da Silva a comparecer sucedeu ha três anos, em
nesta Capitania dentro o prazo Campinas, para onde o pri-

(Especialista em doeneas de Senhoras de 7 dias, nas horas do expc-" meiro Congresso atraiu al-
e creaneas) diente (_9h á� 12h ás 16,30h) gumas centellas/d� engenhei

(;ONSULTORIO afim de prestar declarações de ros de todos os Estados, o

Rua Felipe Sehmidt, 39 seu proprio interêsse. Congresso de Curitiba pro- FALECIMENTOSmete revestir-se de gíande
A exportal'a""'o de HORARIO: das 10112 ás 12· e das 2 ás 5 horas ARLINDO PINTO lJA LUZ brilhantismo, h a v e n do o I Realizou-se ôntem, no cemite-

� Secretário maior interesse em tomo de rio publico, a inhumação dos des-

cafe brásileiro A I e5oS--O�--O---O------- gran?e numAer,o de teses
,-

a- ��,��:10�ad:raAg�iar��t1:!�:�{l:ans�
. : nun.clad.as. le::1 das s�ss�es ,Hospital de Caridade, onde acha-

I ULIIMO ESTILO
urdmanas e extraordmanas I' va em tratamento.1\10, 12-0 ultimo boletim do

I QUARTOS 01= IMBU'IA .. ,..", do Congresso estão prepa I

-

comercio exterior da diretoria de I
L ---�-------

Elltatisticl!I do Ministerio da Fa-, radas, na capital paranaen· i Dez vitimas em vio ...

zendaAconsi,n8 os leguinteli da- Composieiio: se, grande festas em honra Id08 .obre a exportação de café I dos congressistas, as s im lento desastre:�A.o�õ�iva'ente. 8 libras .•. 1 Guarda-vestidos 2 Creados-mudos como varias excursões. en-

VendemoD 8.679."57 "acos por
tre as quais avultam as via-

.. III .. co

1 P t d· J"I BI s.' PAULO, 11 O onlbus da
1.160.849:000$000, serue!tre do

el3 en ea eira gens a OInVI e e umenau
I linha Penha quando de.cia a Ave-

aa0' corpos e um passeio pela Estrada nida Rangel Pestana, abalroou vlo-
N· .

d 1 C di' F' C 't'b I> á lentament� com um aut(lmovel.o mesmo 'peno o 4e 1'37, ama e casa ue eira IIrI I a- aranagu , ficando feridos dez passageiros en-exportamos 6.204.077 aaca�, n� considerada como a obra tre êles um gravemente! de ti()mevalor de 1.136.4117:000$000,equi. 1 Cam.·se.·ro 1 Cd· t f
.

d h' f· Otavio Teixeira Bueno, de 29 anos
valentes a libras 9.652.000. a eira es o a'" prima e lngen ana erro- de idade e resIdente á rua S. Cae-

Tivemos, consequentewente, o viaria nacional.
-

tano 207. Sofreu êle fratura do bra-

b 1 S t· da clveludo .---- --.-- .. --- ço direito e 'hoque na cabeça.lume_to DOS em arqueil de... apa eira2.493.430 sacas, e recebemos mai!! r:
- "'"

d
· Correios e .Telegraf0s autorizando

24.412:000$000 e menos, na equi-
na "A MOOEL.A�," Lmlssao e um ml- a emissão de um milhão de sê-

valencia ouro, libras 1.480.000. �,Ios, da taxa de 400 réis, corne-
Á saca de café nos deu. . . . Ihão de sêlos morativa do primeiro centenario

151$000 em média, COJltra .. , . da elevação de Sautos á catego-
183$000 em 1937, ou seja menos N. B. - Moveis diretamente recebidos das grandes fabricas paranaenses RIO, 12 -O ministro da Via- ria de cidade. A data histories é
50$000 em saca no corrente ano. e paulistas. ção oficiou ao Departamento dos 26 de janeiro de 1939.

O sr. dr. Cornélio Fagundes
digno I.nsplltor da Alfandega delil�
ta Capital no louvavel intuito de
ter�inar por vez, as questães
surgIdas, de qU8Dd€) em quando,
entre as companhias de vapores
• os iuardas aduaneiros. baixou,
.m data de ante-ôntem, a seguiu
te importante

PORTARIA:

���������������--'�������������-��.-
A V O Z D O P O V O Proprietario e Diretor R!!;jI[)ni iV-al i��.,.Quando 08 guardas de serviço J A I B O e Li L L {�A ,JjDfizerem o extraordinario da hora

do almoço e o serviço continuar
depois da!!, 16 hora�, po�erá o sr .. PRODIGIO, significa MILAGREGuarda-Mor providenciar para MILAGRE

.

'C'.

h b
. sigm ica

que selam, a essa ora, su stí-

tuidos, de vez que nenhum fun
cionario pode ou deve trabalhar
sem alimento 4urant. tantas ho
ras.

Dê-se ciencia á Guarda-Moria ]
e oficie-se ás Companhias, jun
tando copia da presente Portaria.
Cumpra-se. (a) Cornelio Fa

gundes; Inspetor.

OI

�DARLAUTD

usando o creme

�DARLAUTn
dirá logo sorrindo: que produto

maravilhoso!

Dr. Arminio Tavares _o.Vg�:�:::iz,
CIRURGIÃO·ESPECIALISTA AssÍgtente do prof. Sanson
Consultas das 10 âs 12 e das 16 ás IS-João Pinto,7sob-Tel, 1456

d fi pt fi . • te' C f • TCW •, - I·

ç oATE
VEN OE S E· ii melhor e confortável proprie

.,
dade do município de São José.

dentro da cidade com acopomaçôes para numerosa família de tra
tamento. fundos para o mar com magnifica praia de banho, agua
encanada. garage pata 4 automo veis, cocheiras para cavalos e

vacas, grande pasto, chácara com diversas qualidades de arvores

frutíferas, e outras dependencias, e servida pelas linhas de onibus
de São José. Palhoça e Santo Amaro. Preço de ocasião.

Para vêr e tratar, com o proprktario, na mesma. Carlos N.
Poeta.

João de AraujoDr.
Assistente do prof. Sanson, no Riu de Janeiro. Chefe do

serviço de olhos, ouvidos, nariz e garganta do Centro
de Saúde de Floríanopolis

Dra, JOSEPHINA SCHWEIDSON

í

Exma. Senhora

Fazem anos hoje:

Uma .�utis clara e fina, é muito ..ais
agradavel que aquela arranjada com
cosmeticos ou com at-te ,;c,�,

,
.:.:.3Ç�

Para o tratamento de sua pêle, procure
conhecer as preparaçêes venezianas de

ELIZABETH A R D E RI
New Yoa-k691 Fifth Avenlle

NOSSA VIDA
ANIVERSARIOS

Fez anos ôntem o nOEHO pre
zado amigo, sr. Eugenio Souza,
hábil fotografo da Secretaria da
Segurança Pública.

O aniversariante foi fartamen
te felicitado por seus amigos e

colegas, as quais «A Gazeta» se

associa.

a exma sra ri. Maria da Gln
ria Medeiros Dutra, virtuosa es

posa do sr. Heitor Dutra, alto
funcionario tia Diretoria Regional
dos Correios e Telegraíos:

o sr. Eduardo Luiz da CORta,
escriturário da Delegacia Fiscal;

a senhorinha Olga Daura, filha
do sr. João Daura, do comercio
local;

o sr. Eduardo Calixto Pereira,
residente em Canasvieira.

NASCHIENTOS

O lar do cirurgião-dentista, Ar.

Luís da Costa Freyesleben e de
sua esposa, foi enriquecido oom

o nascimento de uma robusta
criança.

CHEGAM UNS

HEINZ DUNKER

O rnaier e o mais famoso Instituto dc Beleza do Mundo.
Distribuidor no Estado:

CASA MACEDONt.<\
6 TRAJANO 6

FLORIANOPOLlS

ENF�RllIOS

Acha se acamado experimen
tando sensíveis melhoras, o nos
so companheiro de redação, jor
l'lalisLa Júão Barb03u.
«A Gazeta» augura pronto re'!

tabelecimen to.

AVISO
O DR. SAULO RAMOS
avisa aos seus amigos e clientes que mudou
o consultorle para a rua João Pinto n" 7

DORAllfO
Diol-iamente de I ás 3 "oras

Residencia: Rua Visconde de Ouro Preto, 11

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

Congresso de Engenha
ria Ferroviaria

Caprtanla dos Por
tos do Estado de
Santa Catari na

EDITAL

o S.�bão

"Virgelll Especíalidade"
-----------------------------------------------------------------------------------------.�--------

Cia. - Joinville MARVA REGliiTRADA

não deve faltar em casa alguma
de WETZEL & s�t;Ã� ylRr;t�_

••• '7

ESPECIALIDADE I
\ .

.
� � .�_., -�, .��'.' �'

.. ç -,._--Y/.��,.:- ....... -,_ ... �-
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GAZETA, 14- ..10·-1938 Flor·ianopolis
NOVO QUADRO TERRITORIAL DO BRASil Ele i n c o c o n tos
o SEU SENTID'o NA tigios de fronteiras, tantas vezesT Disse o Instituto Historico e

d". abertos d�nt.ro do pélls� como se I Geográfico Br�silejro, muito bem, e
C IONAL não constittnssemos unidades fra-I que o acontecimento reveste um

lemas de uma mesma pàtria,como sentido jurídico, uma finalidade
se não fossemos parcelas invioláveis histórica e um significado civico,

O Brasil precisa de ir cons- sa ao presidente do Instituto e harmônicas de um sólo indivi- Do ponto de vista jurídico, fi
truindo, cada vez mais, uma ci- Brasileiro de Geografia e Esta- sivel: colocado. em plano i.nl\ce�si- carão todas �s circunscrições que

Ivilização generosa e forte. Para tística, aquela verdade triste es- vel as competições e cubiças m- formam o pais, como �rendeza
alcança.� êsse objetivo a que as tá assinalada de maneira cabal. ternas. imobiliária, de posse dos nomes

I CIDADE DO VATICANO, 13 - O govemo do E�
gerações vindouras traçam limi- Até agora, ali se salienta, os A fixação do novo quadro ter e da :constituição territorial que i tado premiou com uma caderneta da

�
Caixa Economica com o

tes de amplitude que as antece- acontecimentos da vida munici- rito ial da F�epública balisará os a lei lhes vai atribuir. HistoricaoJ! deposito de 5 contos a mãe mais fecunda do ES!3do, sob o pondentes não poderiam imaginar, paI não repercutiam nos planos confins de cada circunscrição da mente, a data de I de janeiro to de vista qualitativo e quantitativo.
torna-se imperativo atender a superiores da vida nacional. Ne- àrea total brasileira, marca-los-à de 1939, a qual aquele vene oi ° premio coube a uma mulher cuja prole é constitui da
duas necessidades estruturais: de- lá não se integravam com o sen- por uma convenção feita de fé e rando sodalício de estudo, de I de 13 crianças robustas.
Imir bem, pOI um lado) o qua- tido de base que devem ter, amor na grandeza dos destinos da pesquizll e de civismo sugere Idro territorial do país, para que, tanto sob o aspeto governamen- pàtria, suscetível de modificação seja considerado o Día do MIl-"por outro lado, dentro dele, na tal, como sob o aspeto econô- após vencida ou transposta a etapa nicípio, ficará nos fastos nacio
hierarquia natural que une as di- mico e social. de tempo previamente fixadi\.Bas- nais como a definição territorial

I Outra caderneta foi aberta com 500$000, pelo governo,
versas circunscrições administrati- Ess� indiferença deverá ter uma

I taria essa significação que é a das divisões naturais do solo da, para premiar a mulh -r que, ha dias, deu li luz três crianças, no
vas, façamos a unidade nacional, solução de continuidade por força [substância do episódio.para indicar Patria, afim de que, tendendo a interior do E�tado.
IImho dos nossos maiores e ob- do ato que, dentro das normas

or-, com que celebraçõ es intensas o um fim comum, os esforços cios
i .tivo culminante de suas desceu- gânicss definidas na lei nacional deveremos comemorar. brasileiros possam sistematicamen-
deacias, em todos os tempos. de 2 de março de 1938, vai de- te realizar a grandeza coletiva i!!ML!iSiíl!ll!ilIIIII_IIIil'IIIISII'i!Iil*!iIIii'II!liIII!lB'õ"IIIMmlI3Iil!IBIlIWiBlll!i!Blli!I!EISlmlA!l!iIllIiI2ll!Sl!!W_!'SI!IiM__1Sa

Pode-se dizer ser êsse o sen-· clarar em vigor, para todos os
-

que todos nós aspiramos. Civi·
Ido que vai marcar a grande efeitos, em 1 de janeiro de 1939J camente, poder-se-ia dizer que
celebração das solenidades nacio- o novo quadro tecritorial do Bra- M i n i Si te r io da

a nação vai despertar melhor
mis, nos termos do belo ritual sil. Trata-se de um episódio iné-! M a r i nh a para a compreensão unitària do
proposto 110 Instituto Brasileiro dito em toda a história da forma- .

seu imenso destino.
de Geografia e Estalistica pelo ção orgânica do pau, Num só dia, Caottanía dos Por o ideal da união nacional
Instituto Historico e Geográfico através de toda a imensa extensão tos do Esta(�o de aqueceu sempre o coração bra
Brasileirc, ritual formulado no do território brasileiro, sob a pro· Santa Catarina sileiro. A unidade da lingua, a

projeto que o presidente desta ul teção de uma só bandeira,ao soar conformidade de sentimento, a

lima instituição enviou ao presi- de um hino só, a alma municipal, E I:) ITAL universalidade dp. religião, a Ira-
dente da primeira. Nesse doeu- integrada no seu patrimônio, irá ternidade da Iamiiia, modelada
menta, superiormente redigido, vibrar com a alma da Pàtria. For- De ordem do sr. Capitão no mesmo estatuto de um ao

eftá assinalado, com felicidade e rnar-se-ão, assim, numerostssimas dos Portos deste Estado, convi- outro extremo do territorio, são

precisão, o papel do Municipio correntes de pensamento que,par- J do o sr. Atanagildo Francisco fôrças profundas que, no miste
nã organização da vida brasilei- tidas de todos os ângulce do país, Pedro da Silva a comparecer

rioso recessso da formação nrl-' Consultasruo confluirão para o grande estuário
nesta Capitania dentro o prazo cional, determinaram a existen-

Deve ser reconhecido que o da grandeza nacional. de 7 dias, nas horas do exps-
eia harmonica da raça que esta- ��:��i�sos 1.1)60

Município, posto que considerado Nenhuma instituição estaria em diente (9h ás 12h ás 16,30h) mos eslruturan�o s:para�a, em-
Visitas

61 G
a celula mater de nossa existen- melhores condições como de intér- afim de prestar declarações d� bora, p�r �lstanclas Imensas.

í\testados
1.036

cia territorial, administrativa e prete do sentido desse fato do que seu proprio interêsse. "
Essas distancias representam o

Exames de
68

judiciaria, era mais ou menos o Instituto Histórico e Geográfico inelutavel de nossa propria gran-
unna 170

f AI d f I Outros exames 92uma icção. u ia-se requente- Brasileiro. Foi auspiciosa, portan- ARLlNDO PINTO LJA LUZ deza territorial. Vamos reduzm-
mente a essa finalidade medular to, a lembrança que teve o Insti- Secretário

jdO
ás suas proporções pelo in- Aplicações de aparelhos eletricos pertencentes ao Clube 132

que lhe cabe no sistema político tuto Brasileiro de Geografia e Es- tercambio dos seres e das cau- Ínterveoções Ci: urgicas 36
d N do f' ,. di d ' Ih bili Pt'5soas renetrdas a especialistas. de. 73que a otamos. a a mais se 1- tatística, pe 10 o a ve � .corpor�- S8S que o transporte possi ihta.

zera, porém, é lamentavel dizê- ção que encerra os escnrnos mais P A R A : Vamo-la vencendo muito mais 514
lo, do que proclamar as virtu- caros da formação histories do pela ação irnponderwel dos ['10

.

@•••e••(t••••e••••••••••fj.�••e••••G ,

des teoricas do tvlunicipio como paIs,as luzes do seu saber e a su- Sp�rt� Viagens, I vimentos civicos 'que prepalalfl a

força aglutinadora da grandeza perioridade do seu descortino,pa·· TUi"'i smoe Ca('8 homogeneidade da alma nacio- L i � i'1lhSi
do país. No fundo das cousas ra o fim do preparo do projeto

I
nal, onde quer que se ouça 0,

no panorama Je uma fp.alidade de organização do ritual das 50- nome do país, na ressonancia Co
mais do que visível o Municlpio lenidades civicas que assinalar!o, dissilabo magico C0m que foi

·F 4 i:i'l � (i!

ficava apenas a servir de tema à entradll do ano próximo,o inicio batiz.ado pe,lo � dt'sc:obrido� inêt- iOri ti nopo sIS ... iii

de debate da vida nacional: mas, de Vigência do novo quadro terr;· queclveJ. E esse o sentIdo es-.

praticamente qua&i que desconhe· torial, administrativo e judiciário sencial que revestirá a solenida-
i

Saídas de ambas as cidad�5 das 7,30 a, 8 horas de
. cida era a sua exisLncia. da República.Esse quadro vigora· Binocuios Prismaticos de marcada para 1 de janeiro' manhã e das 3 e meia ás 4 horas da tarde

No documento em que o pre- rá até 31 de dezembro de 1943. BUSCH de 1939, de acôrdo com o ri-; Informaeõeti eln .�Iorianopolis com os
sidente do Instituto Historico e Trata-se de um empreendimen-I Jóalhería tual impressionante que o Institu-· chauffeurs Acaclo BClga, B0:leCO, Gury, jóca Jesuino e Otavio
Geografico Brasileiro, o no�so to magno, tão vasto quanto a ADOLFO BOETTCHER t? �istolic? e C.�ografico Brao,i Pinho-Telefone d�s .Iimo�sines '

..222, .:-ilustrado colahorador, dr. Ma- pwpria magnitude natural do Sra-I Rua Felipe Schmidt. 11 sllelro admJrllvelmente elaborou. I Em Ita)81-No CaL: Cahtolma, com o proprietari
nuel Cícero Peregrino, encami- sil.Reali_zâmo-Io com a experiência I (Do "Jornal do Comér- !
nhar o projeto do ritual em cau- amarga colhida na história dos li·

���;;h:,�)�7-9",938
- "Ga-

iT�H��O��T���E��L�������N':"��D��R���E��T��T��A��I,11Companhia Nacional de Nave ga �;.���;�t:os�asr�r.d5�;�:�::! o MELHOR DA PRAÇA

ça-" Costalera CaAPitaTI.RATAR NO BANCO
.ACOMODAÇuES CONFORTAVEIS PARA VIA- �

JANTES E EXMAS. FAMILIAS I
.

.

_. ..
AGRICOLA, A' RUA TRA ,II

TRATAMENTO DE PRIMEIRA ORDEM-CO- "

Movimento Maritimo ..Porta Flarianapolls fANO 16. I .1 A�I:x�� ���!��I�A�T����:e
Serviços de F»assageiros e (je Cargas VE�DE-S� um auto

FI�T11 molhados
.-.. -_._" _

.

_._ - . em otJmas condições de flJnclO� I
DervalI Santa Catarina

P N t P S I namento.
ara o or e ara o U

.�In�fo:r�m�aiçõ�e:s�ne:s�ta�r�e�d:aç�ã�o�._�.�;;;;=;;;;;;;;;iii;;;;r;;;;;;;;;iI;;;;=.;;;;rLA e=Ê 7 f' p*

A
o

FreIes
..

cargueiro:de
° Paquete IrAQUE'\(A salrà á 20 do

corente para:
o Paquete ITAQUATIA' sairá á 18 do

(orrtnte para
paranagllà, Antonina,
Santos, Rio de Janeiro,
Vitória, Baía, Maceió,
Recife e CabeJelo

Cargas e passageiros para os demais por
tos sujeitos a baldeação 110 Rio de Janeiro.

A• Recebe-5c carga:; e encomend�s ?t,é ia �esp:�ra :das:s3.ída� dlj� paquetes
VISO e emite-se passage;Is, nos dias elas saldas dos mesmos, á Vl!-'ta do a·

testado de vacina. A bagagem de porão deverá ser entregue, nos Annazen;; da
Companhia na vespera das saídas ate ás 16 horas, para ser conduzida. gratuita
mlnté para bardo em embàrCdçÕeS especiais.
ESCRITORIO·-PRi-\ÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 S(�H3, (FONE 1250)
ARMAZENS-CAIS ilADARÚ N:3--(FONE'1666) �END. TELEG. C')STEIRA

Para mais informacões com o Agente
J. SANTOS CARDOSO

Imbituha
Rio Grande

Pdoras c

Porto Alegre

l

t

prE?rr110S
Parque teRI 13 filhos

robustos

Premiada a mãe dos triplos

Clube dos Funcionarias
Publicas Civis de Santa

Catarina
DEPAR'I'1'lMEN'I'O MEDICO

Medicos: Em consultorio-( 16 ás 18 horas).
Dr. Saulo Ramos
Dr. Angelo Lacombe.
Visitas Domiciliares e hospitaleres-e-Úr. Paulo Fontes
Movimenta de Janeiro de 1938 até Setembro do mesmo

1.731

diaria de SBmou
sines rle luxo

Itajaí

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DO POVO Propri'etarfo e 'Dlret@r Responsavel "
""..,.

J li I R O C A L L A DO, PARIS, 13 - O «Paris
.

..

I Sair» anuncia que a estrela I

A : de cinema írancêsa Annabe-
I fi CO!tleDlO- i la intentou urna ação· de di-

eaeêes .10 ! vorcio contra Jean Mura. t e
.'i.1. �V�� U I voltará a Hollywood no dia
" ,;. � � ,ftMar" i �6. de outubro. Segul1,do na-I

.:-par-"';;;ãm;.
;;;;.

;;;;;;;;;iãõiiiiir;;;;;o;,�e;;;;;;;;;;CsO;;-;;;;"""';;;;;O;;;;"'''''''';;2iiiõ!mve7
.....Uv

I ��������e����'d����t��i���
I Foi solenemente c')me"!orado, I Jywood e 'voltasse á Fran-

.

d
ante-ontem, pela Federaçao dos

ça ou então se divorciasse
U rn C �sO e Pescaâeres, o DIA DO_ MAR. I' => I, ..,d I",;', J

� I No Saco dos Límões, na igreja I tendo a celebre atriz prefe-
�:i ��!��a��nh:i�sada e���aX�ag:!I�1 rido o divorcio. Ia II)o r revmo, cargo Harry Bauer, cura da I

U II Catedral MetropolItana, que f,�z ._._.__ . ,__.� _

R'0 13·-pareciam duas I dizer-lhe que se ele não voll um brilhante e. patrtotíco sermão
.1 .J,

. . I em 1911vor G!.o dUI. .,p

C'rianças, ela com treze anos l tasse. matar-se-Ia. : A igreja, que se achava literal- i:.11Y�11e@"��1l1i!I
C ele com dezese:s anos de I A tarde fez-lhe a ultima llJ!ente cheia e� lindamente orna-

'_, L" ••
_

-l I"
- '" . . mentada, apresentava um aspecto

I
�� �<i<,.'� � �n � � .0, I

idade, quando o namoro co- Igaçao tetetonlca, solicitando festivo. <.; � dL Iiíi-:m �1� ÕiW2i W iii

I'mpcou . paz, A resposta foi ironica ,Ao âto relígíose compare�eram'l' <,'. '
.

.' alem dos diretores da Faderaçao os _.

O tempo fOI se passandl.: I mordaz. I sr;. canítão d! fragata Cri8tini�no f:E.!{PICJNAN, 1.3 - Pro-
I
e com nue ele o namoro fOI I .

Aranha, capítão dos Portos. e c�pi. segu,� com O máximo ri i?:o r,��
". L' I T

I tão de corveta Beltorde Gumulraes, �

tomando um aspecto mais I 010011 veu@uo : cornte, da ESCCila de Apredlzes Ma· li iriquerito aberto pelas aU-1s-rio. Já falavam, 1:03.encon-1 li rin�,�ira!!, on�i�i� da Marinha Mer- toridades para apurar a pro--

. ti h N' lsa fico eh d tri cante, sub orícíaís da Base de Avia-
ti as demorados que in iam.: ,I?< cou

.

oca a, e ns-: ,áo Naval, Escoteiros do Mur, man- cedencia das denuncias se-jcm casamento. A�) duas Ia- te, desligou o telefone. Já en- nneíros da E!;coln de Aprendizes, (,';l'1do as q. uai�, 3}2'Cn1es que.' ,

, . . tà .

'"

<> .\' 'I escolas, grande nu'mero de tamtlías d

milias de tudo sabiam e viam o seu cérebro til! la con- e pescadores. S'; pre-urne sejam naciona-l
com bors olhos o que o certado um piano sinistro.

_
Após esse. âto, .realizou-se nu 1 S�('� pro'. uraram noluir em II-

d d I I E·'t·�v� ... <: -I I' -la a
". sede da Coloma de it'escadores da- ,'., �

e

ioven par e namora os p a- i
'...) � d rcso v L SU!C1l1ar- quele distrito, um» comemoração. t :rrl['�nt) (le1 F r.l! çJ a agueil

nr�]'at1� Du�art'" 'll18�i tr,�s i se. cívico - patriotica, inaugurando-;;" '''li-' 1hU;j'�" i·,·' � "it· ..... ,l" h,i,'C::'1 ,,·a. ' . .__ 'J. , '-, d 1 ld d
�� .. <.. v\'. __ tI \-, ·Cl'J·, 'v

-

". '. ··, f-' 1-·1 /.... , Ch"g':lr '>ln C·le·", '·lis"e,umqua raaoeo,emo ora o comi ·

... t -1, " r> '.

-

"�o
('inos a. v!�a t�,arü e�t�::; ,ui (At I" "�'" ':..

c ,�". 'j; c....;", l." o"� : �ma rode leme, da antoria do apl'�- pd':llUlol ,;C' 1.-êli�;Ceroa. ,

harmonla.lnterro.:-:101da umalüos
de ",'Jd raf),J"a que ae-.!CIadO�rtista

conterraneo sr.

F�!lXi. /\s m :!'_';:,(i':S conbaíosa"
. I., '. .

, ; e Ci '. C _ <> ! Br8ndao, representando a Batama ;
" .

1::>
J

vez por outra por ]Igc!ras seJ�va ,r �o ,ne!l1.a �!,k-! do Riach�elo, e !lor S. S. oferec1!l6: C ?S (Tld II!IaS tem SIdo nu·

cenas de ciumes. I nan.n, (;SSlst:r 20 .1Lm « i an I ii. Federltçao d�� Pefocadores. I n1f.rosas :1:lOuela cidade nos...). .

_. )" /. _ \ .. 'h'
I Nessa ClCeSIaO, o nosso c&nfrade I ,. _.

• .'
!�:) (··olu!no». i\pal. (lU a qU·lsr. José de Diniz produziu umdis-luitlmo3 !J1('St'S, acredItando a

DevoI8l("ã@ de I·e.. I ar:tia de doís mil réis e saiu I curso a,lusivo �o dia que foi uma I n ,rci(l que esse fato sejaI
r.

-
., d:. -..'

. patrlotu:a páé!ma de louvor 80S ho· , ,
, .'

trat@:§lmasnaoem'ítçaUklI)CI-llmenlldomar. I !1�ot!vado pe:as Impurezas
nema, mas á fãrnwcia onde A c_o�emoraçiio foi ellcerrads i cnnti,ias r:a âlJlIê fornecida

n (., r'-" �;d f 'd D"J' com o Hmo NacIonal, 30 Bom. de! � -;; _

I:>

Ha dois meses passados'I�' 'ITl!:-' ."� aI.,;, () em o, ": i I cometes e tílmbem cantado peleI>: á p0puLçd.f).
entretanto, surgiu a primeira s�� dmglU para ii fre?te da I Escoteiwfl do mar. 1 O 3qued:ito que do h'rri ..

briga i-eria entre N'lsa Neves �:as� n. 183. o:,ck rts'Je urna ! torlo fiancêc; encaminh� a

da Silva, r('s�d('nt� á rua Ge, lm,a U<.:' O�:vajdoe tO!11\JU ve· agua para Plligcerdá, acha-
ner.?l C,ddwell 88 sobr2do, I?tti'.

'A "( ." b
�ce sob severa fiscalização

e usv?ldo de O!!vdra, snida P,tra s correr Nllsa correu'
. ostelra ateu de policiais francêses e hes·

do do Exercito, fe'·:dent,. ;í I
ildí mbu,�;ncia du llosto

....s d palihoC'sl e o liquido està
rua dt·s Ceju':iros n. 155. C r,tra! de r\SSistencia, onde O recorU OS em� sendo subrndido a ana!i;jes.
H(Juve dcvuluçõe'\ de r:2(ralcs I a juven, depois de medicada

b �:
.-------------------

e tudo parec la ín'licar que: flcnu tIr; fl.·[:° ll',jO_ arques enl nosso ii•
de fal" linra fim o namoro.

Não está ......epen. porto no mês !i S �_n(! t {I I' i o
"

S ii n til C a t li r i n ii "

Tentathr3 «Ie reeo.ll" dida
d ii

eUiaeão passa o �

'II
i �h;-"l!'\bordada por nessa re- f I �,� IC

Os dias fonm se passao- portagem, depois de: ter sido Chegou, ontem, (I vapor ITAPU· ·1(.•11,'", e' O-\sv'lldo, não resi::tln-I medicad�, Nilsa disse: RA, da ela. Costeira, conduzindo
U para a nossa praça 350 tOll�ladas de "

do as saudades que ser:tía --Tentei contra a vicia ca�3a �nclusive 5.900 satos d.e açucar, i! E§�ôção
d:�

.. 1'.am.,irc8da, foi tjrocural·a f;orque Osvaldu me 1riíltou cUJ" Cifra, em carga de C81ilotaBcnt, �i
• t é um fáto ined!.to, entre nós.

IIA joven, ou por isso ou por com illdJerença. Já o ITAQUATIA', entrado n8 !

d
. E t domingo passado, tronxe-nOlJ 250. I

2quilo pão (Juiz aten fi-O. aCrt;SCen OU:
toneladas, tendo recebido, aqui, III O-melhor estabelecimento, �'perfeitamente aparelhado

Dtse:;r.era'tJe, üsv;J,ldo ar· -Não estou &rrependidJt para 08 portos;doSul,cêrca de 100

I
para o 'ratamento COl1servativo e oirurgico de doenças pul-

.

.

•
'

� n ..::ó sh'o não ter mor·ido Não tom. Está, pois, de pirabens a Cia.

I' 1ll0nal'eS (pncumotol'ax, frenicotomia, toracotomia). Este Sana-íanjOU ou.ra namoraaa lar, �

,

1ti, .,.
Costeira, tão bem representada,

.l.D- rim de 111ê:lgoar o coração, C'wpo o meu ex namorado. neste porto, pelo sr. Jaime Carioso, torio filcontra-se locali"ado na Estação Perdizes - Vila Vi-

de N;;sa. Sabendo·o de na>' Sou ciumenta demais. que, graças a sua atividade

comer-II
toria, na E"trada de Ferro S. Paulo - Rio Grande, 800

dai e maneiras cativantes, tem S8u I met.ros sobre nivel, possuindo uz eletrica, agua enc81ilada e

moro, com outra, Niísa. foi bido, com relativa facilidade, conse- j estradas de automovel, com clima saluberrimo.
, Q 'f as Não fará as pazes auir dos seus amigos e embarcado-!

II
OS' I d lhprocura:-o. uena azer .

rel! a preferencia e a confiim�a para

I' I 'anatorio encontra-se lllsta a o com apare os mo-

pazes, voltar as boas, conil- 08 embarques de csrgas e de passa· I demos de Haio X Heliodor, Ondas Curtas e Laboratorio

O· n to Osvaldo.. logo que soube geiros nos vapores da sua Compa- I para exames de escarro, sangue, fezes, etG.
nuar O namoro. love -

nnia, do que resultou ter-se colo· I I I d dd I t· h Seção separada para conva escentes e oenças graves,
davia, r:::solvcu não aten e -a. que sua ex-namorôc.!a lrl.a cado em primeiro lugar, na expor,

I
. (

.

)- A I I estado postoperatIvo impaludismo cronico malarIa, esgota-
tst'lva satisfeito com a tomado venen0 para ali se t8!;aO do mes de Setembro ultimo, I

,. ,

n embarcando iI.500 volumes equiv3' I ! mento, etc.
(!uh a, di�,st.�- ihe. dirigiu, ter;do déclarado que lentes a 300 toneladas.

: _I_. __ �
_Nilsa inslstiu chegando a,nenl assim fará as pazes. �����������_���_��._�������.�.��,�����������������

E
4J a. O K ILOCYC!.O)

RADIO

De 6.15 ás 17.30 horas

Programa noturno

De 17.30 ãs 24.00 horas

Orlunõo 511ua
:tiestor Amaral
Hebor Dias
!:Sob [..ozy
Orquestra õe Densos
RaOamés e a Ali 5tars
RegIonal de Dante 50ntoro
Eôuardo Pntunê e sua Ttpicc Corrirmles
Romeu 6hlpsman mm a OrqUlwtl'c à:z

Concertos

Rbertura com VOZES NOVAS, elementca
estrelantes no rnõ!o,

Fh; horas certes, jornais fala(}o9 com n .

ttclca em primeira mão, forneriàos
pela fl H01TE, e oferte ào Casa
6u!marões Lrõc., agencia é'a Lu·
feria t'eàeral

A's 21.30 CAHCÃO DO DIA •• Escrito
e lnterpr-etaõo por Lorncrrrtne Babu,
urna oferta ào rasa àe louças "'::1
DRAGÃO.

Fl'5 22,00 • O TEATItO EM CASA. Apre
5!Znto,omi,i;leà!al2m_3 aras Oe Celeó'l:
no 5t!va, flnlonha 51 Deus Guiz!Z;·'
na interpretação aI.': - mesquitinh ,

IsmenfG �os Santos, !'';bigaii ma!>
Violeta fl2rrüz, Rooslfo ITlaYl2r Ce' �
50 6uimarõea 12 outros.

'

A's 23 hs•• 5EREHf'lTA - O programa
mais Iinoe ào raàio •

5p12oker or/! stuOio: ('12150 ôuimor'ões

Amanhã:
Almirante, Huno RaIano, Irmõo9 rapa

jÓl5, Alzirinha Camargo, mal.ro de
Ol!ueira.

Fl'5 21,35 - VIDA PITORESCA E MUSICAL
DOS COMPOSITORES 'POPULARES •

Crecção ri! ríC!olizaçõo dz Lamartine
Babo.

Este mês;-«O Bando da Lua»

André

I PRODIGIO, significa MILAGRE
MILAGRE significa

t:::DABLAiJTB

usando o creme

Kiralyhegy �DARLAUTH
dirá logo sorrindo: que produto

maravilhoso I

PERDIZES -- Vila Vitoria - Estado
de Santa Catarina

� fI

��������:����
1,

_.�� :{ I· .,�

.......

iH

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.. INele

.

I Dr-:-Alfredo P. de Araujo IIAc-c-�a-c-i-o-Mo-1 r��::����:�v�:t��:':���;MEDI (��O relra � estrutura em con- cattzação e direção �.
Especialista em molestias de creanças, nervos

.

m . tem seu escrip- � ereto armado de ob. as �
p-'ffY;gV;�t,}mpallldismo e molestias da pele tório de advogada á rua � e ferro Aparei hamento com �Tratamento do empaludismo e das melestias da pe- � pleto para ccnstru- �.le e nervosas pela .Autonemotnerapia

I
Visconde de Ouro Preto � çoes de pontes em �

Consultoria e resz'dencia-Praça 15 de Novembro, i3
n. 70. <_ Phone: 1277.- �.-' concr-eto armado

ITelefone, ) .584 I �Cons.z:!!!!!_�Das 8 à_s 1 t e das'� 14 às 16 horas \ Caix1 Postal, 110. I � �
Ir � O C

•

R"I..·
00

• e_U�t�_Q. I fU:�����ll!il ���
. mar arnerrn t nnerre �

I
I!l mCl3mi&5 pi'OV<!ll!e!lIltva ..� E ...�

M .h D I e o o P E R A D o R '!UI�"r.eildl>WIIC!llN1 ngenheiro Civil �
! .) fERiriAS

l � �
. I !SPINHAS ��

, �
I ULCERAS �\)S P I �
I

ECZEMAS � a _cio da Caixa Econamica ,�,
M�NaHA& DA PIUI � �j

I ;���;_;��R� � 1· Andar • �!!J

=�!t. I Apartamento �
'1:�� �I'!!:�:�"

�
Caixa Postal, 784 ,��

�: u.�-�.. '. DO
f:I.(>;,� !,� ;,,,'l<tl '1:Qj .. • �
:íl,.�,$"MARIA·· �

�;,�', ,<, .., � �

.������;��,J����t1�:;� ; �
� Curitíba Paraná �

Para seu concerto, procu- � �
rai a Casa Mus�c�l, que con- � �
ta com a of�cma rnelher � ��
montada na capital. -���'�A�t�'''.iY...t�) õ-Ç"� �"� �_- ..........",. �� �."y. "<'@'''':ir. _''''i!I'.: i1'IP�1
Rua João Pinto 12 -�;&. .�� �V�V��5t,�.14e_�� �i,t-�)��!'§),:':J,��\:!.;.""'4�"'.#�.".��:�'!;:�,�""�!.t..���

,

1_
__�_C,," .1lIl! ......_

�E

#*111)--
.

��;ailsta�m�OI�ti!S � ap�M�g: �in� �:::A���: AL�:O�U::R:S E���I�t��g:: ,I
no do homem e da mulher QUINISTAS, PRATICANTES DE MAQUINAS, MO'fO- IEx-interno e ex-Assistente do serviço de círurgiae RISTAS E A TUDO MAIS QUE SE REFERE A'

ginecologia do Prof. Brandão Filho. l\1ECANICA MARITIMA.
IEx-Diretor do Instituto de Prevídencia Clinicá do

\.,,� z: J_ _,� -qSADOS DEVERÃO DIRIGIR-SE AO SR.Rio. 11 �ULAMPIO DOS REIS VALE I
Ex- Sub Diretor do Serviço Médico da Assístencía r� LARGO 13 DE MAIO, 41

- Dentaria infantil do Rio de Janeiro. 'I" I FlORIANOPOLIS 1,'1Curso e prática cspecíalísad.i em � �ll'I?:�,!;!}a.
, _

Medico do Serviço de Higiene Pré-Natal do DoS. P. ;� ''"'' .,___::::"____=,,�,�
do C. S. de F'orianopolrs.

Doenças de senhoras. úro!og'UJ.
Partos e Ctrurgia.

Tratamento clinico e cirurgico de todas as moles
tias dos olhos

Curso de aperfeiçoamento na especialidade, com o dr. Pau
la Filho, no Serviço do Prof. Davíd Sauson, no Hospital

da Fundação GaHrée-Guinle do Rio de Janeiro
Completa aparelhagem para a sua especialidade

Eletrecidade Médica, Clinica Geral
Consultas diariamente das 15 ás 18

CONSULTORIO Rua João Pinto 7 sob. Telefone 1456
pt ES I DENCIA: Rua Tenente Silvei ra 57 Telef. 1621 �����I�.t�&.�f�rtt�iI1a�,,*,,� IIIIIl1I _

�i!!?l!.�.ç�t!�tI'�·�r�'·�n�·l�t�'�"'·��I-_· _=:__. rOr. Ricardo II
Dr. Augusto Desembargador �t Gottsrnann� Dr,

Salvio Gonzaga�f Ex-chefe da clinics do Hospi-
de Pau Ia

" ·H tal de Nürnberg� (Psoressor
ADVOGADO L lndórg Burkhardt e Professor

i MEDICO Erwin Kreuter)
QOENÇAS DE SENHO- Rua Trajado no. 29

RAS-PARTOS EspI'claUsla em cirurgia

Operações Geral

I
t�

I
. . .

I' (dConsultoria: 'Rua Vitor .� a ta CIrurgia, gmaeco ogia, o-

Meireles 10 Dr. Pedro de Muura Ferro! enças elas senhoras) e partos,
,

. - cirurgia do sistema nervoso e

/1 's 10,30 e das 2 as 4 h'3.
J

Advogado operações de plastica
Residencia: Rua Vis-onde

de Ouro Preto, 42-
Fone: Consultorio, 1405
Fone: Residencia, ) '355

_o __

DOENÇAS DE SENHQRAS-PARTOS�
CONSULTORIO-RUA TRAJANO 17 SOB.

DAS 9 AS 12 E 2 AS 5

RESIDENCIA A RUA Nerêu Ramos 26
FONE 1450

Consultorio e Residencia á Rua Visconde &3 O\1fO Pre
to, n', II - Tel.-I009 -FLORIANOPOLlS.

NOV!DL\DEI
é.t:! � tun IM I I!l 1\ � FANT,.<\SIA PARA VERÃO I�"�'mUftL�M� A 10$000

Calçados ��$O��LHOR QUALIDADE A I

Sapatos DE VERNIZ Df\ MELHOR IQUALIDADE PARi\. SSNHORAS, A 20$
2HIl\JELOS. TAMANCOS, CINTOS, E rc.

FABRICA DE CALÇADOS-BARREIROS
A LHEUREUX

Secção de vendas RUA CON. MAFRA, 39

S6
Consultorio Técnico de

IVO A. CAUDURO PICCOLI
Enge�,heírD Civil

Aderba: R.
da Silvai
Advogado

P. 15 de Novembro, 3 sob.
Fones 1631 e J 290

II
1\ Atende chamados a qualquer hora dia e noite

I MO!:S'�;:S : O�erações-I
dos

OLaMOS
. OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA

D:r. J o ii D ri e A r ta II j o
Radias

Conforto,
Com

Distinção

Assistente do Prof. Sanson, do Rio de Janeiro. Chefe
do serviço de olhos e oto-rhino do Centro de Saúde

de Floríanopolts
Membro da Sociedade de oto-rhino laryngologia do Rio.
Consultas diarias das 4 ás 6 112 -

-

Fone 1447
Rua Vitor Meireles, n: 8-FLORIANOPOLIS

Dr. Joaquim Madeira Neves

CONSVLTORIU-·-Rua Tra
ano N. 18 das I O ás 12 e

das 15 ás 16 I (2 horas.

TELEF. 1.28,

RESIDENCIA- Rua Este
ves juníor N. 26

T�L.EF. 1.131

I

e Beleza

MEDICO--OCULISTA

Economia
nos Trabalhos do

Prof!ssionais habilitados para todos
os rarnos de engenharia

Administração. construção e reforma de prédios com

pagamentos em prestações

Projétos em geral

Escritorio central: Rua 7 -de Seternbro, 47

Porto Uoi lo

'I Formado pela Faculdade de Medicina da Unlver
sidade de do Rio de Janeiro

Rua Trajano, n' 1 sobrafe

I Telephone�548

,Dr. Miguel
Soabaid

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

.

I 7ratamento moderno das

I molestias do Pulmão
Consult.-R. joão Pinto, ) 3

I 1 eleíone, 1595
I Res. Hotel Otoria-Fane 1333

------ iE!I!!i_IIlIIII •B
j

t_CQnwltas ��s. ������.��:_�

•
4 "#?"_*,,,,ª5i* * ;.., .._"li: ii @!tl!'t:.3I'''t*I&l W.

V. Exeia. precisa de UI,D8 limousine' IDisque o n. I. !522 de seu telefone e

t�rá não só para seus passeios, como tambem para
viagens. ISão todos rarros modernos e conlcrtaveis dirigidos por
habeis volantes,

Erondino Cardoso
Otavio Cardoso
Bernardino dos Passos

) Numas P. Cardoso
Waldemiro Vieira
Patrocinio Vieira
Rubens

502
503
505
514
519
321
525
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A GAZETA-Florianopolis

·REPRESENTANTES E

CARL.OS
Buzinas

BaSCH
e) .......el. 1I....'a, po..'" •

• _.Ih... cI� IRllnde Filiais eln:
__ ...... - d. u_ •••• "'.1"10. Don , ..

...... 4l1li. 1116. conoom. b.ter'. (2.5 )
ImMen•• durallJtltlall.

A

won�. GI.'ft toda••• re•••

1I,\Q!iiiI!llS df'l "IIU!I!Ia

DEPOSSTAAlas EM STA .. CA-I"'AR'NA

H CKE S
Matriz jFLO IANOPOllS

Blumenau, Cruzeiro do Sul,
Jolnvile, Lages, L.aguna, São

Francisco do Sul

MOSTRUARIO EfV1:

Tubarão

=s�����----

S. FRANCISCO DO SUL-- STA. ";\TARH\A

� Em loteria a sua
:l;i
1�
i�

Banco do Brasil
Capital

FUNdo da reserva

106.000:000$000
•259.746:100$000

i\GENCIA DEr VAPORE�
Companhia Salinas Peryr.as ···_t{io

Pripg Torres &. Cia. Umit'lda +Rio

Navegação '1fA,:q�';"a r irnht'Í1--·Río...

�
. -'" í) ',A.� A \._. I l f". L., . \- ••_, t. ...�

Navegação Caboíriense Ltda ...-Cabo

i: Vandenbrand» �x Ua.- Santos

I

.dclar

/4. ELETRICA
TEM SEMPRE EVI STOCK E A' VENDA, POR II:PREÇOS SEM COMPETIDORES NA PRAÇA,
MATERIAIS ELETRICOS, LU"TRES E ABAT- I'

jOURS ELEGANTES E MODERNOS �
NOVID�DES.! VISITEM A Etbt�I·lfIrta �
Rua Joao Pinto n. 14 A� s..

I�ACABA DE REClBER UM FINISSIMO SORTI-
.

,
MENTO DE CHUVEIROS ELE'TRIC0S, NOVI �

DADE NO RAMO-AR rIGO GARANTIDO l'
*tü Me em • gg ç rn =:JS!:w

.

Sé !.

owasai

� I .

I qulnto-telro
20 de OUTU O

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

No Estreito Ponta do Leal

Frío

Navegação entre BUCAREIN (joinvile) f: SANI0S,
ANGRA DOS REIS e RIO DE JANEiRO, direta

mente. sem transbordo
Tem, sempre vapores em porto, carregando

n" 7 e 11 a

�1
�

Encarrega-se de classificação, medição e EMBARQUE de ��t()das as espécies de madeiras serradas, beneficiadas e em

"'�. I .

I ' �1i
tóros etc., cereais e mercaoonas em gera. para qumqcer l\'(�

porto do Norte ou do SuÍ do País, bem como para (l Exterior �
KectbeCãijãs' dé irnportação] do País OUI do Ex- f.:\�
terior, para desembaraço e redesoacho para �] NOS CLl\SSICOS ENVELOPES FECHADOS

as praças do interior �
DESVIO DA E. DE FERRO ARMAZEM PROP.R!O ����!91?! ----.,.,.",...."...."..,...-�;:-"')�;uo:;���� �

��' "�.]�v --'"-'__��Cl,���I{.'\,.y;� �
SERViÇO GAI?ANTIDO E RAPIDO--PREÇOS MODICOS _t_ Concertos e limpeza

$-;--r----�t'--'�1 '& r
.' ,-.-r--:- ) (

quando 89 quer ro- de maquinas de escrever,
______II1III_IIIIIi_r:. III!I � eordar rádios e aparelhos em geral.

Rua Conselheiro Mafra n' 66

EXECUTA TODAS AS OPERAÇOES BANCARIAS

A.mCIAS E C€>RRESPONDENTES EM ;T0DO O PAIZ
AGENCIA LOCAL RUA TRAJANO. No 13

Abona. em conta' corrente. os segúintee] juros:
Dep. com JUrJs (C01VlERCIAL:SEM LIMITE) 2% aja
Dep. Iímttados (limite de 50:000$) 3% ala.

Dep. populares (idem de 10:000$) 4% aja
Dep. de aviso prévio (de quaisquer quantias. com :retiradas tam-

bem de quaisquer Importancias),
com aviso prévio de�30ldiíls
Idem de 60 dias

. Idem de 90 dias
�,�;"
DEPOSITOS A PRAZO-FIXO:

po 6 mêses
por 12 mêses
Com renda mensal

LETRAS A PREMIOS.
por 6 mêses
por 12 mêses

Sujeito ao r sêlo proporcional.

Expediente:oudas 10�<ás 12 e das 14 ás .,5 �horas
Aos sabados: das 10 ás 11,30 horas

Endereço telegrafico: SATELLITE

TELEFONE 114

Lu

Velas e �Iagn

'; - '. '·'f'
,.. -.-�

<-�";.... ;, ..;-

De Fama Mun�nifiJ t

A EletMca IJ
PAi<A INSTALAÇOES-ÓÊ LUZ, FôRÇA E Â�
TENAS DE RADIO, CONSERTOS E AUMEN

TOS PROCUREM

ro'm E.

Federal e Santri< Catarina

1·;(·'··
,.

�

Um que

IAlUGA-SE
romance

passou ...

Só um presente realizará
esse sonho... E nenhum
presente melhor do que um

perfume, um perfume que
faz sonhar como Noite de Bag
dad por exemplo.
f' o ultimo poema que

Schneider & Cía. escreveu!
com a magia misteriosa de
suas, essencias raras. Noite
de Bagdad é como uma sin
fonia, na qual trescalam no

tas frescas e ardentes, al
ternamente. Noite de Bdgdad
faz sonhar. .. lembra rornan
res e sugere poesia... Um
presente apropriado, pois,
para as mulheres que amam.
faz recordar os romances pas
sados.

Casa no Estreito

(João Pessôa)
Sala de visita - cinco

grandes quartos - sala de

jantar - copa
- cosinha e

instalações sanitarias
Luz elétrica em todos os

compartimentos
Dois quintais completamente
amurados e uma explendida

praia de banhos
Dois porões e dois anques

para lavação de roupa.
Ónibus na porta.

Todos os campartimenlos
tem janelas e a casa e8tá

completamente nova, com

moderna fossa "O M S»

Agua encanada para serviços
da cosinha.

CHAVES A' RUA MARE
CHAL GUILHERME N· 1

Florianopolis

NOITE DE BAGDAD

I.e Noaveau per
fume de

Schnelder Bc ela
BLUMENAU

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA"_14,..10�938 Florianopo!is
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..

����·,....�������ai' esRQi.ftll:!ll!.�

Prefeitura unicipal de Blumenau_"São Paulo
v. s. de�'eja viajar a Sã6 Paulo

P
� Viajens rapldas e cenfertevels em limousines de 8

arat I Datas de partidas par..�g:�:s de Outubro de Blumenau
nos dias 2-10-17 - 24 e 3 I r' s 6 horas da manhã do Cafe
Expresso. Mê3 de novembro em dH.Hlte todas as segundas-feita.

Informações e reserva de passagens em

Hlumenau rnfé Expres:.o-Rcate!o Blisner

Jaragu& Hotel Blasil
Joinvilc Palacio Hotel

Preço de passagem ida 1 50$000
'I> Y> » ida e volta na mesma semana 250$000

com direito de uma a duas malas de 70 ctm.

Tambern aceita-se encomendas de qualquer espécie
OS PROPRIETARlOS

AI-tu .. e AII.erto Hasse

Balancete da Receita e Despesa do Municipio de Parati, re

lativo ao trimestre de Setembro de 1938
RE€EITA Fiscalisa�ão

Saldo do mês de Junho de 1938 71 $200 Ordenado do Fiscâl Geral
Idem, Agente Fiscal de Itapocú
Idem, idem de Barra VelhaIlenda Tributaria

Imposto de Alvará de Licenças Tab, 1\. 300$000
Idem, Industrie e Profissão Tab. B. 6:537$300
idem, Territorial Urbano rabo C. 613$000
Idem, Predial Urbano Tab. D. 524$000
Idem, Licenças s( veicules Tab. ':.' E. 216$000
Idem, Bebidas e Fumo Tab. F. 413$000
idem, Licenças si diversss Tab. G. 496�OOO
Iãem, Gado Abatido Tab. H. 106$000
Taxa de Cães Tab. J. I : 195$000 1 U:400$300 Sepuharcento d,! indigentes

Socorros de emergeucia

lustt·u�ão publica

Vencirnento dos professores Municipais
Aluguel dos predios escolares

Higiene e assisâeDcla social

Renda Patril.8uial Oespe�a. policiais e judi
eíais

Renda dGS cemiterios Tab. K. 117$000
i Aluguel do predio onde funciona a Cadeia
Despesas policiai!', gratificações e au

xilios

Renda IudustIelal

Servi�os gerais

Taxa de iluminação Tab. L. 96$000

Rendll Eventual

Iluminação publica da cidade
I

Material eletricoCobrança da Divida Ativa
rvlultas por móra de pagameatos
Idem, por infração de posturas
Emolumen�os e baixas
Taxa de expediente
Certidões negatívas
Outras Rendas não especificadas

566$900
321$600
25$000
15$000
72$000

220$000 Ccnstrução e reconstr. VIIJS

2U$,000 1 240$500 Compra de ferramentas
______

:
Conservação das ruali da cidade

I 1:925$000
Anxilios diversos

Obras publicas

Contadoria da Prefeitura
Mnnicipal de ParatL em

30 de Setembr« de 1938 Aluguel prédio onde funciona o Correis
e Telégtalo

-_

Auxilie para manutenção do Departa
tamentu de Administração Muni

cipal

EU.ARDO SYROTTE
Prefeito Municipal

DESPESA I Despesas patrimoniais
Ordenado zelador cemiter;o da séde
Idem idem, de Itapocú
I dem idem, de Barra Velha
Outras despezas

Adminlstra�ão

Subsidio do Prefeitú 500$000
Vencimento do Secretario 266$000
Idem, do Porteire Continuo 150$000
Diarias e transportes luncicnerios municipr.is 132$000
Publicação de atos oficiais 366$200
Telegramas e po tes do correio 43$200
Aluguel aparo teleíonico e conlerencias 67$300
Material de expediente 374$800

Despesas eventuais

Gratificação ao Agente Estatist. Mu

nicipal
Gastos imprevistos mas indispensaveis

I :899$500
DI id iV a pOI8S va

Para pagamento da divida inscrita
Saldo que passa para o mês
de Outubro de 1938

,i i@Qiug. e.;. ;Q_ iÇYMA r J. 'r t,;' .E

Inspetoria de fducação fisica
fstado de Santa Catarina

do

450$000
100$000 I600$000 1: 150$000 I
____ I

1:440$000
470$000 1:910$000

39$600
92$800

90$000

97$600

973$200
24$000

150$000

480$000

150$000
100$000
75$000
3$000

150$000
409$300

I Vende �e
uma bem sor

I
.

-0 tida casa de

3:244$800 : nego�io situada no Estn;�t:),
I· proxrmo

a' Ponte Hercilio
Luz. Tratar com o propríc

J ario Leone Villa no referido"
í estabelecimento. ,

I ---��- 7§7r�lV�f':��Brrw�.�
I -i�

T O l-II
ClA. NAC. DE �GUROS GERAIS IiiMETR POLE I

(ia. Nac. de Acidente do Trabalho
II

1 32$400i

I
187$6001

I

Fone-1488

publicas 2: 120$100
74$100

1 ;050$600

i !

630$000;

328$000

559$300

445$500 'j
440$700 I11 :925$000

I

CURSO PARA ESPECIALIZAÇÃO DE PROFESSORES

MATRICULA ABERTA PARA AMBOS OS SEXOS

Informações no INSTITUTO DE EDUCAÇÃO (Escola
Normal)

�iiiiiiiiiiiiiiiiD_IA_l\_I.Aii_MiiiiiiE_N_T_EiiiiiiiiiiDiiiiiiA_S_9_A_'_S_1_1_eiiiiíiD_Aiiiiisiiiiiiiiii14iiiiiiiiiiiiiiiA_'S_1_6_H_O_R_A_Siiiiiiialll
& iRL(;:;;&iÊ

Concertos, limpeza geral, reformas, lubrificações
e pinturas em

Maquinas de escrever, de Contabilidade e Cai
xas Registradoras, nacionais ou estranjeiras,
AUGUSTO KLOSS

Mecânico técnico e prático
Rua Conselheiro Mafra n. 90.

"".-'..'�',(.,.
'. ", ',:� ,.7���&&L.

V I S'I TE M

Para v!aJens especiais f6ra das datas a cimas tem os um

Limousine Oldsmobile 6 disposição.
f�'����������������'f�����j

RECAUTHCHUTAGE
Comunico aos meus distintos freguezes, que adquiri
uma maquina para recauthchutajar pneus gastos de

caminhões,

A minha oficina està a disposicão dos distintos íre

guezes a Travessa 4 de Fevereiro (ao lado da Ca

sa Peite r) Blurnenau.

VUiCa\llisa§ão _

Hermann upper

(asa ii venda Vse�lde;
coníortavel casa situada á rua
Nerêu Ramos n. 13-- Qual
quer informação pelo telefo
ne n. 1.388.

Constituem !IM poderoso �1�UpO segu
rado genninan!ente luoasUeiro, ai' ser

vi�o d� todo o Brasil

PEÇAM-NOS PROSPECTOS E iNfORMAÇOES
CONSULTEM NOSSAS TARifAS.

Diretoria: Dr. IF. Solare da Cunha,
Dr. Leonardo Truda
Dr. José de Sampaio Moreira
Dr. Virgilio de Mé�o Franco
Dr. Luís Cedro Carneiro Leão
Dr. Plinio Barreto

Presidente

li
Agentes gerais e banqueiros em Santa j:

Catarina

MACHADO Cia.
Rua João Pinto., li -- ex. Postal 87-

FLORI \NOPOLIS

mijii_il.liia.·i.iJiaiula;"iwi:ai'iri.al,i"sirlel·iki··iT;-=r;lli-;--."m'!lrrE

a A 'CAPITAL.
o maior stack de roupas para menina. a garOtos

Rua COllselheiro Mafra esquina da Trajano
"';

À CA'PITAI.;.

o
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NOVIDADES iRetorços para a Português9 elementojo�ou sem o p�ssedo seu ttntigocl�be,o Novalg�assu}
de Espo r tes

filiado á entidade Fluminense. Por êsse motivo, o Madureira po·
de ser multado e, mesmo que houvesse derrotado o Bonsucesse.

S. PAULO, J 3-Sabe-se que a Portuguêsa de Espor- iatalmente perderia os pontos.
i
t.s pretende reforçar grandemente o seu quadro, contratando varios

de i jogadores. �artil'á_ l?go para o interior um emi�s�rio que trará a,gun51elementos, inclusivé Delso, de São João da Boa Vista e que em

1935, foi campeão pelo Santos F. C.

r-v1ultados em u"'n conto
réis os jogadores do
Botafogo

.,' RIO, 13-Em consequencia do revez que o Botafogo
sofreu domingo último, por alta e inesperada contagem, surgiu no

ff'io desse clube IS suposição de que a vitoria do rublo-negro não

rr>pre5entou apenas uma Superioridade técnica. Os torcedores e sócios

do alvi-neg o explicaram essa derrota acabrunhante, dado o mingua
do esforço empregado por varios jogadores. Um jornal da tarde
r.dicía com estardalhaço e sensacionalisrne que a diretoria do Bo

làfogo, em reunião exrraordinaria hoje realizada, resolveu multar
em um conto de réis cada um dos profissionais que domingo com

i uzeram o time que o Flamengo derrotou com extrema facilidade.
Essa saflçi'io é baseada na dehciencia técnica dos botajoguenses.

O mesmo diario adianta que os jogadores do Botajogo,
ef!! caso dê manterem a mesma baixa produção futuramente, terão

r ll')vndas es penas de tal natureza. Por outro lado os afeiçoados do

Flamengo festejam o acontecimento, enaltecendo a figura d! Leo
:ldas e seus companheiros. Urna irreguiaridede do

dureira, no jogo cc>rn
Lulú está treinando na Bonsucesso
ponta direita

.'. . _ fi'
:

, . " RIO, 13-0 �adurell a Jogou Jorlilng) uuuno com o

Preparando-,e F-ara o diíicil Jogo de domingo, com o PJ', concurso do arqueiro Alfredo. que estreou n" quadro. Porém êsse'
Jeçfra Italia, a Portnguêsa fez realizar ontem mais um treino. O ••••••!'e " ,�••••eo.e•••••e."ê"••••• :

,

,-

f" h d b h - . id J I Po de arroz e rouge I I
_fxerC1CIO OI proveitoso, não aven o tarn em [ler .. uma DOVI a ae, \ bi

-

f I'
.

, t-
,

imentad d" rl J com nnaçao e lZ � t\.�'TAZESLugú, mais urna vez, OI expenrnenta o na ponta- tretta, sen o e-ta I AdOje;Il��� I � k:, � ..

,-

d d L
' A -.l h C " R' ! ... �;r !i!�.

8 consutuiçao 'li vanguar a: ugu, rmanomn >, orrea, aro e i a venda eru :,;"",

Pintado.
..

i notadamente n� Capital da I' DO D IA
P I

.

á P ,

'

?
I Hepublica,

OS. a u o I r . a o a ra ,gu a! . I Esta a maior p:ova de sua alta

UL'" 13 N
-,

"1 1 r.j" ss i qualidade, I PROGRAMAS DE HOJE:
S. PA u. - oneras rnvu gaaa� -:lzem qu,: o ao I

Paulo F. C. entrr u em entendrmentos com o Libertad. de A�·I------------- ODII"O� I·d d' .

do tri I P
.

O L ' DL'" � O I er OS A t C Isunção, para uma pO�SIVel excursão o tncotor , ao araguar. t- Dr. Pedro de MouraFerro· I gen 65: ar os
d 'd' t d N - I cinemas

berta ertllrta, isposto � promover
_

a e�pora a. � excur��o que, Advogado
realizou pelo Brasd o Libertad fOI vencido pelo Sao PaULO, por I Rua Trajano 1. (sob.)
3x2. � f;S;�r_��r:1�::_������=t1
ii ,_ �-:_ -:-

/
/

---:---- ....,. Am. ! TPDttr== ; � C!odcmiro N. Pez�ni � Anllbela e Henry Fonda � t
...

T
.

CHARLAU I H,lPara sua no-] e AngeUna Plzanl M bdo fii'ine tecnicolor
�-

lU e�o,!rti. delo barateamento,
i� participam aos parentes e � IDILlO CIGANO i MaxlDl 111.11 O classifioaeão O a

é o creme que [evolucionou c va ,casa i1ij pessôrs de suas relações o � P I$O()O I'padroniza�ão «:as
�

d d
r e Ç')-- v.

fmundo velho, e, óra revoluciona fi i precisa v. s. um terreno situado fó-; iii] contrato e casamento e � QJando, em 1864, Maxirni,I
(ftutas. tegunles

I·· Hua filha ANITA com o sr. r.�
Amelica do Sul. ra do bulício da. cidade e entretanto

I � LUI'S ZIMMERMANN. � CINES COROADOS liano desembarccu no Nlexico,
puto do centro. 'it' Flpolis, 5-10- 938 'ii acompanhado de sua esposa Te'l RIO, U-�m ve81ertil'lo iufor-

eHAR LAUTH Está ne�Jas cO,ndíções. (l,lote si-: � U I d
-

d
ma que os hntreposto8 de Fru-

"

tuado a rua PreSIdente Coutmho, en- , � r.:�:\te���W Ü REX. lS 7,30 h0ras: rdes8, pr?c aman o-se Imper.a or

I tas, Legumes e outros identioos
não é um crf'me comum \ tre os ns. 34 e 35. Perfeitamente , � � �� �S D r

os IneXlcanos, transportou )unto, do Distrito serlo construidos nOIil

sêco, estioterreno arbori7.ado com � � ANITA � lL AS MINAS E SA ....Oi\tlÃO uma grande partlt das joias que ,I principais centros do país, visan-

CH A R LAU TH ,arvores Írutíferas de qualidade. Tem .� � e, . � _ij I com Paul Robeson e Anna Lee. haviam pertencido aos seu. ante- do o barateamento, a classifica-

112m. de frente. i ��t�� LUI S ��� , . passados. A pretiença das tropas i ção e a padronizaç�o dos Pfqdu.
.

".
E' proprÍo pata sobrado ou melo; r.� apresen- � Preço.-l $500.

I d F d E h I tos. Acrescenta que a nova me-

che extmgUlra as sardas, �a?o' \ sobndo I � taT?-se � e rança e a
. span. a. e o dida anulará a ação dos interme-

cravos e e��inhas, �em a mml�a I T��TAR á rua Almirante Lamego \ � nOIvos � IMPERIAL ás 7 e 830 ho- (lOtO da assembleia, dlsslParum! diarios que continuam a influir

trrita�ão deixando-lhe a cutJs. n. 61. ��::_=_;r*:;��1!fJ
Iras:

' ,

qualquer temor do irmão mais nos preçoe das frutas e legumes.
'limpa, macia e fresca.

I
T jovem do imperador da Austria, I Ain�a que é provavel que possa

I V ALE [lOS FANTAS- Franci�co lcsé. As primeiras ce-
funClOnar em 1930 uma parte,

C I U be Rec� p.a ..

I TESOUDO ""'ACIONAL MAS com Tem Keenf'. rimonias oficiais serviram para �speI'and�-se que em 194� .e�te-
- � � 1am termlllados todos os edlflclOS.

tivo "5 de No.. Preçe.:-I$OOO. que a esp:sa do no�� soberano
I Conclue afirmando que o projeto

� ostentasse aquelas JOlas, a que I aprovado preve penalidades rigo-

b " Vencimentos' civís e militares: Meio sôldo, montepío, I 'b
-

h I r'
f

t d
vem ro aposentadorías, requisições militares e quaisquer recebimentos, A U Ib. A. S

se atn ma o e�tran o ma e ICIO. 'rboasas dcon ra os «trusts» e açam-
. J... oposição, encabeçada por Jua- rca ores.

inclusive na Alfandega e Recebedoría Federal-incumbe-se
_

o

advogado DR. ANTONIO THEORGA. rez, considerou"se vencida.

(Inscrito na Ordem dos Ad\'ogados e oferece REFE- (Matér!as do Curw Primario) A impff&triz do Mexico hll-I
RENCIAS BANCARIAS).

�

- Das 2 ás 4 --

! via e!crito Á sua cunha&:!, em' ESPERADO EM LIS..

Escritorio: Rua l' de Março m. 115-2' Andar 1 ra!ar á rua Saldanha Marinho varils ocasiõe�, confidencias SO. BOA O SR. WAS-
Endereço telegráfico: THEORGA-RIO DE JANEIRO. n' IOde 1 ás 3 bre a impressão que sua presença RINGTON LITIZ

----,-,-,-- deu, ao retirarem-se as tropas de
.

Prim � de Napoleão 111, que os I LISB?A, 13-0 �x-pre8idente
Selli dIaS no trono estavam con- do BrasIl, sr. WashlOgton Liuz

tados, renolv_:u retirar-se a Que. c?eg�rá s.a�ado proximo a esta

t S
.

1 CIdaue, VIajando a bordo do <: In-
�e.aro. .ua esposa qUlZ �va� as drapoera ».

)OlaS, de.sa�e.ndéndo aos �onselho, ° sr. Washington Luiz viaja
de Maxlrmhan", que! e lha a suo em cara ter exclusivamente par

: perstição daquelas alfaias. Pouco ticular, deven.doA

fazer uma tem

: depois, as forças revolucionarias P?rada em. Lisboa,. on�e recolho
i f'

'"

f'l I ra no Instituto HlstOflCO e Geo-

.10 ,'Zlam pnSlOnelrO, UZJ anno-o grafl'co d P t I d
1 d

-

h
e or uga , ocumentos

I
em 9 e Jun.� de 1867. To- qu.e se relacionem com o desco.

I das as grandes nquezlis que per- bnmento do Brasil.

I tenci�m á corôa austriaca desa-
parel;tam, sem conhecer-se, nos

'primeiros momentos, em poder
j de quem iam parsr. Mais tarde- O
� o famoso tesouro de Maxi'mili3.

I
no era encontrado, apropriando
se dele o presidente Porfirio

. Diaz, qne o reteve durante mui
I

tI) tempo'. só consentin20 em

; entregar 80 imperador Francisco
losé o anel CO!ll um rubi, que

I
fôra usado, toda a vida, al]uele
,que. escutando os conselhos de

__________________II!I ...I I
.. ; Nap(\l�ão III. quiz ser imperador.

Fundado em 1905-
João Pessôa-E.t.eeito

ASSEMBLEA GERAL

De ordem do sr. Presi
rlente convido os srs. so

(ios para a reunião de ÁS
sembléa Geral, a realizar-se
no dia 16 do corrente, ás
17 horas, afim de se proce
der a elf'lção da nova Dire
turia que deveI á gerir CE

desti'1os de0te clube no pe
l-iOdo soc'a: de 5 -I i -38

5-11-39.
Cumpre-me advertir acs

HS. soei os qu�, não haven-I
(II) numero �llficiente na pri-

r""1neira reunião: ás 17 horas,
re farà �rgunda convccação
pra ás 17,30 hora�, proce
(le�Jào,se em seguida a elei
ção com qualquer numero

tle sacias presentes.
Sala das sessões do Cl,u

.

be Recreativo 5 de Novem
bro de 193b.

Rodolfo Quint
lieeretario

Os jógos no próximo
do""lngo, no Rio

RIO, 13-Prosseguirá domingo o campeonato com a rea

lização de quatro partidas, que serão <IS seguintes, pela ordem de
irnpertancia: Fluminense x {fJot(Jfogo - América x F Iamengo-:
Bangu x Vasco-S. Cristovão x Madureira.

Mai� um grande estadia
em Mir"tas
BELO J-IORIZONTE, 13-Deve sei inaugurado hoje \

nesta capital o estadio Paissandú, que é o mais completo e grandio.j
50 campo esportivo do Brasil, e um cios melhores da América do!
Sul. I

I

Ma-;
O

;

REDATOR: Osmar Cunha

A'S 7,30 HORAS:

':""

�
A mala fecha todas

AS -/'Q� :' 8
.

Quintas-Fehas -:;1
-- �:..,

Guia do Estado de S\a. Catarina
deSuplemento 1938

heras n�- Correio i

horas na Agencia
�. �E.t���

Sua carta chegará :,-J
l)omingo na Europa

ás 9
ás 10

1
-'

Inforrnaçoes:
Sindicato Candor Lida.

Hoepcke SI.A
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 34 - Florianopolís

"Dia do Mar",
no Rio

RIO: III - Em comemoraçiío
ao. «])Ia do Mar» foi celebrada
musa na Candelaria pelas almas
do Viseonde de Ouro Preto al�
mirante Alexandre de Aleuc�r 6

Buarque de Macedo, realizando
se, após' uma romaria aos tumu�
los dos mesmos.

Já está em CÍícuLção o segundo sl.plemento
com todas a'3 alttraçõ:s ocorridas

. nas ad
min tsrações Estaduais e Municipais, cont �n·

do amplas informações para a Int lustria e

Comercio

L-IVRARIA CENTRAL
Rua FeliJ:je Schm dt
Flo!""'ianopolis

PRE(OS
Ouía com Mapa e Suplemento
50 Suplemento
Pedidos pelo Correio,

12$000
3$000

mais 1 $000 para o porte

)'

,,' �' Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZ
��������������--���������������
A V O Z D O P O V O Proprietario e Diretor Responsílvel Transsorre hoje o aniversario

______________________
J A I R O C A L L A D O natalício do sr. dr. Antenor Mo-

------------------------------- raes, abalisado cirurgião dentista
e esforçado Inspetor Federal jun
to ao Ginasio Catarinense.
Ao aniversariante, n0880 co

lega de imprensa, poeta e elemen
to de destaque na nossa socieda
de, a �A Gazeta», apresenta sin
ceras felicitações,

Dez anandalDentos de umExma.

V I DA Mais d@ duzeDtos
alemães deixam

o Brasil
'

DR. ANTENOR MORAES
SANTOS, 13 - Passaram on

tem pelo nosso porto, viajando
de terceira classe, a bordo do pa
quete alemão eMonte Rosa », que
ee dirige ao porto de Hamburgo,
212 alemães que residiam no sul
do Brasil, 109 procedentes de S.
Catarina e 103 do Rio Grande
da Sul.

Reuniu-se o Conse
lho Nacional do

Petroloo

mantresto
__'_���

Senhora
Uma f�utis clara e fina, é muito mais
agl"adavel que aquela arranjada com
cosmetieos ou com arte

Para o tratamento de sua péle, procure
conhecer as preparaçêes venezianas de

691 Fifth Avenue
Fazem anos hoje: o Congresso de 80-

tanka, no Rio

VIENA, U-Na porta princi- 'o protesto tenha sido concebido
p�l �e toda. as igrejas de Viena em termos enérgicos, porque o

fOI. fixado um apêlo do cardeal Vaticano chegou á conclusão de
Initser ao� cfttohcos: para CJ-u.e que 80 deve valer de sua posição
est�liI, depois da cenmoma civil de Estado soberano. se deseja que
obrI�atofla em sua união matri- sejam respeitados os direitos dos
!ll0�lal, .casem-se também pela alemães, garantidos pela coneor
Igrela, 8fll. de que possara rece- data.
ber tambem as bençãos de Deus, A i,reja ainda espera salvar

alguma coisa do sua influencia na

Áustria, eontínuando a resistir sob
o programa mínimo instituido pe-
101 nazi. tas logo depois do "ans
chluss".

VATICANO, 13 -:08 círculos
eclesíâstícos se recusam a divul
lar os termos do protesto que o

nuncio apostôlico em Berlim mon
senhor Orlenigo entre«ue ao go
verao alemão, contra os distúrbios
veriíícadoa em Viena.
PreladoR bem informados, con

tudo, manifestam a opinião de
que o referido protesto le baseou
DOI leiuintei pontos:
l'-Nio houve pr€lvecação para

o ataque,
2·-Na gravidade ela ofensa por

que envolve • pessôa do cardeal.
3·-Na inatividade da policia

diante das demonstrações.
4,-Na sxigencia de indsnisa

çõea,
Pessôu que acompanham ai I-.q.weltões da igreja presumem Ef�e ILOTERIA DO ESTA
DO DE SANTA
(;ATARINA

Resultado dos pre
mios maiores, da ox-'
tra�ão d. quinta fei-'
ra, 13 do corrente:

I6147 50:000$000
.

Contadona4.ncf� rreteltdr�OOSl:Oor.
M"";,,inal .9J'o"'paratL .;ro_ �"' _

9628 2:000$000
6'00 1:000$000
13006 1 :OOO$OOQ
1730 500$000
�359 500$000
3262 500$000
12458 500$000

o. numeros 9628 e 2359 foram
vendidoi nesta Capital & Gnu

mero 1730 na oidade de Herval.
E Oil demais numeros sabe-Iile te

rem sido adquiridos púr pessôas ro
iidentes na cidad@ d9 Rio de Ja
neiro.
. __.....------_..---_.....

Horario dos
. onibus da
Trindade

1_ �emo era de es'{>erar foram
tomadas pela Inspetoria do Tran
lito Público, as mai. energicas
"rovideneias no lentido de iI,r

cumprido rigQrolamente � Rora
rio dOI onibul que fazem ia linha
da Trilldade.

Para tanto o laspetor Geral 1do Tranlito Público, fez compa
recer na lua repartiçio o pro
prietario dos referidos onibulI, a

quem cientificou da eisposição
em qlle le ellcontrava de punir
sev.ramenle a Emprua conce.

sionaria, no (.30 de continuar
deue.peitando os horarios esta
belecidos pela Prefeitura Muni
cipal.
Foliamos em fIue prontas pro

videncia. tivelsem sido tomadal
por quem de direito e felicitamos
OI habitantel da zona servida

pelos referidoI onibus por verem

sati.feita sua justa reilamação,
feita por intermedio deste jornal.

ELIZABETH A R D E N
New York

Fez anos ôntem, a graciosa me

nina Lenir Maria, diléta filha do
sr. professor Orlando Brasil e

aplicada aluna do <Colegio Cora
ção de Jesus».

RIO, 13 - Realizando a sua

quarta sessão ordinária, esteve
reunido, no palácio Tiradentes, o

Conselho Nacional do Petroleo.

O maior e o mais famoso Instituto de Beleza de Mundo.
Distribuidor no Estado:

o
_

sr. Orlando Formiga;
o academico Artur Costa Filho;
o sr. Francisco Matos.

Previsõea para GI periodo das

118 heras ti. ôntem is 18 horas
de hoje:

I�������������;���������:!'_!!'!"'���"'!�-� Tesapo - Instável, sujeito a

chuvas e trovoadas.
Temperatura - Estavel.
Ventos: - De norte rondando

para o quadrante sul, com raja
dali frescas.
A. temperaturas extremas de

I Boje,
Icrsm: muima 24.9 e mi-

airaa 19.2 relilt.radu respetivav]

I mente h 12.50 e 7.00 horas. IiPara R 8egnran�a
! pessoal do a.·cebispo II de Viena

'VIENA, 13-0ntem á tardinha, lquando o cardeal Innitzer at.t�-l

VEN DE SE J melhor e confortaveI procrie�
dade do município de São José.

dentro da cidade cem acopomações para numerosa família de tra
tamento. fundos para. o mar com magnlfíca praia de banho, agua
encanada. garage para 4 automo veis, cocheiras para cavalos e
vacas, grande pasto. chácara com diversas qualidades de arvores
frutíferas. e outras dependencías, e servida pelas linhas de ónibus
de São José. Palhoça e Santo Amaro. Preço de ocasião.

- 'L - L_.L.�

�"l
n "ronrkttltio. na mesma. Carlos N.

I
rara ver t. U"�ll.l ...v .... v I:'·�r-- --

Poeta. 11,'vessou a praça Santo Estevão

IIiii_iiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiii__ iiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiii iiiiiiiiiiiõ_-_iiiiiiiiio,; para verificar os danos causa-
1.-'

. _" �-.' . •

dOB no Kuríchaus, os católicos

-���������--II que se encontravam nas imedia-

Doen�as e opera�ões ções fizeram lhe uma manifesta�

de ção de simpatia, o que provocou

O L H O S I vaias e insultos de elementos na-

zistas que tambem estavam pro,
ximos áquele local,

OUVIDOS, NARIZ _ti GARGANTA Mai� tarde as autoridades po-
liciais aconselharam o purpurado
a não deix&r sua residencia sem FALECIMENTOS
estar devidamente escoltado.

OI'! circulos governamentaes de- : COMANDANTE ABILIO GO-
clararam que e cardeal não se

I MES DE OLIVEIRA
acha sob qualquer prisão, n�m

G dmesmo sob custodia protetora, sa-I Falectu ôntem, pela manhã, I ran e en
lientando que a policia dispõe de em eua residencia á Rua conl'le-,Mudou-se para Rua Vitor Meireles, 8 um destacamento especial para l?eiro Mafra, n. 1�0,. o sr Abi- cOl1lenda de

1\ II preservar a sua pessoa. ho Gomes de OlIveIra,

coman-IConsultai diarias: 4 ás 6112 - Fone: 1447., dante do paquete «Max» da fir-
Olaterl"ai--

_ _ -

--

---

ma Hoepcke S. A.

A 65OSOOO Leal, sincero e exemplar chefe I

I- I \Íe famili.a o extinto �ozava de aviatorio
QUARTO-S 01= IM-BU'IA � ULTIMO ESTILO gec���tI��m���t:nt�a�:�al;Max.

L qU4.l ha alguns anos lhe foi con- BURDAN (California), 13-A
fiado, Abílio Gomes de Oliveira, companhia Lo�kead Aircraft e o

I pflla sua invejavel competencia e I Ministerio do Ar da Grã-Bnta

I capacidade de trabalho. mereceu nha assinaram contrato ,ara a

2 C reados-mudos I sempre
a consider'lç�o dos seus maior encomenda de peças iá feita

chefes. na historia da companhia. DO

t d• O sepultamento efetuar-se á valor total de 3.900.000 dolare!!.

1 Pen ea eira hoje, ás 10 horaa no Cemiterio A encomenda consiste de partes
Público. acessorias e serve de complemen�

1 Cama de casal cA Gaztlta», tlentindo pflsaroza- to á ellcomenda feita ,elo gov8r
mente a morte do distinto cata- no britanico em junho passado,

1 Camiseiro 1 Cade-Ira estofa'_lrinenS�.enVia suas_ condolencias de 300 �viões de bombardeio.de
â famlha enlutada. reconhecImento, no valor de 18

1 nSaapa"tAeira MO OdaEc�veAIUd�" II
milhões de dolares.

_ � Dr. Arminio Tavares _ODVg�::�:::iZ,
I

CIRURGIÃO-ESPECIALISTA Assistente do prof. Sanson r

_ Moveis diretamente recebidos das grandes fabricas -paranaenses I
Consultas das 10 áe 12 e das 16 ás 18-João Pinto,7sob-Tel, 1456

N.8.
e paulistas.

M

PERFU�����OSOETOUCAOO�
A CONCORFtENCIA

M. A C E O ON IAe coanpre na

A Casa que mais barato vende

Ora. JOSEPNINA SCHWEIDSON
(Especialista em doeneas de Senhoras

e cloealleas)
CONSUL'I'ORHO

Rua Felipe Schmidt, 39
HORARIO: das 10112 ás 12 e das 2 ás 5 horas

AT o

VASA MACEDONIA
6 TRAJANO 6

FLORIANOPOLlS
CHEGAJ'I UNS

RIO, U-Chegou a delegaç?io
baiana ao Congresso de Botanica.

II

Dr. João de Araujo

." ti

Agrade.
cendo

Assistente do prof. Sanson, n<Y Riu de Janeiro. Chefe do

serviço de olhos, ouvidos, nariz e garganta do Centro
de Saúde de Floríanopolis

Composi�iio :

Acha-se nesta capital proceden
te do Rio de Janeiro o nosso
ilustre e venerando conterraneo
sr. Almirante Hp,nrique Boiteux.

Departamonte d. Ao- --

roaaati•• (;Ivil OUTROS PARTEM

DR. ALVARO CATÃO

o TEMPO

Do nosso distinto patrício co

ronel Silvino E. Carneiro da Cu
nha, do Inst, Hist. e Geográfico
deste Estado, recebemos um deli
cado telegrama de agradecimento
para ser presente ao nosso coi _

borador L. de Nazareth, pelo eR

r-rito que este lhe dedicára em

homenagem ao notavel brasileirJ
Barão de Studart.
-Nada ha para se agradecer

diz o !Ir. L. de Nazareth.
'

Julgamento de ce ...

munistas da Pa
raiba

Guarda-vestidos

el3 corpos

Boletim dlario da Esta
ç ão Aéro-climatológlca

RIO, 13-0 Juiz Costa Neto
será o relator do processo n. 178.
em que são acusados o sr. Santa
Cruz de Oliveira e outros denun
ciados Corno conspiradores com li '

nistas no Estado de Paraíba do
Norte, em 1935.

Esse processo constará da pau'

C'-Vlf� t filá no l"Plp, rp.r. I (,;_.1 �ja �rl)aJ\,zada para a sessão plena
Seguiu õntem para o Hio d da próxima 2a. feird.' _- �. _-

Janeiro, o Sf. dr. Alvaro Ca tão
1I_ ..... ..,,_la_,...I. ...... _.lClifa n

ex-deputado estadual e figura de

destaque nos meios industriais
deste Estado.
Ao eminente di'. Alvaro Catão,

cA Gazeta:. deseja boa viagem.

c
VISITE

-----

ASA

ros.

Segue hoje para o Rio de Ja
neiro, o sr. Jaque3 Schweidson,
abalisado comercian te neeta praça.

RAPAZES bem apresen
tados e inteligentes,

dando bôas referencias,
precisam-se para fazelr um
recenceamanto em todo
interior do Estado.

I '1forma ..se na Inspeto
ria do Trabalho com Bar-

TRAJANOe
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