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A visita a Santa Catarina do ltlini.t:q::.
da Via"ão J t Em avião especial, chegará hoje a Im�ituba,,�ç,?t9,J�.�� panhado de sala exma. esposa, o Ilustre 'Seuép
ral Mendonça Lima, ministro da Viação, que visitará a zona carbonífera no

sul catarinense. Acompanham s. excla. os srs. dr. Valdemar Luz, diretor
da Central do Brasil; Trajano Reis, diretor da Aerounatica Civil e Vieira de
Melo, oficial de gabinete do ministro da Viação,
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DO PAPA PARA NO-- IIA�-·�V�O�Z�D�-O�P�O�V�O-

VA ORLEANS Proprietario e Diretor Responsavel

LONDRES, 19-0 <Sunday I AI
•

d MExpress» publicou um artigo sob O ge�1I .merlo e oura
o titulo: "o que Iaz

Lindberg?, SÃO PAULO 19-Em sua u l-
Como chegou êip � ser 11m ho-

, • _ .' tima reunião p;oseguiu a Comis .

mem import.,n ,t E"r pG ii» Chegara ho]e, pela manha, a esta capital O: são de Salário Miaimo seus es
O jornal criti a \. '\ p"j , ílustre e bravo militar sr. general Almerio de Mou-I tudos relativos a08 aalarios e as

do coronel �a b", !'" e .iz:
.
ra, Inspetor du 2' Grupo de Regiões Militares, que zonas típicas de condiçeo de vida

«O que. rnnguem ,�abe, ,e mm-I Y.em a Fio:ianopolis em inspeção as unidades do II?� �ra�alhadJr. do EI�ado: Foi
tos go�tanam de saber, e. � que; Exército aqui aquarteladas, iniciado Q Serviço Censitarie, que
ha atrás de toda essa atividade , ..... • • , servirá de base á deterrninajãc
misteriosa O coronel Lindberg I A cormtrva do valoroso militar, que se fara

Idi·
..

S P 1c • - •

, I ' C 5a ano mlDImo em . au o.

representa alguern ou é �penag i aecmpanhar de SU� exma '.e�posa, e constituida .dos Os trabalhos da Comissão ere
um particular um tanto curioso P>

.
sr;. cei. Alvaro Arêas, capltão Ademar de Queiroz tuam-se numa das salas do De

____________._
i e tenente Vicente Presas. partamento Estadual do Traba-

I A melhor lenha 1.100: Prestará as honras militares uma companhia lho.

IIIPLET"EiÃM""'
I

:�e�t:�eh��k;�b o. comando do 1" tel1�nt. J.sé

I
I I·--·'���····

,"'0, •. <._· ,_o,,,·_-.. .� � .-_.��·Y_.�_.-._

I a criarão de um I
.. •

m�nicipio Indústria de'Pr..fe ..�oradesignada do
move-Is I. Foi d�signada a adjunta Silvê

na S. Tiago do Amaral, do gru-
Encontra-se nesta capital o dis-,

.

po escolar Professor Joaquim
: tinto industrial sr. Teodorico Santiago, de Joinvile, para se

I Brun, que pleiteia junto ao gl)- � sr. �ubert Humpert, acata-
encarregar, no corrente ano, de

vêmo do Estado a criação do I do mdllst,nal,. acaba d� for?ecer I uma das classes do referido Gru
municipio de Rio Capinzal, que I para ?O Palaeio do Governo lindos l

po, durante o afastamento da
abrangerá O!! distritos de Rio I moveis, ,t.r�?alhados com apurado I professora Maura Gonçalves d'
Uruguaí, Ouro, lHo Capinzal e' gôsto a� tl�two; q�le comprova.� a, Avila, que se-- acha matriculada
Rio do Peixe, num total de 20 I com.pet�nc�a tecm�a dos operanos no Curso de Educação Fisica. • .... ._._.... _ ....__ • •

mil almas com uma renda aupe-
da llldust.rJ& de .RIO do Sul.

rior a 200 contos de réis. De estIlo antigo, com elicultu-

fI O sr, TeodoricQ Brun conta r,asd sulrpreendentes_: constata-se,
ao i oram visitar o pai

I
com o apoio dos importantes in- oes - (li ogo, � eSll.lerO" com �ue E t.... Idustriais e comerciantes daquela fora� cünfeclOnados eS!!6S belos S a seguraJIIIII do sr. Getull·olocalidade srs.; Carmelo Zaeolli, moveIS.

I Narciso Barison, Alexanpre To-I do em mil I VargasI mazoni e Antonio Zorteia Erimo.
-

..••a····..•·••..••....••··••·•..·..••••...•••.......

1 libras
ln e 1hora r! RIO, 19-Fieou .pur••o que o

.
Hereford que transita para o Rio

--- Grande do Sul é d. propriedade
-----------------

do sr. Anibal Machadv e i!e des-

O FORNECIMENTO DE LUZ A' CAPITALI�����!ã�i?fiti:!:estando segu-

�
--'_ ------

"DIFICILMENTE PODEMOS RET�R
AS LAGRIMAS qUANDO CONTEM
PLAMOS APROPRIA E1.'ERNA MA
JESTAB.E DE DEUS ULTRAdADA•••

""

CASTEL GANDOLFO, 19-Foi a seguinte a integra
da alocução do papa Pio XI:

«Enquanto Jesus Cristo, nOS80 Senhor unico, e 0« ca

minho da verdade na vida» (João XIV) recebe um magni
fico triunfo entre vós na cidade de Nova Orleans, transfor-
I
mada em aI tar de toda a nação, Ielici tamos calorosamente,
011 vossos filhos nesta festiva ocasião. regosijando-nos, imen

samente, com o seu fe: voroso zêlo de piedade. Com paternal
satisfação unimo nos, a vós pela palavra de ,_;,;erança da ora

ção, Muitos fatos OCI)ITem, na verdade. '1' e nos causam re

ceio e apreensão, particulnrmen!e '1 ! ".
I

","n",.; muitos ho-
meus consi Ieraren, o desvuli . .,;" ) .(' ar oS divinos pre-
ceitos elo Evangelho, f)ifi,·.IIII' ,"'!"!OilS reter as lagr imas
quando contemplamos ;i prr.p: i. dprna majestade de Deus
ultrajada ou, por indizivel maldade, votada como inimigo
vil e execrado.

Mas não será possivel distinguir prenuncies de melho
res acontecimentos para a igreja universal. O amôr eucarís
tico floresce entre vós e entre quasi todos 09 povos com

incremento e ardente devoção ao augusto sacramento do al
tar?

..
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Si de scôrdo com as pala v ras do nosso sabio predeces
sor «fosse considerado como centro sôbre o qual assenta a

vida cristã toda a sua amplitude (Enciclica Airae Caritatis)
bendita a Eucaristia que seria solenemente adorada em lo

da a F{(l'te e recebida com piedosa frequencia minorando as

enfermidades dos homens, fortalecendo-os de virtudes cris-

A AZETA

tãs>.
<Oade Cristo está, está o céu s-, E' licito. portanto, es-

perar quo o reino dos céus seja renovado e revigorando pa

i ra grande beneficio da sociedade humana. Em toda a parte

'I onde houve profunda devoção sagrada pela Eucaristia, ela se

toma alimento para as almas bumanas. Exhortamo-vos, com

i todo o nosso paternal coração, veneraveis irmãos e amauQs

_I filhos. o mais santo zêlo pelo bl:lndlto Sacramento. Fervorosa·
mente, oramos convosco para que essa fortl:l mocidade de

'I vosso povo, que se orgulha de aua riqueza e de seu poderio,

"'j seja tau.1bem brilhant.e exemplo de ff, catolica e virtude cris-

I
tão

Que a benção de Deus túdo poderoso, pai, filho e E!!-

II pirito Santo, desça Ilôbre vós e permaneça para sempre:>.

UM TOURO QUE VA·
LE CEM CONTOS

DE REIS Para
RIO, 19 - Em traDilito para

Port0 Alegre, paSSf>U hoje pelo
nosso porto, no cargueiro ingl�s
«Sabôp, um touro destinado li

UID criador gaúcho, que CJUSt06 a

importancia de 100 contos de réis.
O reprodutor, que lIe chama cHe
reford», é um belo especimen, co

herto de pel" vermelho, com pei
to e cabeça ),raDC08.

--------------------�=-�----����-
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Florianopolis, Quinta-feira 20 de Outubro de 1938 1277I NUMEROVIANO

A atiVidl�:�e..:8 Llnd- CHEGARA.• HOJE Comissão de Sala
rio Mínimo

o estado de saúde
presidente da
Turquia

STAMBUL, 19 Comunica-se
oficialmente que (I estado de IIQU'
de do Ghaln Klimar Ataturek, con
tinu'a inalterado. O prestdente da
RepublicR, lIellundo II' afirma, pas
sou melhor a noite.

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

LAMBARY, 19 Cherjaram a
esta cidade o major Ernesto Dor
neles, chefe cle Polida do Estado e
João Lisboa, com o .bJêUvo de
visitarem o g.neral Manoel do Nas
cimente Vargas, em nome d. ,I••
vernador Bentdlto Valadares.

O sr. Manoel de Nascimento
Vargas estA gozando de muita sau'
de e bast8nt� tem aproveitado coiU
sua estada aqui.

(mte.
Viajou para o Rio

Epaminondas o Secretário da
Santos Segurança

Acham-!!tl q01lsi cOllcluidas aI'! tado mandou executar, com a li- gação de um cabo de energia elé-
adatações que o Governo do Es- trica da fábrica pertencente aOI!

A L
·

dsrs. l.I. Fett & Cia., estabelecida oterla, O Serão comunicados á'

nos Coqueiros, aos transformado· •

FALSIFICOUjres da.r�de da Capi.tal. Estado IPolIcia os aeidentas
o dIstmto comerl'Iante sr. Ar- da (;entral

vales posta.·s mando Sudebrack, operoso geran-,

i te da referida firma, .abordado' paJ,(0n meio bilhete I'UO, 19-0 diretor da Central
I pela nossa reportagem, mformou- da sorte grande do do Brasil orClenou que os chefes

S. PAULO, 19- -Fernando I\a-I n?� de ql1e, �o momento, Q. au- dia 6 do corrente de serviço, toda a. vez que ocorrer

fasl de Pinho foi lIubmetido a jul- xlho �e .energIa pa�a mel�ona da
I um a�iden�e, terão 9ue ?�muni�

gamento singular por crime de Iluz p�bhca da capItal, �ao será Os !lnrs. Angelo La Porta & ci-lo lI_edultamente a polICIa, sob
falsificação. apreclllvel, estando conha�o, _po- Cia., conc@ssionarios da @onceitua- pena de aerelD multados entre

A.d�ou su� viaje.m ao p 1 av'ão da« Panair-rue ontem Em companhia de outros, em reR?,. de_ que os podlnel pubhcog da Loteria do Estado de Santa 200$000 e dez contos de réis.
Rio Ge Janeiro, o lI.lIstre 'I de .11lc.nhã pass�u por este. porto dias do m�!5 de junho de 1933, faclhtar�o � Empreza Fett. com a

i Catarina, acabam de pagar aos Inieio tia ceifa de
CO'''''' ""ndante E;-'amlnon- Se!!UlU para o uIO de Janeiro o' rua D. Romana 76 no Rio necessana hc�nça, n? sen�ldo �e i seus felizes possuidores, meio bi-

...... I'" � J.l
• ..' •

'

.f' p::>der constrmr a usma hldra-ele-' Ih d d trido em Per
das Santos da Base de sr. dr. Ivens de Araujo ilustre de Janeuo, o mdlClado falsIlcoU. 'd d V G I ete a sorte gran e qll8 na ex- •

-

AV.larão N�val. Secretárío da Segurança públi�a. vales poetais, dos Correio!! e Te- �nca na� ��e �I � l�rgem ran-I tração realizada quinta-feira,6 do nombuco
Y

• f. i I
Ao bota· fera compareceram alem legrafos, nal importancias cip, dois e, lmumc;;._lO á

a

r
a �çad comba corrent� clilube ao nÚ'mero 10133,

O brilhante o IC a, a do sr. Interventor Fed.eral, os contos, 3:570$000 , 3:200$000, qua B� o edr a l,gaçao . ? .ca °á prpmiado com 50 contoi de réis.
.

t ma deve b . .. b" d·· transmIssor aque e mumClplO S-
.

t f I' dquem a quan a ar

nAo reh8 comand�nte8 CnstlmaJilO em como 80rrelpon emllas e aVl-
Usina Fet�, estabelecida nos Co- aJo °l.s sSegudlO eOil.os. e Izar .tos:os mais assinalados e re- ran a, Epammondas Santos e ,SOl. . snr. 1110 • e Ivelra, eSCrI u-

levantes serviços, demo- Cantidio Regis' capitão Lara Ri- NOI vaiei de 3:200$000 e .. qucros. ti. 1
_

f H I rário do 14' Oficio de Notas(Car-

rar-se-a' na Capl·tal Fede- bas, Delegado da Ordem Politica 3 :570$000, figurava como deati-
F ttom& Ca. !lO uçtao, a lrmat t I·' torio Eugenio Muller), á rua do

S
.

I t
.

O d Al·d � Ia. con ara com um o a R
.

116 t
A dé· .

e oCla e numerosas (jutrall pes- na ano o Ir. scar fi mel a,

I d 600 H P d f t
. osarIO n. ,res Cimos, snr.

ral apenas poucas dias, soais de elevado destaque social. residente ne<:lta aapital, onde de· � ,

. . e orça. mo fIZ, dr. Augusto Barbosa, advogado),
não deixando, por isso, o O IIr. dr. Ivens de Araujo foi veriam ler pagos pela Tesouraria I �.ao I

so para os tseub serVIços par- residente á rua Dulce n. 78, um

comando daqueia Base, á condu�ido para o aeroporto em dOi! Correioi. No vale de dois d1cU at:l�iJ-d cdomo 'bal!Il em para os décimo; e snr. BrunoWeiervbicki,
frente da qual se tem I lancha especial da �apitania dos c�ntol, fii�ravll como destinata-

P. u 11· li e pu lca. co�erciario, residente á rua Pi-

e fi d Portos. no, AntonIO R.lmos, de Santos. nhelro Fernandes n. 10, aparta-r a rmado como um os . á O·· d d·· d 2 t 14 d'
.

Ao que somos mformados ser lUlZ e muto e a. vara men o n. ,um eClmo.

mais arrojados e compe- de curta duração a estadia do criminal, sr. Artur Moreira de Todas 8.S pessôu acima men-

tentel elementos das for- Ir. dr. Ivel'ls da Araujo aa Ca· Almeida condenou o réu a dois Serraria DELAMBERT cienadas são domiciliadas ua ci-

ças aéreas nacionais. pital Federal. ano. d. prillo cetular e multa. Fone 1.100 dade do Rio de Janeiro.

IUO. 19 - O ministro da A.
gricultura recebeu um te!egiama
do searetario da Agricultura de
Pernambuco, informando que o

intarveQtor assistiu o inicio da
ceifa de trigo no CtlIDpO de COi)·

peração de Garanhuns.

o 3· €ongresso de
Engenharia

RIO, 19 - Informam de Curi
tiba que foi decidido que o 3'
Congresso de Engenharia reunir
se-á em 1940 em Belo Horizonte.

_, rL , "", .

•
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DESPORTIVA

Para Que Santa Catarina seja reg.r��e�lc�Campeonato Brasileiro de Futeból é de �-' -; a;; '..

á F C [)
morei e material do Govêrno e ri· cAp ,. 'S

"

••-f11 s�er Vqued
...

D
,�-- _0 Povo ,arnga- er e.

e rna�c �

a ou - T � .

-A cOb-r-.-n-ç-_-d-a-i-m-p-o-s-t-o

t:1_!�r� realiza- I ;::1) ��,�<;:! de vendas mercaE'tis

�

ram-se no Rio �:���eaO���i�}Oâa�OI �.e�:
400 casamen-

Mataràzzo no Rio

RIO, 19 - O, meios

in'luMA
RESALVA DE 0111·

tOS II rre�u
�a res \ \

dustriais e comerciais vêm aguar- CIL APLICAÇÃO
, I

, t,\ ' Prolrama dlu�n. dando COIll interesse a lolução
RIO, 19-0 desembargador do io, para produzir efeito nes- \ \ que será dada á reclamação que I

O sr. Horacio Cesta aceutú I

Vicente Piragibe, ao assumir a ta capital. Foram tomadas ener- �'
,

.

'De 1.15 ás 11.36 hor.. levaram á apreciação do minis- que as mercadorias que consti

presidencia do Tribunal de Ape gicas providencias. sendo avoca= Prolrama noturna tro da Fazenda, relativamente à tuem seu <stock» I vêm de São

lação, teve conhecimento dos das todas RS averbações feitas � D 173 á 2" 00 h cobrança do imposto de vendas Paulo, e como tal já pagaram

primeiros rumores em torno das nos últimos anos, que foram mi _

'-
. e • O li • oral

mercantis. uma vez o imposto, embora se

I de
Huno Raiana

anu ações casamento procea- nuciosamente examinadas pelo !!Sob Lazy O caso, como se sabe, foi trate de simples deposito numa

sadas irregularmente, no Estado Conselho de Justiça do Tribu- maria Clara entregue ao estudo de uma co- filial e não da transação mercan-
...--••••••••••---- , -I I I h C • D

. nal, sendo constatadas as falsifl- \'" 1 • Z r n a amarg missão, que deverá pronunciar- se til. "ealizanJo-se a venda, es.

O nome do sru- �\-l_)
CTlauro �e Oliveira

I:t cações em uma proporção assus- 1 Orquestre OI!! Cansas sobre as alegações das firmas sas mercadori�s pagarão outra

pO do Saco tadora.
�

�.Oamts E a Ali 5tara interessadas. vez o imposto, ��osso eutrevista-
Regional õe nonte 50ntara

Todos os processos conside- E�uQrOo Patant e sua Tipica t"orrle"tu Procurando novos esclareci- do prosegue:

dOS L imões rados irregulares foram remetidos RQme�.n���ros.man com a Orquea!I'Q Ôll
mentes, ouvimos hoje e sr. Ho- cO regulamento procurou faz, r

ao procurador geral do Distrito, racio Costa, presidente da fili&I, uma resalva que, se fosse possível
R.�rtura com VOZES NOVAS. elem.nhu

Recebemos a seguinte car- que os fez encaminhar ao chele E!!!trelantn no rcõlo, no Rio de Janeiro, das Índustrias sua aplicação, talvez tornaria

�a: «Saco dos Limões. Ou- de Pelicia, para abertura do R'II horas certes, Jornais falaOos com no. Re�nidu F. Matarazzo, e que mais justa a cobrança:- exclui"

tubro de 1938. Sr. Redator necessario inquérito. ticias em primeira mão, forneciClas asnm se expressou: do imposto as operações preticedas
Nã _} pela A HOITE, e oferta ao Casa p _' f' t d' �II

Saudações.
o cessaram os rumores oa- 6ulmarãllli Ltaa., agencia t'a Lo-' «rocuraram se, em tempo com irmas a aca rstas. in as como,

Os ultimos �overnos esta- quele eecandalo, e logo os hau- tl.!"la feClel'al I alguns colegas, que me corauni- na pratica, distinguir a qualidade

duais, têm acertadamente, dadores da lei iasistem, mas A'a Z1.30 CAHCf!lO no DIA •• Escrita
I

C ram o projeto elaborado pelos de atacadista? Essa teoria é

dado a alguns dos 111UI'tOS, agora apresentando urna nova .� eJnterprlZtaaa por Lamartine Ba�,o, i chefes de importantes firmas no muito simples, mas na realidade
I d

'"
., liÍina oferta ao cClsa [le Iouçue O .

d d
. . . '.

grupos escolares, recenternen-
moda i ade de burlar a lei. Di- pRAdÃo. I' : enti o e transrmnr

.

ao rmrnstro não é, mesmo porque hoje em

t d d vulga-se que o desembargador �' '. _

_

. da Fazenda, telegraficamente, as dia são raros os verdadeiros
e crea os, os nomes e

V· o"b' d R'5 Z1;35 .... Paginas Esqueculas .. Pro I ••

d' d' d
.

di , .

professores que se encane-
icente 1 rragt e esta ao par o grama ae remtntecencrce. literario e reivm ICIIÇÕ:!S e m ustna e do atsca istas, Ja que, quasi todos,

ceram e até deram mesmos que vem acontecendo e chegou musical,
.

a cargo c.e: Cels� õulma.! comercio, quanto à cobrança do vendem tambem a varejo.
, á I d d

. rlies. Abigail mala, Ernam Barros;. de vend
. C "-

OS seus ultimos días=de vida cone usão e que, e maio E 05 musicas 00 ocescõo. 11mposto e v�n._as mercenus. orno se ve - rematou o S(.

a par de todo os seus e�� até. outubro deste ano, for am
I A'1!l Z3.00. :RITMO DE ZAZZ _ Os sucll·l A.dchanddo jUSt8dS as. alegaçõ�sl e He,racl.io dCostd8

-

o C'l50 é mais

forços em pról da instrução realIzados nada menos Ide 400 !!!o!!! Horte Americanos Em re"iata. I consl eran o, a t!mals, o vn to comp Ica o o que parece. Ne-

dos seus conterrâneos. casa.�entos, sem as competentes 5pli!IiIRerS Oe stuaio: OôuvliIlClo C.ul IZ de firmas já signatarias, resolvi cessita, pois, de um exame pro·

Dentre eles citamos Bal- habIlItações. Cel!!!o fiulmarãea. I tambem subscrever o telegrama. fundo, para que a decisllo final

duino Cardoz�, JOSé Aran- Desses
..

,casamentos �fetivados AmanhA: I Ao rl"ceber eise documento, o atenda a espirito equitativo dos

tes, Daniel Amaral e, etc.' com �abllItaçõe.s �xped.ldas pelo I sr. Artur de Sousa Costa resol-· rechmos dtls grandes firmas, que
d CI Orlanao 511va, Hestor Amaral, Habor d'

.

Ora, Sr. Redator, sendo, cartono o a�tJgo escJ1vão e-
I

Oioa, Bob Lazy veu convencer to os 05 slgnata' representam tão Importante papel
dentro em breves dl'as edl'- t.o., foram reahzado., 320. pelo I

rioa - e foi o que me levou a no desenvolvimEnto da eCGoolÍlia
d 4 P f"I'!!i ZZ,OO • O T:lAT:RO EM CASA. Apre-

ficado nesta vila um desses JUIZ. a a. re�oJ1a, por lDter.-, unta Q cóhuOla em 3 ato!!! aE C�leíltl· a.sistir á rounião - que fossem e na prosperidade do país».

estabelecl'mento de -nsl'no, med,lo do .cartorIo do .sr. 41 Epl-\' no 511va, "Flmanh2lsl Deu!! QUIZE�" de,envolvid.s araumentos a favor
,,_ na interprlZtação ao Companhia "e . . .

melhoramento que de ha taclO Pess�� CavalcantI»" e �u- I ,"oméOlas êa Haclonal. duma medlflcação do atual regI-

muito desejamos porque ha tros �elo �U1Z da 5a. f retorlall Este mês;-«O Bando da Lua»
I me de cobrança do imposto d,�

muito necesiitamos, e que
cartono LIma. I ------------ vendas ::lercantis.

porá mais em próva o in _

Fal�nd� com o d�sembarga-l
teresse que o sr. dr. Inter- dor PI.rag�be, e�e confIrmou tudo·

ventor têm pela instrução que fOI d!to aCima, acre��enla,n
dos leus conterrâneos, 've- do que os casamentos feitos Ir

nho, perante S. Excia., em regula�mente estio nulos, dentro

nome dos muitos ex-di!Jci- de dOIS anos. P�slado esse pra- PROGRAMAS DE HOJE:

pulos dos inesqueciveis pro-
zo, sem q�e haje r-:c1amações,

felsorel José Brasil, Emilio estarão valIdos. Poderão, .no en- ODEON, O IIder de.

Soares e Francisca Macha- tanto, os n'Jbentos" revalIdar os einemos
do e a antiga professora atos!. pr�ced�ndo as competentes

Maria E!;pezim, que aqui. hablhtaçoes.
. .

durante muitos anos, minis- Segundo afuma um vespertJ-

traram aos avós e pais da no� um escre,'ente da 6a. Proe- ROBERT TAYLOR e LORET�

t d I TA YOUNG no adoravel foman-

atual creançada deste dis ona ven eu � um seu. co e�a
trito, os ensinamentos que

da .....a. PretoJla 15 certIdões oe ce

ainda hoje lhes servem oe h�brhtaçõe's por um c�nto �e
bom guia na luta pela vída, réIS. E�se mesmo vespertino dIZ

O nome de um desses abne- que RC,)e dará uma relação dOi>

gadJs professores que, po-
casamentol feitol de maio a ou· l;INES (JOIlOADOS

bres e humildes morreram, tubro, ap.ntan�o os que sAI)

OS três primeiros, mas que nulos, Sem declinar os' �ome.
ainda vfvem em nossos co- dOI nubento�l. podendo allSlm os

rações. n,ubentos ratifIcar se�s .

atol feia
Sel'à uma béla liç�o de forma que lambem mdlcarem.

civismo, dada aos pequenos _ """""" _

estudantes d�ste pedacinho Cachorra Ora t i f i c a-:c
da terra barriga-verde. . bem á pessoa
A n te c ipadamente grato que entregar na Casa Pa

pela publicação desta, se raizo, á rua Felipe Schmidt,
subscreve. uma cachorra de côr mar·

(a) Um ex-discípulo dos ron, malhada de branco, per
doia primeiros professores digueira, e que desde do-

itados. . mingo desapareceu.

�,,- _" ...

G"'bndigrlarnente no
....

não falte o apoio

REDATOR: Osmar Cunha

Santa Catari na
Brasileiro

no

de
Ca'mpeonato
Futeból

'. r

A'S 5, 7 e 8,30 HORAS:

O "Ita"mbé" ASPIRAÇOES DAS CLAS-
.. I SES CONSERVADOR '\5
•

quasl nau-
f

O que se quer é que o go-
ragoU Têmo estabeleça bases seguras

I para o pagamento do referido im-

RIO, 19-Chegou a esta ca-I posto, de maneira a que não

pital o vapor da Companhia Cos- perdurem duvidas agora existpn·
teira, ITAIMBE', com 134 pas- teso Cada um de nós, com efeito,
sageiroll, que se havi.. chocado. sente se prejudicado, não sómen
com os rochedds de Cabo Frio, te pela atributação em dobro,
cujo farol, I(gundo aficmam, est .... cerno tambem -pela incerteza rei
v& apaiado no momento. nante. Os maiores interessados

Falando com o comandante na questão são as firmas que,
Benedito Barbosa Camilo, sobre estabelecidas num Estado, man

o acidente, este excusou-se co· têm filiais em outras unidades da
mentá-I., dizendo que é seu dever Fedel'açlio. O ponto mais impor·
primeiramente apreserltar um rela· tantes, como já foi salientadQ, é
torio de sucedido aos seus supe' " cobrança ® imposto, cada vez

riores. Afirmou. entretanto, que o que ha transferencia de merca

acidente foi pf�vocado pela cer- dorias, quando deveria ser. se�

raçio e que tudo fez para salvar gundo pleiteiamos cada yez que
o navio e OI passaaeiros. ha mudança de dono.

Os passageiros unanimemente Islo facilitaria o mevimento
afirmam que, se nlo fasse a prova de mercadorias. o que, pelo au·

de energia do comandante Bene· xilio que traria ao comercio,
dito Camilo, tudo cataria perdido. redundaria num beneficio para a

Por isso organizaram uma comis· economia do pais, Ademais, sen
sAo, e, 1010 que 8 D&"io aportou, do o imposto «um imposto de
foralJl ao camarote daquele lolto cllculação:t>, parece evidente que
do lDar e t)ferecer..m-Ihe irrestrita deveria ser cobrado pela Uniao e

solidariedade. não peloi Estado••

Adoração
é a marca que domina na atuali
que seia a sua necessidade de
perfumarias, prefira sempre

a. da marca

Atloraeão
CA·RTAZES

,

DO DIA

Preço-I $000,

"Casa doPa.
dre Brasi.
leir."

O AMOR E' ASSI'\1
Preçõ:-- 1 $000.

RIO, 19 - Por lf:Iiciativa do
cardeal d. SebastiAo Leme, vai
ser oferecido a um padre brasilei
ro velho e alquebrado, que nlo
mais possa exercer o seu aacerdo
cio,

.

uma casa em que lhe s';Ija
pOISlvel descansar da. lides do leu

apostolado na terra.
Para êue fim vai ser solicitada

a ienerosidade do POyO carioca.
através de um grande peditorio,
a6m de que todos coneorram com

uma quantia qualquer pala .er

construida a CASA DO PADRE
BRASILEIRO, q�e I' er,uerá.
possivelmente, em Santa Teceza.

O peditorio teve: inicio na se

iunda-leira última, e prolO-iaro...
á por toda esta aemana.

A' frente da cOlJlissio organi
udora está monsenhor Luiz GOg.
zaga do Carm., vigario da mlttiz
da Gloria.

! )

REX,3s 5, 7 e 8,30 huras:

SERENATA-um filme de

Willy FOlst com Hilde Krahl e

IiO Sym.
Preço:-l $500.

IMPERIAL, ás 7,3tJ horas:

ASSIM E' HOLLYWOOD
com Joan Blondell e Leslie 1-10-
ward.

\, ..

-.- - ... -._ .".
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GAZ Padres preso na i Actamedc delirante-S í mente o represen ..

Austria I
tante do Papa

�lt: NA, 19 -Sabe se de boa fonte que foram presos N;W ORLE�NS: 19.
rm �len� 40 padres, desde que se deu a anexação da Chell>ou, ontem a es:� .

cida

f\ ustria a f� lemanha. Alguns desses padres são acusados
de o J� gado. pontifício car

de crimes se xuais, outros de falsificação de escrita comer-
deal Mundelein, que. vem re

cial e de atividades politicas antes do <anschlluss- e ainda tresenta; o Pap� �lO XI �o
cutros de tere�l organizado movimentos contra os nazis- r on�res�o �ucar�tt) � rea-

tas-o que equivale a dizer contra o Estado-depois de
Izar se e� �w � ean� ..

«anchluss». Alguns dos presos foram enviados ao Campo
Sua emHl�ncla fOI recebido

de concentração de Dachau e outros leram soltos sob por cem mil pessõas que li

Palavra ao passo que utros aguard »:r.
aclamaram delirantemente.

, • <;. u , . am p.ocesso. A
.. .

ãNão foi passivei obter o numero exato de cada cate- . prImeira procts o eu

goda de pa.d�es presos, e o publico, em geral, nada sabe
caristica teve legar ?ntem

sobre as pnsoes efetuadas.
ás 15 horas e 40 .mmu.to�.

eêfj0o.eG.oQ••e s"••ee eoo " M"e� O Santo Padre Irradiara
�r. Pedro de Moura Ferro] Serraria DELAMBERT hoje um discurso ás ,13,30.

,/\d.vclgado i FO'!1e 1.100 As ruas por onde passou
Rua Trajano 1. (sol).) I" o príncipe da Igreja acha-

rPITÃ '110 Institutol�:sm��ee �ee�1��:�1 ��.C�?�1���
�! I dos Servido e respelfosarntnte,. cumpr ..

-·

li �;.:�t�m':.:i':.��:
-

��;��;�,m o arceD��:,ac
I Jt"iI

resdoEst�� CU�P�i�����d�u���f:ltIau:::� RIO, 19-CQIlfirma-se que será ridaces locais e pelo am.·

I
.

entregue ao sr. Getulio Vargas, bispo de New�Orleâns mo .

,ainda esta ano, o regulamento de I J 'F
.

r

II'
Instituto de Prévídsueia ... AlIsis-

sen 10r ase rancrs l{uml .

�h'a��u�os Prismaticos
tencia aos Servidores do !:stado.

.-----

Entre 1'iS inovações que êsse Faleeeu um i!fii:�r.. !,;,>e -.'

�� \J Si C� irai regulamento traz, en;:ntra-;e a da iiandista da aboiiçã�1i1
Joalher!a concessão de aposentadoria e pen- RIO, 19-Faleceu o ir. Amérl-
1\ DO L FO 80ET rcH E R I

SÕM aos extra-numerários e a que co de Albuquerque, chefe de P'j'

Rua Felipe Schmldt. 11 I
estabelece tau:b�m juros módicos licia no governo do marechal

-,---�__ �, _l para 08 eraprestimos para a aqui- Floriano Peixoto, o qual foi um
--_. ,- ._._- .-._._- sição ou eonstr�u�ão de casas. dOI propagandistas da abolição.

•.� . '.
;. Íf�

E T A40A
-

DO POVO Proprietario e Diretor Responsavel
JAIRO CALI.. ADOv

O
I ASfJieurazioni

Generali

atual marido' de
- �41uth rting pelo an

tigo esposo

bala o bandoleiro Cers
co volta á ativi

dade
BAI'A, 19 - Noticias não conflr

madzs informam que o famoso ban
doleiro CORISCO atacou em 'os to
das obras contra JS secas, no mu

nicípio de São Paulo, Estado de Ser
gipe.

No referido posto acham-se 03 en

genheiros baianos Carlos Reis e Ni·
colau Felipe Godinho. Faltam �eta·
lhes.

ferido a

_, HOLLYWOOD, 18 A
pclicia acha se empenhada
em ativas pesquisas para apu
rar as círcumstancías 6l1' que
se verificeu ontem na celenía
ctnematograüca local, uma

tentativa de homtcídío, que
pode ser resumíãa do seguin
te meao:

Martin Snyder, prímeíre
espeso de Ruth Eting, cenhe
cida cantora fio broadcastíng
e cinema, penetrou na rest
dencía da esposa e deu dois
tiros no seu sucessor, Meryl
Alllerman, o qual se acha em

estado gravc.
Oml1da pela J)olic!a; Ruth

MACEIO', 19 - O coronel Teodu
reto Camargo, comandante do 20'
batalhão de caçadores recebeu um

radio do major Lucena, dizendo que
segae para esta capital, conduzindo
os bandidos Pancada, Vila Nova.
Feitiço. Santa Cruz, Vinte e Cinco,
Cobra Verde e !\olaria Iovina.

BELO HORIZONTE, 18 En

�ntra-se na capital o escritor Tas·

_ da Silveira, que pronunciou hrlje,
nll sêde da reitoria da Universidade,
..
lua anunciada conterencía sob o

ema "O sentido de êpocas de nos

ta historia Itterartn",
I Um regular audíterío compare
ceu para oustr o conhecido pensa
dor. A sua conferencia começou a

d.espertar ínterêsse entre os assís
tentes, llUiS logo se verificou. um
hiato desse entustasmo do publico.

E' que o sr, Tasso da SilveIra
�a8i1ara a eluglar o sr, Plinio Sal·
gado, querendo demonstrar Ia sua

'

í_nflllen.�l.;: I1� ,.. ... ,..'tP!t 1:t-� t,�ndl,iJH':�
, espírttuais (10 p0'70 1.rr�xi�?ir�·

.

A i;�, lr: fn� f,,� (-;:, ,_
•

puucc, •

•

,.0 Sl�. "Tn1--.�d111�t'»lN
LUÍli üe< .huoado

(3) FIi ANCISCO FRANCO
BAHAMONDE

LISBOA, 13 - O umhor Was
:Mingtin Luís, ora nesta capital,
(lUde veil1 8 fim de preceder fi

11m estude, nos flrquivos pcrtu·
�u��e,., lill!bre a ip.d�llltmdenci8 do
Brasil. vem rscebendo os cllm- I
primentús d@ nUrnCffJ5fÚI peBSlQIHJ IIwaa amigas. Hoje, o ex· presicln- ,

te do Brasil assistiu a uma cor·'
rida de touro�, em Ct\mpo Ptt
Gueno, sendo grand�mente acla
mado p@la 8Elilistencia, ao saber
e sua !>re�elllça ali .

.. � ",_.__ " -__ . I
I----------------------�'

URO NACIONAL

Vl"ndmentos civls e militares: Meio I'lóldo, montepío,
aposentadorías, requiQiçõe!l militares e quaisquer recebimentoil,
inclusive na Alfandega e Recebedoría Federal-incumbe-se a

advogado DR. ANTONIO THEORGA.
(Inscrito na O,'dem dos Ad vogados e oferece REFIL

RENCIAS BANCARIAS).
Escritorio: Rua l' de Março Dr. 115-2' Andar
Endereço telegráfico: THEORGA-RIO DE JANi:IRO.

___�.;..ft�_- � .....-------

I

I Sanatorio "Santa Catarina"
PRODIGIO, significa MILAGRE

MILAGRE significa

f::BABLAlJTD

Dr. André Kiralyhegy I·
DIRETOR PROPRIETARIO

usando o creme

t:::DARLAUTH
dirá log" I!orrindo: que produto i

maravilhoso I I
Estação PERDIZES -- Vila Vitoria

de Santa Catarina
Estado

Plano de combate
ao banditismo e�melhor estabelecimento, perfeitamente aparelhado

para o tratsITiento conservativo e oirurgico de doenças pul
manareI (pneumotol'ax, frenicotemia, toracotomia). Este Sana
torie encontra -fie localil'lado na Estação Perdizes - Vila Vi
teria, na Estrada de Ferro �. Paulo - Rio Grande, 800
metres �obre nivel, possuindo uz eletrica, agua encallada e

estradas de Ilutomovel, com clima saluberrimo.
O Sanatorio encontra-se instalado com aparelhos mo

dernos de Raio X Heliodor, Ondas Curtas e Laboratori�
para exames de escarro, sangue, fezes, ete.

Seção separada para convalescentes de doenças graves,
e8tadQ postoperativo, impaludisMo cronico (ll'laJariá), esgota
mente, etc.

ARACAJU', l8-A policia com

ai forçss alagoanas, inidou um

lnrgo plano d. lombate ao ban
ditismo. ES98S instruções foram
redigidas pelo interventor Eroni- I
das de Carvalho, que se acha no �
Rio tratando de variol!l problamu

! .) de interesse d.o Estado. Na .ema

na que findou ontem foram tap
turados 14 bandide!l e apreendido
�bu.àa8te material belico 8 inllJll
t.ros ..llllai. de ••Dt.ria.

p y o C. \..\ y.e \"',,? c
__

\"�

til "r e.p're�,!':\(}a..:-_:."'! '.0

»iR "mm--·_······�
'.

.

;

PERFUMARIAS
E ARTIGOS CE TOUCAC

OONCOt=lRENO.A

M. A O E I:) ON I
VISITE A

c ASAe coanpre na

A Casa que maisbarato vende 6 'TRAJANO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



AGAZET
I Dr. Alfre�oE�;C� Araujo I I �ccacio M-;] i

JjEspecialista em molestias de creanças, nervos
re I ra tem seu escríp- �

�'fIIIiH!�'!e��m_o_e_m_ol_es_ti_as da pele tório de advogada á rua .�
Tratamentodõempaludismo e das rnolesties da pe- �
�le e nervosas pela .flutohemotherapia Visconde de Ouro Preto �
Consuttorio e residencia +Praça 15 de Novembro, 13 I 70 _ Ph '1277 _

Telefone, 1..584 _j
n.. OJ1�. •

Consuttasi--De» 8 às 11 e da(14 às 16 horas Ic· P t I 110" alX3 os a , .

- _---' _(

Ilt
-

I )B! ,f.?�.NlJO E�!I..oI!:1!!U
lU !t9.J,'l5tlllll PI'OftÍlilllltllll�_

M .ti D I � O O P ti 8:A1.0 O B ifmpili)t'" M*uru.,
}

,.t�,,�1>l1"k":,,\ J fERIDAS'�:Ç.;r...�,,,,"-.Í<' :ttt,'�/'� .

DOENÇAS DE SENHORAS-PARTosil !SPINHAI
CONSULTORIQ-RUA TRAJANO 17 SOB.

'. •

-,�
DAS 9 AS 12 E 2 AS S

RESIDENCIA A RUA Nerêu Ramos 26
FONE 14$0

Atende chamados a qualquer hora dia e noite

• e Operações I
dos

OLMOS
�OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA

D:r. J D ã O d e A r II u j ti
Assistente do Prof. Sanson, do Rio de Janeiro. Chefe
de serviço de olhos e oto-rhino do Centro de Saúde

de Florlanopolís
Membro da Sociedade de oto-rhino Iaryngologia do Rio.
Consultas diarias das 4 ás 6 112 - Fone 1447

Rua Vitor Meireles, n. 8-FLORIANOPOLIS

Dr. Joaquim Madeira Neves
MEDICO--OCULISTA

Formado pela Faculdade de Medicina da Univer ..
sidade de do Rio de Janeiro

Tratamento clinico e cirurgico de todas as moles
tias coa olhos

C.rso de aperfeiçoamento na especialidade, com o dr. Pau
la Filho, na Serviço do Prof. Davíd Sanson, no Hosp�tal

da Fundação Gaffrée·Guinle do Rio d-e Janeiro
Completa aparelhagem para a sua especialidade

Eletrecidade Médica, Clinlca Geral
Consultas diariamente das 15 ás 18

CONSULTORJO Rua João Pinto 7 sob. Telefone 145fi
RESIDENCIA: Rua Tenente Silveira 57 Telef. 1621
,- ....._ .�' _�, ..... • _. r. � • ... •

. "-'.�>!:.,,....,,��

Desembargador :
Saivio Gonzaga:

i
rI

ADVOGADO {

Dr. AUlusto
d. Paula

.

=iõfÊOICO
. IX)E�ÇAS DE SENHO

ftAS-I"ARTOS
aperações

Censult8rio:tRua Viter
Meirel� 1.

A 's 10,30 e das 2 as 4 h..,.

Re$iitnClia: Rua Vis-onde
de Oure Preto, .t2-

'ene: CODlultori., 1405
fone: Residencia, 1 '355

Rtla Trajado no. 29

�edro de Moura Ferrô�
Advogado

Rua Trajano, rr 1 sobraão

1 Telephone rr J 548

m'_·-.

Erondine Cardoso
Otavi. Cerdeso
Bernardino"'dos Passos
Numas P. Cardoso
Waldemiro Vieira
Patrocinio Vieira
Rubens

G02
�oa
50S
SI4
519
:521
523

,. ''to''''

Planta, execução, fis
calização e direção
de ob.as
Aparei hamento com

pletc para constru
ções de pontes em
concreto armado

C�lculo de qualquer
estrutura em con

creto armado
e ferro

Ramos

Caixa

Carneiro Ribeiro
Enger-:heiro Civil

�-':a._·_,;t,�n��

Ec.numica
.""

Pal•• ia da Caixa

1- Andar

I - I ,.� , "Omar

Especialista em mo/estias do aperelho genttaunna
rte do homem e da mulher
Ex-interno e ex-Assistente do serviço de elrurgiae
ginecologia do Prof. Brandão Filho.
Ex-Diretor do Institute de Previdencia Clínica do
Rio. .

Ex- Sub Diretor do Serviço Médico da Assístencia
Dentaria infantil do Rio de Janeiro.
Curso e prática espccialisada @w, lJ��le.
Medico do Serviço de Higiene Pré-Natal do D. S. P.
do C. S. de Flortanopolls.

Doenças ie senhoras. úrologUl
Partos e Cirurgia.

Consultorio e Residencia á f�ua Viscande de 0\110 Pre
to, n'. 11 - Tel.--IOO. -FLORIANOPOLIS.

� �partamento.
Postal, 784

•

•

* � :,{�:. "11A R� '.�
--::-- A!ti11l1\\l1 do mftCki:I � �

_···'-·�·'R-:gJ_f:-'��_T�7-:-:---! Curitíba
I Para seu concerto, procu- �rai a Casa Musical, que con- �.I ta com a oficina melhsr �
! montada na capital. �I Rua [cão Pinto, J 2

t� ••..•• ..

...-.-
. . 1IIi

I Dr. �icardQISettsmar1t"'l. Dr, AderDal A.
da Silvai
I\dvepdo

P. 15 de Novem�ro, 3 sob.
Fo�es 1631 e 1290

Dr. Sá1llo �::::AM�: AL�NaO��::s�AM��I�t:�� IQUINISTAS, PRATICANTES DE MAQUINAS, MOTf)·
RISTAS E A TUDO MAIS QUE SE REFiiHE A'

II.MECANICA MARITIMA.

(.!c.: -: �., .. , �SADOS DEVERÃO DIRI&IR-SE !AO SR. I
':ULAMPIO DOS REIS VALE f.

LARGO 13 DE MAIO, 4l
fLORIANOPOLIS

.f

EX·c}lefe da clinicá do Hespi
tal de Nürnberg. (PklJreesor
Indórg Burkhardt e Profeasor

Erwin Kreuter)
Eapeclafllla em cIrurgia

geral
alta cirurgia, ginaecologie, (d..
enças das senhoras) e partos,
cirurgia do sistema cervos. e

operações de plastic»

i

Lpm,;.

�.

r
I.

N OV�lD A.D E
SANO"LIAS rA�ói8b'b PARA VERÃO

Calçados ��$O��LHOR QUALIDADE A \

S.p.tos DE VERNIZ DA MELHOR �QUALIDADE PARA SENHORAS. A ao. :.�HINELOS, TAMANCOS, CiNTOS, E rc,
FABRICA DE CALÇADOS-BARAItIU"
A LHELJREUX

Secção de vendas. RUA LON. MAFRA, 30

'-3J!'Iiii j E dJi!ii ãsy t w CiG;, i e

Conforto,
--------------�---------------------------------�-

Cem

Só
Consultorio Técnico de

IVO. A. CAUDURO PICCOLI�
. Enge,:�h.lr. (Iivil

,$I ; # ,d ,I, . .; ti! 4# .\

Distinção e Beleza
Economia
nos Trabalhos do

PrQf�&sionai& habilitados paralltcodoa
os ra�"'O. de engenhari.ea

Administraçie. construção e reforma de préd io. com
palamantos em prestações

fDr0j.t�s .m:�Keral

Escriterio central: Rua 1,*}de Setembro, 47

P O .r t O Uni ã O

CONSVLTORIU--ftua Tra·
ano N. 1 S Qas 1 i ás 12 e

das 15 ás l' 112 horas.

TELEF. 1.2R5

I
RESIDENCIA- t(ua Este-

v. �7s::·oP,:el:�::a�":e l::�;;::::
.. f_;;��::ú;�1

t�rá não sé para seus passeios, como também para
..

viagens, 1-."i"i;;IIi'SIIl�Iiôli�'ffiiilOiii*'íMiIiii"W&-H.�*,;r�tI·;6,õ;;",,��,*"'''�:�11'��. �habei;�:l�:�:� n.uos modernos e conforta veis dirigido. por IS.a IID ta IGf
CLINICA (lERAL

Via. Urinarias

'1rlilf«menffJ moderno d«s
mQleafias QfiJ Pulmão

Consult.-R. joão Pinto, 13
1 elefoDe. 1595

Ret. Motel Oforia-Fene 1333

-----------------_It' - Ce:QNllt.� das 13 ás ��.... .J+- iiiii:iiiiiiiiiiiiiiiiiliiiii1iiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiíiiiiii!iiiiiiilili" _.·iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiS_'"iiiiiillitiiilil"iiiliiiii;;;;'_t.iii.� iiiIiiIiiiiiiiili'tiil*••'."IiIIWíiíiIiii
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DEPOSITAPlI�S

H Ea-
Matriz

Filiais em:

Blllmenau, Cr�zelro do Sul,
Jolnvlle, Lages, Laguna, São
Francisco cio Sul

MOSTRUARIO EM:

Tubarão

�- /'5-',
���

V1AOENb Pl· ETAS PARA o PC'RTO DO RIO DE rANEIRO

Navegação entre BUCAREIN (JoinviJe) c: SANTOS,
ANGRA DOS HEIS e RIO DE JANEIRO, dlréta-

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

hc:artega·se de classificeçâo, medição e EMBARQUE de

etotlss as especies de maeieirss serradas, beneliciade.s e em

táros etc., cereais e mercadorias em geral, para qualquer
=h� do Norte.����,Sul do Pa{�, bem como, para o Exterior

Recebe cargas de tmporteçãe.] do País OUI gQ Ex
terlor, para desembaraço e redeseacbo para

as praças do interior
1)P;C;VIO BA E. !'>E FERRO ARMAZEM PROPRIO

ViÇO OARANTIDO E RAPIDg-P�E QS MODIÇOS

Rua Felipe Schmitd rr 7 e 17 a

No Estreito Ponta do Leal

E T

quando s. ...er r.. de maquinas de escrever,
_--------------------:. eordar rãdios e aparelhos em geral.

Rua Conselheiro Mafra n: 66

Banco do Brasil
Capital 18'.081:"'$'"

'''''tia de r.sefya '258.748:1.1$000
.ECUTA TOBAS AS OPfRAÇlfS BANCARIAS

•elAS K CeRllJi8PQNlfKNT.�... G PAII
elA LeGAL 1\\1'" T.IlAJAN., N. 11

Altona. em conta "corrente. e. oelúlntes] [ures:
DCJ!.... J_r" (COllEltCIAt:SEM LIMITE) -2� ala .

Dêp. lialttdes (HIIlUe de 50:881$) 3� ala
Dep. populares (iciem ie 10:060$) 4� ala
Dep. de aviso prévio (de qJlalsquer qaantias, com irettradas tam-

bem de quaisquer importancias).
alm avtso prtvio UI.30'ldfas
kf'em de &0 dias

de 99 41as
-----

trOi A PRA..MJIio.FiKé): .

1'0 & mlses
por 12 &lbes
Com reada ••,al

LftaAI.l •••n••.
p.r , .a.. 4IfO:a. &.

per 12 .&aa 5. :1,c
Sujeito clO:::�Si1. prtpordOBaJ.

expedIente: 'elas 10fás 12 • das 14 ás .15 horas
Aos s.Dados: das 10 ás 11,3. horas
-

Endereço telegrafice: 8A.TELLITE

TELKFONH 114

I H

ALUGA-SI
Casa no Estreito

(.1010 PeSSaa)
Sala de visita - cinco

grandes quartos - sala de

jantar - copa - cesinha e

instalações saniterias
Luz elétrica em t.d9S 08

compartimentes
Dois quinteis completamente
ammados e uma explendida

praia de banhee
Dois porêes e dois anques

para lavação de toupa.
Onibus na porta.

Todos os campartimentos
tem janelas e a casa está

completamente nova, com

moderna fossa tIO M S"

Agua encanada para serviços
da ccsinha.

CHAVES A' RUA MARE
CHAL GUlLHERMi N' 1

Florianopolis

Um rom a.nce que �;�4!!!!!",!!!!'!H=1I!!!I4f!l1!!!!!ie��-If.
passou ...

A Eleírica
A e:LET�ICA

�,
w'

-

•
__ , .... _ ... ;,,�' .. ,i ,'; ,.;. _.l�;

l-{,_rl�'-4:.�, ,�,', �

Ó�"�. .J:-'V'" �._- •• -�.

TEM SEMPRE E\tl STOCK E A' VENDA. P�R
PREÇOS SE�,,'1 COMPETIDORES NA PRAÇA,
MATERIAIS ELETRICOS, LU'ITRES E ABAT-

jOURS ELEGANTES E MODERNOS

NOVIDADES.! VISITEM A EI�t1!i4ilf'laRua João Pinto n. 14 C; A •

ACABA DE RECI:.BER UM FINISSIMO SORTl.
MENTO DE CHUVEIROS ELE'TRICuS, NOVI
DADE NO RAMO-AR nco GARANTIDO

,..,�;

l

L

S' um presente reallsarã
esse sonho... E nenhum
presente melhor de que um

perfume, um perfume que
faz senhar como Noite de BI'
dad por exemplo.
f' o ultimo poema qse

Schneider ct Cía. escreveu,
com a magIa misteriosa de
suas essencías raras. Noite
de Bagdad é como uma sin
fonia, na qual trescalarn no

tas frescas e ardentes, al
ternamente. Noite de Bdgdad
ías sonhar..• lembra romano
res e sugere poesia... Um
presente apropriado, pois,
para as mulheres que amam,
fiz recordar OI remances pu·
udos.

NOITE BB BA�DAD
1.8 Neuveau per

lu_@ ti.

k�nelder & ela
�. ·'ftUM_aU'.� . � �

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA�1938 Florianopolis

�-��J2Li�e;;p�'�������:��er����:�,�;;��-'p�:;�:;.·;;ge;;.r;aI�,�r�;;:�r:;a;s;;,;lu;b;rif;;:c;;a;çõ;;�4;;;s-;TI�a�Y���n:��fi����-���:J;-��::�g;;��[.a�sil��i-;ai-C;IMilú;lJ;ài;-;-'--;;;-'--;'·;··-;I;---;--;-;�-Z;··;_;M;·";;-��I�;·iE�a;it;_L�����V;;��d=��-S.";:·1

xas We�[���:Jo�:s:������i�eO:��\���I;�i��:_e Cai-

not.d.m�!�"�r.c.CapiL.1 e a DROG I· e FARMAC IA
AUGUSTO KLOSS Esta a mai��uS[3:;e"de sua alta

Mecânico técnico e prático

�liiiiiiiíiiiiiiiiíiiiiiiiR_uaiíiiiiiiiiiiiic_on_s_el_hiiõiiiiei;;;;roiiiiiiiiiiiiiiiM_af_raiiiiiiiiiiiin_.iiiili9_0·iiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiF_o_ne;;_1_4_88__., I, �E�!�;!�ç:e� ��to Fu��!
namento.

Informações nesta redação.

Companhia Nacional de Navega ..

çã-' Costiera
Movimento Maritimo ..Parla Florlanopolis A L B E ,R T o B o R N 5 C H E I N
Serviços de PS�"lsa$�ir-os e t::fe Cargas RUA 9 DE Mf RÇO Nr. 2i4

__ '.. .• - t.D !"... "_ :="�. T ,m _-'o - - 41 t::aixa postal 95 End.. tol.r. "Min.rva'"
Para o Norte' I Para o Sul -!!PP="����'IiiIi&X2!Ml&&iSQi .LE!

_����,�.,��,e&.9.l.�� .t� ,;;--<�
- �j}jrrt...&������.4:'1.""',4.§i..- '15# 'r .f'in '"F-f

--

-::. . ---.---.JifiTtC! � .. -�-rl H; '1 ���: �_.��� �=-;
,

'��-T�jjt�����U'lá_���

__F_re_te_,.s�d_e�c_argueiro: I� T���neHotel 'entr I���"e �
(i) Paquete ITAQUATIA' sairá á 18 do O Paquete ITAQUE'RA saírà á 20 do I: Rua Visconde de Tauney N' 185 :;corrente para corente para:

J
141 li> I 5.8. � A ...

IParanaguà,Antonina, DlnVlilIe·· 1.8. Ual�ar�na

I
Santos, Rio de Janeiro, 1mbituba ��
V'tó' fi' M 'ó I Rio Grande m!l

lR���fe aI:, Caa�:�e'lo Pelotas e I Hotel situado em melhor ponto silen-
Cargas e passageiros para os demais por-I Porto Alegre I cioso do centro da Cidade ttos sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro.

Depositos dentarias er"("'t

Blumenau-Lages ..Jaraguá..Cruzeiro doSul

APRESENT4�

, Sintooisaçao Elétrica, em quasi to

dos os modelos 1939!1I maravilho
sa concepção eletrotécnica que per
mite a captação de sua estação pre
ferida. mediante ° simples movi
mente de pressão sobre um botão!!1

RrA-VlcrOR
1939 Valvul418

:t'ooop.foli
Dili.es
Aglllbas

Distribuidor Exclusivo

Casa P I E P E R
Rua 15 de Novembro, 366 .. JOINVILE

Admitem-se ainda alguns agentes no interior

FABRICA DE ESPELHOS, A UNICA NO ESTADO - VIDROS DE TODA ESPECIJi - MOLDURAS
QUADROS, ETC.�vJDROS L�PIDAD0S E BISEAUTE' �OB MEDIDA

p E Rs p IAC A
JOINVILE

E
Forneoe para o ínterior

SECÇAO DE ARTIGOS PARA HOMENS-Chapéus Ramenzoni-Camisas - Gravatas, etc.-Artigos para
Barbearias-Para Inverno-Banho--Sport-Viagem e Carnaval

CASA PIEPER
.JOI N V I L II!:

::;==:;;;;;U ! ; ',miE] pii ._uaau.;DIIa rfillzllllilllrn =_g-

VISITEM

...... que possue o maior
e mais variado estoque de
qualquer artigo íarmaceutico
e dentario no

ESTADO DE
STA. CATARINA

Rua do Príncipe, 353

..JOINVILE

HOTEL ANDRETTA
o MELHOR DA PBA(j.t4

ACOMODAÇv!:S CONFORTA'VEIS PARA VIA- I.,JANTES E EXMAS. FAMILIAS
,

I TRATAMENTO DE PRIMEIRA ORDEM -CO-

I ZINHA BRASILEIRA E ITALtl\NA -

T
'

Anexo: Armszern da secos e

I
.

rnolh ados

---r- ..._. w

r ! se:· $- "'_�I'
li
ii HOTEL A V E N I D A
I

�-

Propr.: -FRITZ SOPP

-

!
i
!

o ponto mais central para hospedar "se em

[oinvile, com conforto, ótimo passadio e prontidão II

só no

Hotel Avenida

a A CAPITAL.
o malar stack de roupas para menina. e g.rltos

Rua Conselheiro Mafra esquina da Trajano
À CAPITAL:..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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F'oria'nopolis

RECAUTHCHUTAGEM

o transporte de fa'"
rinhas e outros pro�

dutos

Comunico aos meus distlntos íreguezes, que adquiri
RIO. 19 -- O presidente da

Republica assinou decreto ,lei de
clarando que as despesas pc r
centa do credito aberto pelo
decreto' lei n' 368, de I J de
abril de 1938, poderio ser rea

lizadas PQr adiantamentos. na

forma da legislação vigente, a

juizo do Mioisterio do Traba
lho. Ficam dispensadas as exi
gencias do decreto-lei n' 2",0,

I de 4 de fevereiro de 1938. po
dendo correr á conta da dota
ção para aquisição de material, e

transporte de farinhas e outr .. s

prCildutc$ destinados a experiencias
e distriL uição.

A minha oficina està a disposição dos distintos fre-

ROGERIO VJEIRA
Presidente

guezes a Tra vessa 4 de Fevereiro (ao lado da Ca

sa Pciter) BJumenau.

Vulcanisação
Hermann Kupper

A U L A S,
(Matérias do Curso Primario) l

- Das 2 ás 4 -- ITratar á rua Saldanha Marinho,
n' 10 (I", 1 Á� 3 ! �

__" "_IIIII_""'_"' "

a asa Três Irmãos,
........................................................................................................................

o Palacio das Sedas,
.....................................................................................

Recebeu, diretamente. das fabricas, o mais formidavel
e o mais fascinante stock de sedas

E' um deslumbramento de côres e padrões
maiores "Magazins" do

Paraiso das Modas lança em Florianopolis as

Primavera, a mais rica e maravilhosa creação de 1938!

MARAVILHOSO! FANTASTICO! ASSOMBROSO! INCOMPARAVEL !

Simultaneamente, com os

o

Rio e São
sedas

Paulo,
da

o stock de LINHOS, acabado de chegar, ê o

em qualidade, elegancia e beleza

•

umco

Sedas Linhos sóe na
Ao. ,..,

CASA TRES IRMAOS
.................................................................................�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Parada

-_

A acatada Joalheria Galluf, onde se encontram as mais. fi
nu jóias e objetos para presente, também oferecerá 011StOSO mimo
a uma da. candidatas.

A acr�ditada firma Machado e Cia., representantes de im
portantes fabrícaa e agentes da poderosa Companhia de Seguros
«Metropole» Bum ret{uinte de gentileza ofertarão valioso presente
para êllle grandicso certamen.

'

Lindo côrte .te sêda

A Ca�a Três Irm�os, coasiderada pela nossa aociedade « o
Palaeie dali Sedas », expora no próximo dominao em sua luxuosa
montra, lindissimo c6rte de sêda, �ue of.rece;ã�.

PROGRAMA
Di. 29-Soirée no Lira Tenis Clube com o desfila das

ses da G8pital e das cidades do interior do Estado.
011 membros da comissão julgadora estarão presentes e anota

rão o que. julgar necessario.
AI misses demorar-se-ão alguns minutos, uma de cada

em frente á comissão julgadora.
As candidatas deverão trazer vestido de baile, de CÔI' branca,

e oite�ta!ão uma faixa com a inscrição do clube, colegio ou

agremiaçao que representam.
Dia JO-A'1iI 11 horaa, €ock-tail no Clube 15 de Outubro

entrega de premios ás misses.

.

A's 15 horas, reunião da comissão julgadora na séde da Asso-
maçã" Catarinense de Imprensa para acordarem na escolha da mais
bela [even de Santa Catarina.

Dessa reunião sô poderão participar os que compõe o iuri,

Proclamaeão

A' noite, no Clube 12 de Agosto, realizar-se-á imponente
scirêe, sendo, então proclamada pela comissão julgadora.

A -mais bela JOYOD de Sta..-Cata;,e!ea ..

A PARTIDA PARA O RIO

No dia seguinte a jovem eleita seguirá para a Capital da Re

P?blica, em companhia de uma pessoa de sua familia, para parti
cipar do Concurso Ela Mais Bela Jovem do Brasil.

Tedas as despesas de transporte, hospedagem e passeios na

Capital Federal serão custeadas pelos <Diários Associados> e e Ra
dio Tupi>, promotores desfile certamen.

Ora. JOSfPHINA SCHWEIDSON
(Especialili,ta em doene:as do Senhoras

e creane:as)
t:::ONSULTORIO

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

.,

I ezae
·Para a escolha da mafs béla jovem catarmense s�!rão realizadas,

nesta capital, nos dias 29 e 30 do corrente, il1lponentes e grandiosas fes-

tas, que se revestirão de graça, elegancia e fulgor.
A conceituada Alfaiataria Florisbelo estabelecida á Rua I G A Z E T A··João �into, de propriedade do

comp.
atente �rofissional, sr. Floris-

bel? Silva,. teve a gen�ileza de oferecer para o concurso de « A
lEaIS bela Jove� catarinense » um lindo corte de linho, comprome
tendo-se confecionar.

�euniões pedagogicas
,

"

.....
O professor Sebastlio Recha, dedicado Superintendente Geral

do Ensino no Estado, Ifcaba de expedir uma circular aOI Inspetores es

colarei, erdenando.os que efetuem na séde dos munícípíos, reuniões de
todolos professores, diretores de _nlpol e adjuntos, inlltruindo'os, com
esp,clalldade, nos seguintell pontes: escrlturaçllo escolar, metodos e pro
l!CSSOS de ensino e outros assuntos que dilJam respeito ao ensino.

Elsa dellberação vem mais uma vez, provar com exuberaReia,
o esforço, clarlvidenc1a e sábia administração do talôntoso Prof. Sebas
tifo Itocha.

Multai dessal reuniões já foram realizadas na�l diferentes co
munal d. Estado, entre elas: Joiltvlle, Cresciuma, Itajai, Timbó e Gas·
par, lob as direçõel, respetivamente, dos inspetores Marcillo Santiago, O maior e o mais famoso
Hermes Hoffmann, Pedro Paulo Philippi e Adolfo Silveira, onde inume.j Distribuidor no Estado:
rOi foram os profelsores que a elas compareceram, alem das autorida-
der l.cais, que, pr.stigiaram, com a sua presença, a iniciativa do Su-
perllltendent••

li_elta capitel, acha-so
_

marcada, uma grande reunião, sob a di
reçle de msp�tor João Romano Moreira, para o próximo dia 25.

A iniCIativa tomada pelo profeslor Sebastião ]t'lcha, é de uma
utlDd.de extraordinarla, pois, al.m de facilitar a missão ardua 40 pro
fessor, estabelece, Ulll padrão unico nos metodos e proceSS08 de ensino
na. diferentes materlas que constituem 8' ensino primario, e um perfel
tG controle d8 Departamento, por 9casião do on,io mensal, dos boletins
••tatistlcos • atas de exame.

Louvam., a IniciaUva de 8bne�ado e eminellte Prof. Sebastião
Rocha.

--------------��=�_.-------------------------------------------------------------------------------------

A voz DO POVO

Pagamento 10018 meninos

pere-1N•

I, aeram afolado. ossade premio PORTO ALEGltE, 19-0cor-
A Crédito Mutu� Predial a reu nesta capital um fato dolo-

vitoriosa empresa de sorteio que roso que encheu de profundo pe- ,\NIVERSA lHOS

já conquist.ou a simpatia, confi- sar a sociedade portoalegrense.
ança e prcíerencia do povo ca- O menino Afonso, de 7 anos

tarinense efetuou, ontem, o pa- de idade, filho do dr. Breno Dor-

lamento do premio, no valor de nelas, e o menor Dalson, de 10

5:800$000, a prestamista sra. anos, filho do capitão Osvaldo

Maria Dias, residente no Saco Gomes da Silva, embarcaram em

dos Limões, possuidora da ca- um eaíque e quando este se pôs
derneta n' 8.032 e contemplada em movimento, virou, perecendo

mis- 110 sorteio do dia 18. afogados OI! dois meninos. Até

A presteza c m qll) são efe agora não havia aparecido os .ea

tuados o, pagamentos dos prémios da veres dai dilas vitimas.

da Crédito Mutuo Predial é a

vez, garantia do seu conceito e a fir-
neza de sua lisura.
Assistiu a entrega dos .•... Credito suplementaal

5:800$000 á felizard I prestamis
ta o redator deste diario [orna

e lista Flávio Ferra ri.

VISITAS

MANOEL DE G. LAZCANOCAP. JOÃO CANCIO

Esteve sm nossa redação I)

sr. Manoel de G Lazcano, dire
tor e gerente geral de vendas da
<Linotypo do Brasil S. A.» que
veio ao nosso Estado a serviço
dessa importante firma do Rio
de Janeiro.

Festeja hoje o seu aniversario
natalioio o nosso distinto conter
raneo sr. capitão João Cancio de
Souza Siqueira. dedicado escrivão
do Juizo de Menores.

O aniversariante, exemplar che
fe de família, goza de geral esti
ma, pelo que lhe serão prestadas
hoje expressivas demonstrações PELOS CLUBES
de apreço ás quais A GAZETA
tie associa prazeirosamente, Sabado, ás 20 hOrAS, U R. C.

I Curintians Catarinenses, do Pan-

p�corre hoj� o aniver.ilIario �a-I tanal, comemorando I) 70. aniver

ta!?clO da gentil senho!'mha. zns I sario de S�13 f,�n�ação, reali�ar5BI�to, competente funcwn.ana do i grande baile, bCUJOB preparativos
J UlZO de Menores e sobrinha do! são notaveis e vão muito adian
sr. profes�or Clementino Brito, I tados, prevendo-se, pois, o maior
alto funcionário da Alíandega I exito,desta Capital. I __

--

A efeméride de hoje regista o I CHEGAM UNS

aniversario natalicio da prendada
senhorinha Aleina Alinceurt Fon
seca, elemento de destaque na

elite catarinense,

O prefeito de Gaspar foi auto
rizado a abrir um credito de
7:642$500, para reforço das se

guintes verbas ornamentarias:
Material para expediente da

Prefeitura: 100$000; despeza com

o telegrafo e telefone: 280$00; 4
escalas municipais: 4:040$000; sub
venção á Escola Normal Prima
ria: 222$500; Socorros públicos
diversos: 2.500$000; Despezas não
previstas: 500$000.

Nomeaeão para a

Sande Publica

Foi nomeado o dr. José Ri

I beiro Martins para exercer o car

I go de chefe do Posto do Serviço
do Interior do Departamento de
Saude Publica.

Está sendo esperada, hoje. nes

ta capital a exma. sra. d. Geor
gina $ilva Araujo, esposa do nos

so prezado conterraneo sr. Agnal
do Bastos Araujo, fiscal do im
posto :do consumo, atualmente
em serviço no Estado de Alagoas.e

Estão hospedadas no Gloria "

Hotel, �ehegadas no dia 18, as

seguintes pessôas: Gustav F.
Myhrmann e sra., \Ie São Paulo;
José Fischer, Gustavo Fredels e

Ernesto Schwarzberg, de Blu
menau,

Transcorre heje a data natali
cia do ar. Acelino Cancio da
Luz, empregado no comercio.li Dr. A�minio Tavares _ouv;::;:.:::iZ,

I
CIRURGIAO-ESPECIALISTA Assistente do prof. Sanson
Consultas das 10 ás 12 e das 16 ás l8-João Pinto,7sob-Tel, 1456

Fazem anos hoje:

o sr. João Boiteux Piazza:
o sr. João Lino de Almeida

Bastos. habil impressor 'da Im
prensa .Oficial.

FALEClMENTOS

Exma. Senhora
Transcorreu, ôntem, 0 aniver

Uma .�utis clara e fio_', é muito mais sario nata�icio do sr, Otavian.o
agradavel que aquela arranjada com

Lobo, dedICado. Inspetor de Veí-
•

•
[culos nesta capital, a quem, em-

cosmetlcos ou com 81 te I hora tardiamente,
.. end_ereçamos

Para o tratamento de sua péle, procure
nossas melhores felicitações.

conhecer as preparaçõ�s venezianas de NASCIMENTOS

Na Casa de Saúde dc N. Sra.
de Lourdes, no Rio de Janeiro,
onde se achava em tratamento,
faleceu a veneranda ara, d. Jove
lina Ribas de Albuquerque Belo,
sogra do nosso prezado patricio l

Tem o seu lar em festa pelo II
sr. dr. Wanderley Junior.

nascimento de seu primogenito
que na pia batismal receberá o I

Em Candelaria, no Rio Gran
nome de Antonio de Padua, o i de do Sul, faleceu, o sr. José
sr. Mario Rosa e sua exma. es-I Haefer p.ae d? sr. Osvaldo Hae

posa professora Neli Carioni Ro-I fer, fun010nano da Delegacia de
VASA MAt:::EDONIA sa residentes na cidade de Itajaí Ordem Politica e Social.

6 TRAJANO 6 I'
.
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FLORIANOPOLlS O TEMPO

E L.I Z A B E T H A R O E N
691 Fifth AvenHO New York

Instituto dc BeleZa do Mu ndo.

Radio
Departamento de Aé·
ron8utiea t:::ivil

Boletim diario da Esta
ç ão Aéro-climatológlcaCROSL.EV
Previsões para o perioda dai"

18 horas de ôntem ás 18 heras. .

de hoie:
Tempo - Perturbado colll

chuvas e trovoadas.
Temperatura- Em declínio.
Ventos: - De slll, com raja-'

das bastante frescas.
As temperaturas extremas de

hoje, fm;am: maxima 23.0 e m�
oima 20.2 registradas rei'petiva:
mente ás 12.00 e 7.20 horas.

o melhor entre os bons

na "A MODELAR"
o Sabão

"Virgeln Especíalidade"
I

---- -1:I'--_, .�

de WETZEL & _ Joinville MAR(;A REGISTRA",OA

deve faltar em casa alguma
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