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I se
o Departatnento de Estatistica do Estado apurou pertencer

f:oadeíra a liderança da exportação catarinellse, tendo atinpdo nos

aro prim.eiros mêses do corrente ano a vultosa inlportancia de 23

JSS4 contos de réis, no seu valor comercãat,

á

qua
nlil
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10 GENERAL ALMERIO

EM NOSSA CAPITAL
r
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D O P O V O
----- ---------

O ilustre general Almerio de Moura, chegado ante-ontem &
--------_.,-'-- ------------------- I nr ite a esta capital, foi recebido em Biguassú pelo sr, Interventor
----.---- .----.-

Federal, Secretários de Estado, Prefeito Municipal, altas autoriâa-
des do Exército e da Marinha, além de grande numero de pesscas
de elevado destaque social.

i279 Sua Excia., que veio acompanhado desde Blumenau, pelo

'I
prefeito d�qlJele município sr. J�s� Ferreira da Silva, ,foi recebido
nesta capital com as honras devidas á lua alta gerarquia, tendo for-

:,.2"""
••••es., lt tNOOe••�.e•••

�. Combate �.. ,... rr: mado duas Companhias de Guerra, uma do 14 B. C., sob o coman-
.

. ' ;;: ao comu- A. Hlscn.caa na tS!2il1 do do i tenente sr. J,)sé Bieuhancfleski e outra da Força Publica,
I· !!I

ti d � fi! 4l'
..o

- comandada pelo capitão Aldo Fernandes.

� ISi·CUrso O @V�r li �e mSO :! nismo C�i:;l r�.� a ;�a r o sr. General Almerio de Moura e sua Exrna Espôsa ficaram

� I vIu iluliL_ hospedados no Palaeio do Govêroo, onde pelo sr. dr. Nerêu Hamos

� Fausto de Souza ! i ,e Senhora lhe" foi oferecido um jantar intimo, ao qual compareceram

: ;, PARIS. 21--Em varias ruas RIO, 21 O genwll Gaspar; t ambem os srs, dr. Augusto de Paula e Senhora. capitão AsteroiJo

� : da cidade, apareceram hoje car-
Dutra permittn u_ imcri;il'1 para o' Arantes, ajudante de ordens; Jornalista Jau Guedes, Secretario da

@ NO B."NRUETE OF!EiRECIDO., EM BLU- : tazes concitando o povo a expul- elcF�e '_'e �rjmISlai) a�. Cu r so Pcc-, Intcrvcntoria e todos os membros da comitiva do brilhante cabe de
• �

-

P;H,llO:W Ud Esc)1<> Mtlltar aos sub- '

I AI A A • _ •

I B A

!a I'tIENAIT., Pt;LO GOVEUNO DO ESTi'\- ! sar os comunistas da familia fran- tenentes e S:Hgt:;�os ati ú� a'nos, i guerra, srs. co.rooe varo real'; e capitães ACG10 y orges e 1�-

DO AOS ENGEND�lnOS FEIU.tO.. : cêsa, 'que se destinam á l!:,col1 de xoten.l dernar de Queiroz, .

ti VI,'" !i li> .....S : Em resposta a êsses car tazes, de�c�1 .•E:{c!u:iVJment.� P)r3 f�·s'�' .

O jantar que s� revestiu de grande distinção, decorreu em

!
.i�nlilU'

e o Pai ti-lo Comunista divulgou uma
candídatos fj • .'i prorrog rdo ate 31' mero de grande cordealidade

... •.
de outubro o pra:n para entrada I D � di d

. .

I AI
.

: t!I nota dizendo estar em organiza- de requertmenros de Í<:L;c:içã) na
orante o Ia e ontem, VI�I�OU Q .lte�era mano. de

(O «Sr. Prefeito Municipal, ar. dr. Juiz de Direito da Co- : çãe na França uma a-ssociação Escü'\ Mm�ar ou sêde ãe r<,giõ�s Moura, o quartel do 14 B. C., no visinho distrito do Estreito,

: marca, minhas senhoras, srs, engenheiros, meus srs.: • f..ereta para instalar o nazismo militares. 'onde Ioi recebido com todas as honras, sendo que, de tarde asteve

: Retido á Capital, por assuntos administrativos, urgen- I ou o Iaciemo na França. i
-----.-.---.------

na ] O' Circunscrição ds Hecrutamento c após no Quartel da Força
a tes e iuadiaveis, que lhe estão a reclamar a atenção irne- II - , Não funcionará Publica, onde egualmente lhe foram prestadas as honras militarei

I
, dista, não foi possivel ao :' 2- Congresso de i que lhe cabem.

I-
sr. I nterventor trazer-vos, ($ 1939

As visitas Ieitas aos aludidos estabelecimentos militares dei-

pessc.almente, srs, engenhei- : \ 1= h.
em xararn a mais agradável impressão no espírito do valoroso oficial,

ros, o seu abraço de Mas : i Lngen afia RI?,. 21 o ministro da Guer-I .

Segundo informações que conseguimos colher, (I ilustro
..

vi-

vinda". Delegou, ao seu 0- I i ra decidíu que o Curso Especi1il de I sitante com sua Exma, Espõsa e demais membros de sua comitiva

é bSClIfO S.'cretario da Via- I· A i
Iilquit3ção não funcionará em 1939. �eixarão, hoje,. á� � h(Jr!l�, a ;Jos�a capital, c0,,!!1 destino a Itajaí.

. ,

$ -

(ll I)'LJ'
.

i
O Ir. dr. NerelJ Ram.os, Inter-I ---'- --.-.-----�-------- 'i,?lJIiiiÇ..".....,.To/,:f?!!1!!:F1l?ll�� fM.... �.

J1

� ç110 e . Jf3S . U
.

[{'as, a m-
(D

• �lJmlilt"fi('ia de transmitir-YII'
ventor Federal no Estado, rece,',

str";�e'
.. -

d·i (8 seus cumprimentes mui-

I be�{u�1g��leu�eiefam;�enho (> "OS nos�os Ch�·f,'}S . e., to cordiais e de dizer-vos .J - I �

I do Feu cOHtentaBlento, da prazer de comunicar-lhe que re-

tA. I·d d
&. Bnu 83liélfaçfo, pela gentil e- g.ressei ontem de Curitiba onde: em ii menta I ii e
� h ..J ., E :! tI.ve a honra de repre�entar-lh.e no I, I{P61

za c (,nra t.esta VIsIta. , .,2 Ccngresso de Engenharia e' d ,od "," au Inove� para testemunhar-vos o seu e, L
.

I r'
I., fiS VenCe O�

.

,

e elevado apreço, o alto gráo 3 i egul ação f)·",:·.'iari:t. Respeito- i
. unI

.

J.
.

..

� da sua admira"ào pela gran-
e ,sas saudações. Humberto Peder- i

(,- ": I neira�. Diret'Jr da Estr.qdll

de,'
-----

� dioSG obra que vem reali-

=11 Ferro
Santa Catarin3. 1

• zando 08 engenheiros brasi-
•

-. I PARIS, 21 "Os nossos

: leiro�, nos dominio� !Oerenos a I chefes têm a mentalidade dos

• O<'l um Jt,bôr incessante e :: p
. I I vencidos. Si não mudarmos o

: fecundo, no ampl(J territo- .' romotorla de I i mais cedo possível _os nossos

•
8!

'I
metodos de expans80 ccono-

• rio da f",:Jeraçâo, já que os : j • !
.•

mica, seremo;; dentro em pau·

I vos!'os multíplos compro- ta Bom Retiro i co postos á margem da Euro-

I", missos, não permitem mai8 I i pa Oc1dent'll. Terá termina-

... Dr. Celso Fausto dl'latada permanencia em
i I

do a D()llSa influencia no resto
.. i do continente,·diz o "Journee

� nossa terra para qt'e- podesse o Govêrno opresentar·vos ou- a o sr. Geei Derval· Macedo as-:
I
Indu�triale", ao aludir a

.) traI manifestações do seu regosijo, vos oferece esta modesta (i11sumiu o cargo de adjunto de arranc3da da Alemanha pHa

I homenagem que tem, sobretudo, li belp.z':l simples da since� I promotor público da comarca de i
leste. �

I
ridade. : i Bom Retiro. _--

E' que o Gov�rno do Estado, romo todos quantos, • I

por dever de oficio ou por dever de patriotas, aCflmpanham :A
11# lfJ

o grafico das reolizaçiies-da nossa engenharia, não pode .= vla�ecalar o seu entusiasmo diante do que vem executando Oi!!

I
seu'! obreiros, concretizando, por vezes, planos arrojadoli, que I

-

constituem legitimos motivos de noslJo orgulho, e, ante os :
fluais reeuaram experimentados profissionais de outras terras. : C t· Dia a dia, numa demonstração flagrante de sua capacidade I aproli�Bional, mais se impõem os engenheil'o& braliillliroi, nos ; .

trabalhos memoraveil! que perpetuam. Ora as obras gigan� :têSC8S de açudegem e de saneamento, ora nas cidades que .: d Obrotam c,mfortaveis e faceiras, nas obras maritimas e nos

serviços hid� ograficos, na exploração do sub-s610 e nas ci- :
dades e noe campos, e nos sertõeil, ha sempre o te8temunho •

da pasaagem e do cerebro do engenheiro, que, muitas vezes, I Vhegada a Imbituba rondo Tas30, prefeit.o de L9.gu I noel Florentino Machado, coletor A bêrdo do avião da PANAIR em

quasi ignorado, perdido num aétor longiquo, no ililencio da I�BITUBA, 20 Chegou na; dr. Thiers Fleming, ch('fe da' federal; dr. João Rimea, ohefe que viajou para Imbituba o minis

sua barraca e num exemplo edificante de sacrifício e de re. hoje a esta cidade o general fiscalização do porto de Itajaí; I do Departamento de Agricultura trbo Mtendonça Llmla e que afim de

F
.

8 I" h
.

I
J E I' d J ' F

Il as ecer-H amer ssou ontem de

núncia, estuda, patrioticamente, onde hade colocar 08 mar- Mendonça Lima, Ministro da dr. ranCIsco. o ).trea__?, engen el- (la mpresa .�age, r. ose u- manhã em nosso porto, chegou a

cos da nossa divisa internaciollal. E na trilha dos caminha, . Viação. Sua Excia, viajou em um ro chefa da hscaltsaçao do porto; �:1CO. engenbeJfo chefe da Com·' FlorianopoUs o ilustre engenheire

mentos, por entre trenados rumos e azimuths, vencendo ser-
: avião da «PANAIR� que ameris- dr. Silvio Melo Leitão, chefe do (nnhia Carbonifera de Urus�an- patricio sr. clr. Trajano Reis,diretor

ras e transpondo rios, riscando o sólo patrio, em todos 08 sou no aeroporto de Vila Nova Serviço da Companhia Hídraulica !:;a; Irineu Neves coletor esta- .a Aerenautica Civil.

'd d d d 'd I
., d' I Pt' N' S . Sua Excia. foi recebIdo na P()ute

11mb os a rosa 08 ventos, t' f.,rrovias ou de úhapas de construI o pe a firma Lage. de Flommopohs; dr. Paulo Dala lia; �o �SIO . antos, lllten- Municl)Dal pelos srs. Capitão Aste-

rodagem, coolltroem o futur0 da nadonalidade, lançando as Acompanham o Ministro. além ABalo, díretor regional dos Cor- I dente dIstrItal; Dario Cabral Sil- rolde Arantes, ajudaRte de Ordens

ba�es solidas para que 08 brasileiros da, terras calcinadas do de sua Exma. Esposa, o sr. Hen- reios e Telegrafo�; Fernando Avi-I v 1, agente da Companhia Costei� do taro Interrentor Federal, que e�
nordeste e (JS das coxilhas m&nsas do Sul, 08 das fronteiras I fique Lage, dr. TraJ'ano Reis, h chefe do Trafego Telegrafico' ra em Imbituba; Ugero Pitiglia- nome deste lhe apresentou �umpn.

"

. ". '. .

d '. M .

..

C mentos; Comandante EliammllPdas
afastadllls do Oeste e os do litoral, mais le aproximem, me- I diretor.

do I?e�arLamento de Ae· Martinho Callado JUDlOr, chefe nl,�m ustfl?l, . �UrIcJO arvaI??, Santos, da Base da Aviaçãtt Naval,
lhor se conheçam, mais se aml'm e melhor trabalhem pela ronautlCa CIVil; dr. Vieira dt) do Trafego Postal; Aurelio AI- J Jao SchmIdt RIbeiro; PompIho dr. Aderbal Ramos da Silva, preai·

grandeza do Brasil. Pertencendo a uma familia de euge- ! Melo, oficial de Gabinete e SE- buquerque Meol, chefe de linha� Pareira Bento, agente do Lloyd �ente do Aéro Clube Catarinense,

nheiros que de longa data, através três gerações, vem dando i n�ora; Mauri�io Goulart; dr. Ar- e in�talações do Telegrafo; Inspe- Brasileiro em Laguna; Henrique Jornallstas e outras pessoas.

ao país, o melhor da� suas energias e de sua dedicação, eu I
mmante, medICO do sr. Henrique tor Leoncio de Castro, dr. Eneils L0'Jreirn Filho, agente postal te-

me sinto á vontade entre vós, para, de alma e coração aber- Lage, e A. Botelbo, da Empresa de Vasconcelos Queiroz, chefe da· legrafico e muita� outras peSioas.

tQS, respirar em toda sua plenitude êsee magnifico e Bslutar Botelho Film. Fiscalisação da Estrada de Ferro I O mini'ltro e sua comitiva, após
ambiente de cordialidade, que congrega, numa verdadeira Aguardavam S",u Excia. no D. Tereza Cristina; dr. Savio: 03 cumprimentos do estilo, diri-

festa de confraternização profis3ional tantos e tão expressi- aeroporto o dr. Ivo de Aquino, Sêco, gerente geral da Em'1resa! giram-se acompanhados por gran-
vos valores da nOBé3. engenharia, e que hade deixar em meu Secretario do Interior o Justiça, Henrique Lrige; dr. Anibal Costa, I de multidão para a residencill do

espirito ind8leveis impressões que sorão das mais gratas re� 'lU, cumprime .... tou o ministro em diretor da Estrada de Ferro Te-

'I
dr. Alvaro C'ltlo, ondo o genef6\1

cordações da minha vida pública. nome do Interventor Nereu Ra- reza Cristina; des. Augu.Jto Fon- l\lendonça Lina era aluardado
Saudando. vos, are. engenheiros, em Dome do Gov3rno mos e do Govêrno di Santa Ca- taneli e Adolfo Moreira, ellge- I p?las crianças do Grupo Escolar

: do Estado, - ergo a minha taça pelo engrandecimento e I tarina; dr. Alv&ro Catã0, repre- nheiros da Inspetoria Federal de \ «HENRIQUE l.AGE», que en-

I p�18 gloria da engenharia nacional. : sentante da �rgan�aação Lag� �m ! Estra(�a3; ,Ir. Sergio Valeria,

;;n-l
toaram o Híno Nacional, seguin-

, j5anta Catarma; dr. Oscar Leltao, : genhmro encarregauo da constru- do�se ap6s um lauto banquete
......4••••_........_............._...._._....... HJ jui� �� ªi�.i�� �� L••UUii Gio-I çãQ dOi portos em �Dlbitubaj Ma- da residencia d� me;l!RO sellhGr.

A voz
_._._-----

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

Proprietario e Diretor Responsavel J A I R O

----_.._-------_.---------------------------
-- ------------------------

ViI Sába.do 22 de Outubro de 1938

Quando o sr. dr. Celso Fausto' cidade de Bigullssú.
de Sousa, ilu9tre Secretario da Foi o caso de, ·para evitar um

Viação e Obras Publicas. acompa- choque com um veículo que ca�

I nhado do jornalista sr. Nelson i minhava costra-mão em sentido

i Machl:ldo, se dirigia de

alltomo'l
contrario, foi o chaufftlur do auto

I
vel para Blumenau, afim de ro- do E9tado forçado a jogar o car

prellentar o Governo do Estado

1
ro no barranco margiaal da el

no almôço oferecido naquela ci· trada, tendo, em conseqlJ6ncia.I nade aos engenheiros do Congres· apenas o sr. Nelson Machado 50'

so Ferroviario, foi vitima de um frido liie:ra contusão.

I acidente, a alguns quilometros da Procurados socorros na cidado .,

_ de Bi«uas!lú, foi o auto oficial
retirado do barranco com o au

xilio de uni caminhão e varios
populares, continuando a viajem,
visto não ter sofrido avaria!! deanta

aninistro Mendonça Lim.a

maior.

Dr. Tratano
Reis

lostaIaeão
escolas

do

lerão instaladas no dia 23 próxi
mo, no distrito de Getllllo Vargas,
munlclpl0 de Hamania mlis duas
escolas municipais. Nê�se mesmu
dia será solenemente inaugurado
no salão da Intendencia Distrital o
retrato do prellldente Getulio
Varllas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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JUIZ: DE FORA, 20-Erà I te I'

popularissima, nos arrabaldes des- :

tfer
:

ta cidade, a figura musculosa de : ã ISebastião Teodoro Tostes, cujo I �,.
PlOrnetem tevestu-se de gran- maior prazer era exibir-se em : ",..--:_-,"::-::.:._. �:� :

J d·· f" (.-'"..... CI)
de gala as festividades com que, emoustrações e reststencia ISI- : ,\ {.'" "�> ':

A d d da
neste ano, se corne.norará o dia ca, colocando uma pedra sobre: BOOII.'EKAMP f(�,� .:.=; ��\�\ ••ata e ôntem, que assi-ir,,\. o autor brasileiro melhor I • I'" ,� rVconsagrado ás Missões. o abdomen e mandando marte ar • \� �,� \

" :nalou a. passagem, do pr. imp..iro Historia .do Brasil. no.s m.odas O d d d 'O' b b dei • \'.
d LI ia � cari a e, em que as em cima. n�em, apos e � eira, •• �II {,- .• 'centenano o Instituto I nstonco I estebelecidos no Convento flrma-

d S b P fi
G nacões cristianiza as pela vida estava e astião, na onte Ar- • .•e eografico Brasileiro, consti-,: do no f�io de Janeiro em 10 :$

d b
• •

d maternal da IgreJ'a Católica se tur Bernardes, apreciao o o a-
'. e. ••I ue uma verda eira efef'lérid�! de outubro de 1933 entre o d.

, . unem numa só id€a e numa só nho quando algum na adores'· ..,nacional e não pode, nem deve Brasil e a Reoubltca Argentina I' t
.

fi : o

d b'd I b ,I T f
'

'
,

•

intenção, lindamente expressas no sue II I se encon rava.n msu aram- • •

p�ssar esperc: I a pe '" . ra51-1
... m pre-mo de CIUCO contos

mote TODOS OS FIE'IS POR lhe para que pulasse do alto do : :Íeiros que cultivam a Hlstona rio ao melhor autor americano de TODO'" OS INFIl-. 'IS I 'd b'. o.P í . . .':) L ce e- parapeito a pon e 50 re o no.. •
s-u a 5 e que se sentem

orgu-I
melhor historia da America. Um , '

' '

. N f'
",. , O. :

IL d
. '_) I 'd' bra-lo-ão os católicos da Capl- ão OI precIso msisnr muito. •

�.[10505 a extstencia cessa cu ta premio e CinCO contos para o I C h
.

d b I 'It
.

d : O ME LH O R ª
- j d 'I

ta com omun ões gerais e po re rapaz ceu o sa o surnm o

T �t.:)rporaçao que ocupa. acerta'Ja-1 autor j melhor geografia da d
.

I'
,

I d Paraibuna arrasta- : APERJ IVO llIl
mente, logar de destaque na ca America Um premio de cinco to, as

adi aSdsOCl�Çã() re igiosas, nas do.as agluasr tO t
j , : TO N I C O �

,

I b 'I' d mIssas e ommgo o pc a or e corren eza ao no
• ESTOMACAL"Plt� ran erra,

d con{t,os dao Bauto�1 li melhor geo- A' noite, no Teatro "Alvaro que està cheio. O corpo, procu' : :
,ara comemorar este gran e gra la o rasn,

d C Ih' d I I'
. .

d - f'. 9

teci f
.

izad T d � b Ih d
e arva o" gentilmente cedido ra o pe a po reia, aIO <l nao OI • .• '-

acon ecimento OI orgalilza o um o os esses tra a ti erern A

'

'd. !
programa que subrn tido .é I inédit

. .

I pelo Governo do Estado, reali- encontra O.

I �•••••O•••8•••••••••••••••••� (6
, e 1 o a apre- ser me I os e escritos especta -

, b Ih f' I I'. d C d Af .

d I nr-se-a n ante estiva Itero-v.sção o então on e onso

I
mente para o centenano o I1S- •

I d d'C�lso, .audmo presidente perpe' titll!o, mUlblca ,

f' �evedrten MO, s�u pro utc

tu» do Instituto, merecf'U os SéU'i CunhafJem de uma medalha emOedne
ICIO as

ISlsoes.I b 'I .,,...,
d

a o o curater a tamente ge-ap lUSOS, em como a lokgn com,�rno!litiva. t..miSRão e um
d f' !'d d 1

.. d S E I 'F
. . nero!o a IDa I a e (e sas come-Aprovaçio e ,. Xii, o sr, l(�- �;: o come:ncratlvo ... '1glr um

I· V 'd d R I m l:;:S Õ � é d· t:;Ol er ar grand\'tu 10. urgas, pr��1 ente ,} l

�-I· I.no:)ual'�n:o
a F"m c;sco Advlf,)

as ;":1; n " ao fe! s1",61Jca e preSHlente honorano' Varnl13g,'�m (;isrolJd '; de Porto
(;'1. Inesma associaljão. , ":(.;gUlO). da Moeda foi autúriz.'ld3 a man',Assim, con,tou do progrann:! Pôr e:TI dia a ?evista do dar fundir os bu.tos do conego IConvocação do II! Coogre"50 I L,,;du'o, Jal\\lario da Cunha Bdfbosa e

Ic},: Historia Na.:i:)nai (o primélfo I Es<c proJ,ama foi organil&do de marechal Raimu1do José da I
" alizou-se em 1914 e o st'gllrl-I p�la ci)�:,�;o central �xecutiva Cunha Matos, socio fundador do
fi) em 1931). Uma exposição I da.; co;ncmofd;õ,'S, composta, pOI Instituto e falecido, no Rio, em
ri,� livros, documentos e cóflas nOloeaç50 élinda do sr. Conde 24 de fevereiro de 1849.
s;(�ograficos mais import;\ntes per- de Afons· Celso, 205 srs. drs -O nosso Instituto Hlslorico
I. :lcentes ao In�ti!uto. Organíza' Manoel Cícero (primeiro vice- por proposta di! um seu associa
çáo de novo catalogo da bibli{)· pre,idente do Instituto) como do, propoz á nomeilçA - de uma

L ca e suas sub secções. presidente; Max Fleíuss (c;ccre- comis�'to paI a ap 'e5. n!.ar ,iguda
Historico das ativiàad�s do tario p rpetuo da mf'sma associa- alta corporação cÍen1lf,cilr :l� suas

r lstituto i-listoric'J nestes cern ção) e Virgilio Corrêa Filho congratulações. E'5a comissão

? nos. Biografia dos fund -ldores. (segundo Eecretario) CQ:no vogais ficou organiza d \ d0S m. coman-

rradução de obra de Spiz e sendo secretario geral o dr. Max dant':s Lu".ás e H nr:qu; 80;-
Martins, Viagem pelo Brasil. Flt�iu s. t"Cux c dr, ld r U di) da Luz
Um premio de �ioco contos pa- S.3berno� aind.,. que 8 Css� iJinlo.
!

GAZETA; 2,2,· ..10··1938
----------�------------------------------------

PELA NOSSA HISTORIA Notas

A Flcrlanopo]] s
reli, Impressionante!

DOl""l'lingo das
Míssoes

a asaT
.A

e Irm

L. de Nazareth
(Ao distinto b8letrlst. dr. Carlos Corrêa

da Mota� d. lost. Hitit. e Geog.)

�.?.,111

,
.........................................................0•••••••••••••e••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

. '

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

E' um deslumbramento de
"-

cores e padrões
maiores "Magazins" do Rio e São Palilo,

Paraiso das Modas lança em Florianopolis as sedas da
Primavera, a mais rica e maravilhosa creação de 1938!

MARAVILHOSO! FANTASTICO! ASSOMBROSO! INCOMPARAVEL!

Simultaneamente, com os
o

o stock de LINHOS, acabado de
em qualidade, elegancia e

chegar, ê o

beleza

•

unlco

S'edas e Linhos só na
A ".,

CASA TRES IRMAOS
;

........................................................� ..
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R��.Perfumarias e artigos de toucador l i;�
Mesmo com prejuizo... Vendemos mais barato ! r�

H
1"
f:�
[:'4
11EOONIA�
�·i
��

e l�
i1

NEM

C_. A
mais barato vende

o s ECO
",

M_AC
•• !In- .... _ ml ai

.... _

çp

A·Desbaratc:�s-:::ando de �:=��'!�::.�. ':!.����
I tar�s

A- VOZ D""""'O PO-V�-=;�;;�;;:'�=;=�D�lr�e�to�r�R�es�p�o!�n"'!"s""!"a�v�e�1
�

I CIDADE DO SALVA_I na e. segun�o cons�a. df's�e RIO, 21--0 ministro da
J A I B O C A L I.. .ti D O DOR 21 _ Ouvido pelo I enco�tr0 sarrarn fendas tres

Guerra permitiu que os alu
- W_IilIIJII"R"H""Y"'.... =rei mm �i (

MI «Estado da Baia», o sr. Car- �andldos. _ nos dos Colegíos Militares

A SEM, .ih ""':IA D'A A·.·�A 1 LOTERIA DO ESTA- I?S Reis, c�de do� Serviços I

(a
..IfI

d Vende- se inscrevam no exame de
.&-it...&.� � I DO DE SANTA lo,. [nspetona de Obras Con- sa ii ven a se a admissão ao curso prepara

�_n
__

.. �_

---- -----=--;=------------ ;';';;;';'iiiiii

I CATAitlNA tra as Secas, _q�le. se enco�- confortavel casa situada :.l rua torio da Escola Miltar, um.i
trava no rnunrcrpio de Sao Nerêu Ramos n. 13- Qual. vez que tenham 16 anos in-

RIO, 2 J - Domingo, ás rarn

...
ao IT�srn_ü tempo em

I
Uesultado dos pre- Pa�l?, Em Sergip.e! sõbre as 1 quer informação pelo teleío- completos.

10 horas, terá Inicio a SE- que de satist. çao por con- mios maiores� da ox- noticias de ter SICIO o posto ne n.I.388·
MANA DA ASA. instituída trlbujrel� _para a defesa e o tt"aeão de quinta fei- de serviço daquela cidade -1--

.---.------- '---'

fit m 1935 pela Comissão de desenvolvimento da nossa I ra 20 do corrente: atacado p-lo bando de CO- I :.'O) urlsrno Aéreo do 'J ouring Pat��_:___�

'

R.ISCO, informou que os

ban-I San a t o r i o "S a n ta (a t a r i na" I.'
(. lube do BrasH- 2 MA'QNINAS PARA GELO

10788 50:000$009 dl�OS s; �Ilcontravarn em
__ �

Este ano. as comemora- EM PERFEITO ESTADO VEN- i�íi t������� I) ao. proxirno a S. Paulo,. I
ções da SEMANA DA ASA DA CI GARANTIA 4511 1:000$000

- ha varies dia-i, Em baile. En-
D A d

�

K· I h '

se�oA����í��:�� do Brasil �ela_mb���--- ���� 1:������� ��l(:����n�(��iss:r;��a�ou.Po����i i
r. n re Ira y egy �

,

r rganizou longo programa, 7001 500$000 quando Pi:SS')lI uma fOíça' DIRETOR PBOPft-IETABIO �
cujas provas serão disputa- 1��;� ���:��� volante que cem o auxilia-I Estação PERDIZES - Vila Vitoria - Estado J
das por aviadores paulistas r.ks gu ard 1S d.) posto se en

de Santa Catarina :�
e canecas. Todos 08 numeros sabe-se te- camir.hararn P,U3 P'ão e "ta- i�

Numa demonstração 'J( rem sido adquiridos pcr pessôas re- (a.ram, ,a un,J,a ,h..
ora, p

.. ,ond_.,O.. O melhor 'Iid d d R' d J .

.
estabelecimente, perfeitamente aparelhado'.-arinho e interesse, o Ofe sidentes na CI a e o 10 e a- ,)S b.u.d dos e:» ftlgcl O:,r. para o tratamento conservativo e cirúrgico de doenças pul-

S uentc da gcpub!ka passa
neiro.

C��;-jgaCt'i�l. � cLi�!ran; �(), lo I
monares (pneumotorax, frenicotomia, toracotomia). Este Sana-

,Li en: revista CS aviões e

l.dl 20 cavalos, �O S'- .a s (.'

I
torio encontra-se localisado na Estação Perdizes - Vila Vi-

,

as tripulações que consn j:< nhais. Acresct nt u O sr. toria, na Estrada de Ferro S. Paul. - Rio Grande, aQO

f B
'

I' 1 r;' b d metros sobre nivel, possuinde uz elétrica, agua encanada e
tuem a "orça Aérea rasl-

LI=I LA-O No dia 26. qt-arta-feí- v.anos <tIS que () an (I estradas de automovel, com elima saluberrímo.
letra. Aviões e ptlotos de L ra, ás 19 horas, no se con �õ(:'m de 22 homens O Sanatorio encontra-se instalado com aparelhos mo-

Iguer' a, e n f i I C i r ados COrL
-

�---� prédio da rua Fernan- c QUi.1t( (l mulheres, chefiados demos de Raio X Heliodor, Ondas Curtas e Laharatcria
aviões e pilotos comerciais Ninguém ha que possa quebrar a d';" rJlachl�. in, serão vendidos

por COhISC:O, BOLÃO, para exames de escarre, sangue, fezes, etc, ,

e de turisn.o, se apres.nta 'Combinação Feliz". Sempre uni- em leilão moveis superiores para \.;OITA BRAVA, /\�GFLO Seção separada para convalescentes de doenças graves. Ilo .ami li'} m O" 1'!YJp"e .cindivei� quarto, sala de iantar, sala de vtsi- estad p stoperati
.

I di
.

( I ia) e ota ii
ião a)s olhes d. Cnete (1;

(�C'.>I:.I " �. s � o. -

� OQUL c ZE' fJEQUENO.
.

o o . IVO, impa u Ismo CrQDlCO ma afia, sg -

B
j ,,:o1l1panheiros da Mulher Brasilei- ta. e:,crívanloha. geladeira. dois ter-

O
mento, etc. IJNação, Iluma pro'/a (,; \)rgu- :;J:-PO' DE ARHOZ, BATON 110S de couro, quadrils, eSÍatuet�s, ivosos cangac,t-'iros ves- ti

lho ptla arma qu� abraça- E ROUGE "Adoração" míudezas etc. tem u;-lif0rme da policia baia. .I.!
1

A M IE x

da
A Casa que

TA GA

VlDRO� p/\lITRIHES

s

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

----------

T'RA.JANO

UMA COMPANHIA GENUINAMEN ..

TE BRASILEIRA
especializada em Seguros de Vida

eom Apolices em todos os planos

pelas tarifas mais modieas

- deve ser a

Coanpanhia de sua pr�terencia

A "S
-

O PAULO·'
-_._----------------------

CO,mpanhia Nacional de Seguros
de Vida

FUNDADA EM 1820, APRESENTA EM 81-12-37

Ativo
Reservas
Si.istr.s pa,es

31.561 e.Dt••
28.826 e.atos
13.517 oo.to.

.Ir.teres:

Dr. Jesé Maria Witaker
Dr. Erasmo Teixeira de Assumpção
Dr. Jes6 Cassio de Macedo Soares

Séde Social--Rua 15 de Novembro, 330--São Paulo

Sucursal ...RlÍa Marechal floriano Peixoto, 113-Curitiba
,'"

��t
_

': ': ''''.:��'' ,I, \.

','
01", ','

-

'"',: ',:'

",.'-t:-
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AGAZET
I Dr. Alfredo P. de Arauj-;l IAccacio Mo-I �

MEDIC;O ,. �
-.r:specialista em moles tias de creanças, nervos

rei ra tem seu escríp- �
.

l"!f�!����mo e molestias da pele tório de advogacía á rua �
Tratamento do empaludismo eJ das moléstias da pe- �
G;�':le e nervosas pela .J1utohemotherapia

I
Visconde de Ouro Preto �

Consultoria e resídencia-Praça 15 de Novembro, 13
n 70 � Ph p. 1277 _ �Telefone, 1.584 _j
.. 011 '. • '

Cons��������_��,_9_������,_�6 horas ICaiXl Postal, 110. _j �
Ilt
-' -' F-

CR. PIN 1-1O I W�IR Df H06ilg;ll. � .•
,

_ Inlp,r"Ctl"dCl
com $'JCC4Iseo eai�

I'
M molentl*5 ProvenlClDIOIJ da .,. •

M I� D I C" O P E R'A D O R
.. l>n�l':lI8d"IIIDp.,

--

,j:",<-�;;,�"

•.

." FERIDAS
'I �.,l..!. •.....,� ..>... �."i':O",,�;) �.

DOENÇAS DE L SENHORAS-PARTOS 1 fSPINHAI
CONSULTORIO-RUA TRAJANO� 17 SOB. AS

DAS 9 AS 12 E 2 AS 5

RESIDENCIA A RUA Nerêu Ramos 26

1\ Atende Chamad:'°a�:al:.!;�ora dia e noite

I

Cálcu lo de qualquer
estrutura em con
creto armado
e ferro

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

pleto para constru
ções de pontes em

concreta armado

Carneiro Ribeiro
�
��

Econômi;a- I'
Apartamento ��

'::lvAIltY"o
Caixa Postal, 784 I

rai a Casa Musical, que con- �
!<c�

ta com a oficina melhor � �montada Il� ca�ital. ��"JIa2'���.. ��'"JI �\:
Rua .!l)aO PInto, 12 V����A�vg��" .����,�U'�/���

, ����������-�) '�:q lJj �&

[
!

Enger�heíro Civil

Pai_cio da Caixa

1· Andar •

Mo!estias e Operações I
dos

�!gl��E9§
D;r. J O ã a dge A r a u j "
Assistente do Prof. Sanson, do Rio de Janeiro. Chefe
do serviço de olhos e oto-rhino do Centro de Saúde

de Florlanopolis
Membro da Sociedade de oto-rhino laryngologi a do Rio.
Consultas diarias das 4 ás 6 112 - Fone 1447

Rua Vitor Meireles, n. 8-FLORIANOPOLIS

Dr. Sá u lo Ramos
Especialista em mo/estias do aparelho gmito urtna
no do homem e da mulher
Ex-interno e ex-Assistente do serviço de cirurgiae
ginecologia do Prof. Brandão Filho.
Ex-Diretor do Instituto de Previdencia Clinica do
Rio.
Ex. Sub Diretor dJ Serviço Médíeo da Assístenc!a
Dentaria infantil do Rio de Janeiro.
Curso e prática especialisada 0m. '�$Jlac
Medico do Serviço de Higier.e Pré·Natál do D. S. P.
do C. S. de Flonanopclis,

Doenças de senhoras. úr%gza
Partos e Cirurgta.

Dr. Joaquim Madeira Neves PREPARAM·Sl� ALUNOS PARA EXAMES A jv. M.A
�UINISTAS, PRATICANT� DE MAQUINAS, MOTO

RISTAS E A TUDO MAIS QUE SE RJiFKftE A'
MECANICA MARITIMA.MEDICO--OCULISTA

Forma-to pela Faculdade de Medicina da Univer
sidade de do Rio de Janeiro

-;;SADOS DEVERÃO DIRIGIR-SE AO SR.
':ULAMPIO D05 REIS VALE
LAPtGO 13 DE MI\IO, 41
fLORIANOPOLIS

11
�- ii.J.

Tratamento clinico e ciruraico de todas as moles
tias dOI olhos

Curso de aperfeiçoamento na especialidade, com o dr. Pau·
le Filho, no Serviço do Prof. Davíd Sanson, no Hospital

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

Eletrecidade Médica, Clinica Geral
Consultas diariamente das 15 ás 18

CONSULTORIa Rua João Pinto 7 sob. Telefone 1456
ABSIDENCIA: Rua Tenente Silveira 57 1'elef. 1621

N OV�ID L\D E
SAIIOALIAS !A�J;Jb'oPARA VERÃO I;

Calçados ��$O��LHOl\ QUALIDADE A I

Saplltos DE VERNIZ DA M!.LHO� �QUALIDADE PARA Sf}\JHORAS, A 80$ 1
2HINELOS, TAMANCOS, CINTOS, ETC. J

FABRICA DE CALÇADOS-BABIlIU."
A LHEUREUX

Secção de vendas RUA CON. MAPRA, 3.

Consultoria e Residencia á Rua Visceade da O\ltO Pre
to, n°. 11 - Tel.-Iooe -FLORIANOPOLI5.

� . di

IDr. RioardollGottsrnann» Dr. Ati.rbal A-.-\
da Silvai

,( , e- G

Desembargador L
Salvio Gonzaga\

� I

ADVOGADO U,

Dr. ,Aúgusto
de Paula

iMY::DICO
DOENÇAS DE SENHO

RAS-PARTOS
eperaçOes

ICE)nSult�rio:f�ua Vitor�

Meirel�; 18

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

Resldencía: Rua Visconde
de Ouro Preto, 42-

fone: Consultoria, 1405
Fone: Rt:sidencia, I �55

Ex-chefe da clinics do Hospi
tal de Nümberg, (P.oreesor
Indórg Burkhardt e Professor

Erw in Kreuter) _

Elp,ctan.!a em cirurgia
gsral

I --I
T alta cirurgia, ginaecologia, (dCi>

Dr. Pedro d� Moura Ferro f'l eaças das senhoras) e partos,
, cirurgia do sistema nervoso e

Advogado I operações de plastica

Ru& Trajano, n· I sobraão 'I
I Telephone rr 1548 II

Advogado
P. 15 de Novembro, 3 sob.

FORes 1631 � 1290
Rua Trajado no. 29

!Q!ÇQ

BeJezaDistinçãoConforto,
Com

e

Economia
nos Trabalhos do

CONSULTORIU···Rua Tra
ano N. J 8 das I (;) ás 12 e

das 15 ás 16 112. horas,
TELEF. 1.28;

Só
Consultorio Técnico de

v. 11,,:::::1: �:�:: limou:iUe? 'III! R"ESI��"l,J��-;-���rte-IDisque o n. 1.522 de seu telefone e. _ TELEF. 1.131
terá não só para seus passeios, como também para

Iviagens. 11lD ...... MiguelSão todos rarros modernos e confortaveis dirigidos por Boama idbabeis volantes.;

IVO A. CAUDURO PICCOLr,_:
Enle.�heír. Uivll

,.<.

Profissionais habilitados para' todo.
os ra.",e. de engenhari.

Administraçi•• conltrução e reforma de prédios com

pagamentos em prestações

ICrojét�s ern!geral

Escritorio central : Rua�:7 �de Setembro, 47

;Po rto Uni ã o

'_

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

1ratamenta moderno das
mo/estias do Pulmão

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

Res. HotelGloria·fane 1333
C01l3ultas das 13 ás 16 hrs•.

Erondino Cardoso
Otavio Cardoso
Bernardioo�'dos Passos
Numas P. Cardoso
Waldemiro Vieira
Patrocínio Vieira
Rubeos

502
503
50S
514
519
521
525

.1

Mf i Aa
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REPRESENTANTES E

CARL.OS
8u inas

BOSCH

CEPOS5J"'1'''ARltfbS EM SiTA .. OA.TARINA

M ,.CKIE
Matriz �FLORI,ANOPOlIS

�

� ... , ••eI. 11:....'., poria •
••alhop IIIc ....ncl.

_ - plo••011 111 .

..... II". ..a. 001100... b.te..la (2,5 )
h..mea.o durallr,III.".

A

flCllnd. • ... teul.. •• r....

..... .... ..•.

'li •••

..�

Filiais em:

Hlumenau, Cruzeiro da Sul,

Jolnvile, Lages, Laguna, São

Francis•• da Sul

MOSTRUARIO EM:

Tubarão

dola;:-chw �- --����l�,n�;;:'IA EI etric
�� .r+ \�

"

••", ,;, if.<., -, ' ".& .... W!:Q�- MM .,,;;,pl$a M.ll'!'!I!Iee
Endereço Telegr.. [)OLI' , Caixa Postal, 32

ttr.
'Y�' .� 'e,' ':.;'; ;':{;.t"'::±' �\1 '

I PA!'(A 11'45 rALAÇuE� DE LUZ, FôRÇA E AN·
S. FRANCISCO DO SUL- STA. r",AITAHIl'\A �� I'�f: TENAS DE RADIO, CONSERTOS E AUMEN·

1,rJE'J-.JC'lA DPH'rp D(I'Pr-� � < TOS PROCUREM

@f:1mrdnhia Sol;n'ag PHY�·���:<'v."��,(_:
,,-

� Em loteria � sua favorita J'.\ ELETRIC.L�, I'"Pdl1g Torres & (1;; I ;,' ,1 "Fif, � ...... ::; -

Navegaçb() nn:'�;j.:",; ,_ H.!o i�J I TEM SEMPRE E\1 STOCK .E A' VENDA, PO� I"�T\Javf'g-(lç� ''',,: f ! l ,'i .---Cabo Frio !� PREÇOS SEM COMPETIDORES NA PRAÇA,
'

\ I
"i s ! Rua Felipe Schmitd n· 7 e 17 a MATERIAIS ELETRICOS, LU'iTRES E ABAT- li

I' JOURS ELEGANTES E MODERNOS
"

\ .' "rI U pr lHO Dn RIO DE JANEIRO NOVIDADES! VISITEM A Ele'tr,-193 1\
Navegação entre BUCAREfN (joinvile) r: SANl' os, I' No EstreitQ Ponta do Leal Rua João Pinto n. 14 � I'

ANCRÀ DOS REIS e HIO DE JANEIRO, m.irét8· ACABA DE RECr..BER UM FINISSIMO SORTI-
mente. sem transbordo � ,�h

MENTO DE CHUVEIROS ELE'TRICuS, NOVI
Tem sempre vapores em porto, carregendo � DADE NO RAMO-AR fIGO GARANTIDO

Encarre�a-se clt' classiíicação, medição e EMBARQUE de �� EI I L .... E T E �S-�
tc..dai as espécies de madeiras serradas, beneliciadas e em ��

tôros etc., cereais e mercadorias em geral. para qUfllguer

Ieto do Norte=�,:,��o Sul do Paí�, bem corno para o Exterior Federal e Santa. Catarína
Recese cargas de tmportaçãe.] do País ou, do EK'
terlor, para desembaraço e redeseacho para � NOS CLf\SSIC05 ENVELOPES FECHAltOS

as praças do interior ��f?rWIO DA E. DE FERRO ARMAZEM PROP�IO ��O . -,' ,-���gil
. 5Ef�����ANTiDn � R�PIDO-'P!:,ÇÍ)�DICO�jt �oneertos e 11m.peza

quando se ...er re- de maquinas de escrever,
_--IIIE!..8'BiIlllilIllll-BII----------.. eordar rádio!', e aparelhos em ceral.

Rua Conselheiro Mafra ft' 66

Banco do Brasil
CapUal 106.000:101$009

FlIBdo da reserva 2&1.741:100$000
IXECUTA TOL>AS AS OPI:RAÇÔES BANCARIAS

._€IAS a: CORRESPONDENTES RM,',,,eno O PAIZ
�QlA LOCAL RUA Tl\AJANO, No II

Abona. em conta "corrente, 06 selúintes juros:
I". tom JUUi (CO.!4E�CIAL:SEM LIMITE) 2% aJa
lap. limitados (límíte de Só:"OOO$) 3" ala
Dep. pOl'ul3,ra (idem de 10:000$) 4% ala
Dep. de aviso prévio (de quaisquer 4-!lanHas, ,com retíradas tam-

bem de quaisquer fmportancías),
com aviso prévIo de ,3cr�dias
fitem de 60 dias

"'f,i6em de 90 dias
-

ifrros A PRAZO&-FlXO:
ps 6 miles
por 12 mbes
Com rendA menul

LETl\AS A PRBMIOS.
por 6 mba 4V,,· 'a. a.
por 12 mêses S� c

Sujeito ao�lsêl0 proporcional.

Expediente: das 10 ás 12 e das 14 ál(l �15 horas
Aos sabados: das 10 ás 11,30 horas

Endereço telegrafico: SATELLITE

TELEFONE 114

Um romance que
passou ...

Velas e �:lagD

I

OI
i
i
!

. í

ALUGA-SE
Casa no Estreito

(Joio Pessôa »
Sala de visita - cinco

grandes quartos - sala de

jantar - copa - cesinha e

instalações sanitariai
Luz elétrica em tedes OI

compartimentos
Dois quintais completamente
amurados e uma explendida

praia de banhos
Dois porêes e dois anques

para lavação de roupa.
Onibus na porta.

Todos os campartiraentoll
tem janelas e li casa está

completamente nova, com

moderna fossa 4t0 M SIiO

Agua eneanada para serviços
da ccsinha.

CHAVES Â' RUA MARE
CHAL GUILlinRMi N' 1

Florianopolis

quinto-fet ra
27 de GUTU O

I
I'

I
I �

!i
�

I
í ./

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

perfume, \Im perfume que
faz ssnhar como Noite de Bs,
dad por exemplo..
F' o ultimo poema que

Schneider &: ela. escreveu,
com a magia rnlsteriosa de
suas essencías raras. Noite
de Bagdad é como uma sin
fonia, na qual trescalarn no

tas frescas e ardentes, al
ternamente. Noite d. Bdgds'
fas sonhar... lembra roman
res e sugere poesia... Um
presente apropriado, pois,
para as mulheres que amam,
faz recordar os romances pas
sados.

NOITE DE BAGDAD

Lo Nonveau per
fume de

Schneider • Cia
8L�MMAU

. ; .
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FlorianopolisA GAZETA�1938

�.-��--�:�.i=H�"I�����-g�������G�'H�E�'i.;';f-;.��_;il;'�J;'��;r;T;�;��.;.;;*;.;�;-_;';�;�_;,:.:;:�;b;L;.;.�;_;;';_:m�l��;::,�:,;.�;��Maquinas de escrever, de Contab.lidade e Cai-
xas Registradoras, nacionais ou estranjeiras, �ÜÃ;I.AUTB a DROGAR IA e FARMAC IA
AUGUS"Hi"'O KLOSS

Mecânico técnico e prático
Rua Conselheiro Mafra n. 90.

dirá logo sorrindo: que produto
maravilhoso!

-------_--

...... que possue o maior
e mais variado estoque de

qualquer artigo farmaceutico
e dentaria no

ESTADO DE
STA. CATARINA

namento.

Informações nesta redação.

Companhia Nacional de Navega ..
!

çã., Costiera
�Vlc-vimento Maritimo ..Pa·rta Flarianapolisl
Serviços de Passageif-os ��} C'JlE9 Cargas�J.* •. �� •

....2.'� �

mn'", ���.HDIIII:Il�"�..:7��_'?=am�

Deposites dentarias em

Blumenau-Lages-Jaraguá..Cruzeiro doSul
ALBERTO BORNSCHEIN

RUA 9 DE MI- RÇO Nr. 2i 4
�aixa postal 95 Eud. telgr. '''Minerva''

Para o Norte Para o Sul J O I N V "� E

1.�.'�wI���_���������������������-�-�O�.��••R �-E �•••�••��i

__F_r_e_te_s_d_e_cargueiro,_:_, I� TeJ��neHotelCentral-v �
e Paquete ITAPURA sairá á 22 do O Paquete ITABERA sairá á 26 do : Rua Viscof",de de TaUf'lay N' 18S ��corre��ra��;là, Antonina, corente para:

Joinvile .. GIl Si•• Catarina IISantos, Ríe de Janeiro. trnbttuba ��Vitória, Baía, Maceió. Rio Grande Hotel situado em melhor ponto silen- IIRecife e Cabe.íelo Pelotas c I

Cargas e passageiros para os demais por- Porto Alegre I cioso do centro da Cidade :tos sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro.
-

""

I
�!<li
T!t;"

�
�

A. L E D E 51 E R �
�'J
.. .I

o---(t••••DG.e���

Preferido das Exmas Famuias e Snrs. VIajantesAVI·50 Recebe-se cargas e encomendas até a vespera :das!saídas dos paquetes
� e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesmos, á vista do a
testado de vacina. A bagagem de porão deverá ser entregue, nos Armazéns da

.

Companhia, na vespera das saídas ate ás 16 horas, para ser conduzida, gratuita- !menté para bordo em embarcações especiais. �

[leR'TORIO-PRAÇA 15 DE NOVEM8RO, 22 S98. (FONE 1250) e
ARMAZENS-CAJS BADARÓ N.'3--(FONE·1666) -·END. TELEG. COSTEIRA �

Para mais lnforrnacões com o Agente �
'''__IIIrla.amI'llllmJ_,_S_'i!!'lIIA_,_N_'III!!!IT_O_S_'_CIlllmll1aA_._R_D_O_,_,.,S_O_'MII_Ii!lllilaIill=iIII8iIiI'.j__Ililiii.íiír�_�iâl:::!__O_.ià._';O_"íi�_G_O_';'G��--....... 'UMi aViWlt)-'9tN" tL!i&iJ4CÇ �arn � ===_ � _.

C S P I P E R�

- J!\[�DIM GRA'\JDE E SO\1Bf-(IO -

Quartos blins Boa comida
BEBIDAS NACiONAL-) E ss 1 RANJEIRAS

Proprietario:

...... ==

���������-II'��R---'·'_-

I.JOINVILdEAperte UiU 1botão
e ouça sua estação APRE�3E.NTA
is" ç "M

-

A nov. linha de r.dioa

HOTEL ANDRETTA
o MELHOR D.<\ PRAÇ�

" ACOMODAÇvtS CONFORTAVEIS PARA VIA-
JANTES E EXMAS. FAMIUAS

II TRATAMENTO DE PRIMEIRA ORDEM -CO-

I ZINHA BRASILEIRA E ITALIANA

r,'
Anexo: Armazem de secos e

I nerval mOlh,SdO:aDta (;atariD,:_lt---,-------,---

Sintonisação Elétrica, em quasi to

dos os modelos 1939!!! maravilho
sa conce-pção eletrotécnica que per
mite a captação de suo estação pre
ferida, mediante o simples movi
mento de pressão sobre um botão!!!

RrA-UlrTOR
1939 Valvul"'ls

l?onografo8
Disoos
Agulhas

ir

ii HOTEL
Dijstribuidor Exclusivo

Casa P I E P E R
JOINVILERu,!� 15 de Novembro, 366

Admitem-se ainda alguns agentes no interior

FABRICA DE ESPELHOS, A UNICA NO ESTADO - VIDROS DE TODA ESPEClE - MOLDURAS
QUADROS, ETC.-vIDROS LAPIDAD0S E BbEAUTE' �OB MEDIDA

Propr.: FRITZ SO pp

I
i

O ponto mais central para hospedar -se em i

joinvile, com conforto, ótimo passadio e prontidão
II

só no
A S Ac E P E RP I

JOINVILE Fornec;:e par-a O fnterior

Hotel AvenidaSECÇAO DE ARTIGOS PARA HOMENS-Chapéus Ramenzonf+Camisas - Gravatas, etc+-Artlgos para
Barbearias-Para Invemo-Banho--Sport-Viagem e Carnaval

�ua do Príncipe, 353

.JOINVILESAc PIEPER
.JOINVILE

� r • • ..
•

� \ • � • -I ','" ',;;:
�

",\�
.

�'. �

�

r..:",,�! ',i.iI'r� J,t �t�.�

IVISITEM
CAPITAL.Aa

o malar stack de roupas para meninas e garitas

Rua COllselheiro Mafra esquina da Trajano
A CAPITAL.

J ,

\ , ..
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o FESTiVAL.

RIO, 20-Pubiíca o O JORNAL:
cTerminlua o jogo com a vitoria do 'Vasco por 2xO Nos-

*' Sã reportagem, verificando o ambiente de inquietação reinante em

Itangã, procurou assisrir a saida dos jogadores e do juiz. da séde
.

do clube, na esp(:clativa de que se verificasse alguma enormal.dade.
I (i do ponto de observação que pudemos verihcsr quand . IH;; se'

.

j DI' � d" 1

n� or , que soubemos ser o pai v; rvoungo. s o '(" OU (llír"t"re� no

Vasco, entre os quais s - encontrava () P' o, rio presid-r.t« r .. di (J !
I: ovais, I xcl-mando em Il!t!l� vozes que tS dirigcr)t,-", I, gl.-![I,IO
ti ,·z-mnilm . tinham f'nvi1do U'11 emisssro 6 S'J& j'ê l1í::t .ia , are,

t, .tar () suborno (�e �(,!J 6:hu l�o,jngo, c(�n\cr-h df .L I J.\ d· p:o

fi iooais do Bangu'. Nenhuma respcsra d ["(il os di" ",ei""s v .. s

ViOOL Falando depois â nossa reportag-rn. ·\1annE; r,;> if'l d, �)d·
",� ni-li do relerido J'o',}!1c!or, conhrmou () 'l'-J." +,',rnl :;,); ·lir, k'�'5

.•.

f
-

-

')

'1 ,Ú� Vasco.

.".. Tambenl Uninuu
Pouco depois f•. hqla"-'$t ?lO ;'!'�'.(} c, Ih m. ')\u d '.:I.J" ,tI,

no tambem lôrs procoraoo por 1,'1'1 t!lll!',"H I) ,'o; drt'\!\;es do Vas
co. de non.e Olimpio Peixoto, con o H"',,rfi(, intu.;o lHO," D k-i.h
500$000.

Silveira Filho confirma
Ante Ião graves acusaçô v, p ü, u �'!I( s cu v.r o iJi { �icleilL

Sdw�ira Filho, que nos disse:
- -Inlelizmente é verdade. Fui prof. u ado. na sexta lei! a,

cedo, pelo pai de Rodrigo que me trouxe (l grave denúncia de que

Badú, justamente o, juiz escolhi �o, par.a dnigir o j�go, procurara r
avut.u-se com Rodrigo, em sua residencia, par a propor-lhe um ple-,

mí� do \fasco, para não exercer
f

sevéra
.

marcação e pe�mitir. a vi-j
;. tória do grelÍuo cruzmaluno. Ta'1Jbem Ba��!10 esteve comigo.dizendo I

que [ôra instado por OíiinpiJ Peixr,to, "para não se l""f�:-y;,�.t:� ""�f-l
(IH golos contra o Vasco, em troca de 500$000. Sorrí e autorizei Io ncsso i enter-Iorw -r d e aceitar o' 500$000. Ante tão graves de
IlÚ{l(:18S �)I ocurei ciennhcar a LIga em O'I1:\!f'C reservado. do que I
ha�ia e, o presíde:Jte [\l8rio '\!ewton d<��)gn:)u o assi�tcnte técmico

II!,üra .pre;:(·nciar o jGiSO e assi�tIr IlS irr"gulanda�cs que �e 'li�ssem
a v;nfic8� durante o transcorrer do mesmo. Isso e o lue r'os�o lOior-.i
mar á rrpoilaaem-coo, h.iu o pre5lden!e Sdveira Fi:ho. I

\

Caldeira vollará aos

(
campos I

En> entr�vista ao O ,JORNAL, do �io, Caldeira, o exce-I
\ I rote mediO conterrâneo, dcoarou que tentélra o seu com;:>leto resta-,bl'lecimento, submetendo-se a um.l intervençàê' (..irúrgica. nos dois

I

joelhos. I
Se- der resultado na operação Caldeira voltará à atividade,'

após dois mSses de repouso.

RECAUTHCHUTAGEM
Comunico aos meus distimos freguezes, que adquiri
uma maquina para recauthchutajar pne1les gastos de

caminhões,

A minha oficina està a disposição dos distintos fre

guezes a Travessa 4 de Fevereiro (ao lado da Ca
.

sa Peiter) Blumenau.

Vulcanis3ção
,

Hermann Kupper

DESPORTIVA

5peaRers àe stuàio: Oõuvalõo l'azzi I
Celso Buimarã2e. Declaração de Salario Mi.

nimo pelos Empregadores
O cidadão Rogerio Vieira,

Presidente da Comissão de
Salario N\inimo no Estado
de Santa Catarina, nos ter
mos do art. 33 do Regula
mento aprovado pelo Decre
to-Lei n. 399, de 30 de Abril
do corrente ano, que institue
JS Comissões de Salario WASHINGTON, 20-En
Minimo, notifica a todos os tre 05 numerosos planos de6tina
iudividu05, emprezas, asso- dos

.

a aumentar a. exportação
ciaçOes. sindicatos ou firmas do trigo norte-amerIcano figura

RIO, 21 -'3erão lançados Bitencourt, engenheiro en- que te'nhar.1 a seu serviço I
a tr?c� deSle produto p�r c�fé

no proximo sabado, dia 22 cc.rregado das obrag. empregados ou operarias, br�s,lruo. A �peraçAo fOI dls-

mais dois navios mineiros •
• que, per intermedio de agen- cuhda entre clfcul�s do Dcpar-

construidos nos estaleiros do O funcionamento d. t(>s devidamente habilitados, tamento de Agncultura e do

novo Arsenal da ilha das escola de intendenela Serão coletados, pClr esta Depa�tamcnto de �stadQ e o

Cobras. e a matrleala de DO- Comissão, funcionando no embaixador do BrasIl. Uma tro-

A cerirr.onia do lançamen- vos candltlato. edifício da 16a. Inspetoria I ca de trigo por café já foi feita

to ao mar das duas novas Regional, dêste Estado, as em 1931, durante 1 presidencia
unidades-cCarioca» e "Ca' RIO, 21-0 ministro da indicaç�s dos salarios mais do sr. Hoover. A operação te-

nanea. - revestir-se-á dei Guerra declara ao inspe�or baixos efetivamente pagos, ria o eféito �e reduzir �s impor
maior solenidade, a ela com- geral do Ensino do ExerCIto com a descriminação do ser- taçõ�s de tugo. argentino pelo

parecendo o presidente da que, no proximo ano de viço desempeJlhada pelos BraSIl. Tal pro)étu p�rec� e�tar

Republica todos os ministros 1939, funcionará a Escola trabalhadores, conforme mo- pronto para ser apOlad? pelo
do Estadd altas patentes do de Intendencia, no Curso de d �Io aprovado pelo Ministe. Oepart.amento de Agncultur8.
Exercito � da Armada, con· Administração. Parê! as ma- rio do Trabalho, lndustria e �cda Via, o. �epartame�to de

vidados e joroaJistas e triculas ne�ta ESGota d�v�rão Comer�!o._ . Est,ado o rCJelt�
_

por ISSO qu,�
demonstrará tambem o ade- ser aproveltados",@$ candlda- Comlssao de �alano MI- e,lOta em con�radlçao com a poli!
antamento d J. industria naval tos que concorrerem ao nimo, em Florianopolis. 13 hca comemaI do st. Corde:-

brasileira evidenciat:do a Curso Preparatorio á Escola de Outubro de 1938. Hull. D� outto lado os distribui·

capacidade dos nossos ope� Militar, mediant.e declaraç.ão dores de. �afé norte·arneriC'ano

rarios especializados, chefia- expressa de assim o deseJa· ROGERIO VJEIRA são d� opmlão que essa troca

dos pelo almirante Re,il rem. Presidente causana confusão no melcado.

Com inicio ás 13,30 horas de arnenhã, a Associação dos Cronístas Des
portivos fará realizar o seu grandioso festiv.�1 em beneficio da Maternidade. Um
jogC? infant�l, outr� estudantil e o teroeiro el'"'ltre os expoentes rnáx�rnos 00 futeból
florJanopolltano sao as partes de que constar..-" o programa, organizado a caprícho.

A GAZETA_
REDATOR: Osmar Cunha

O Vasco da Gama tentou subornar dois
mentos do quadro do Bangú, auxiliado
arbitro i

I

Afonsinho fez as pazes com A'lIol�er.;a��f.melo.cfllrstE FliOa,Hutor

O Sa-o C r I-stova-o FI's ZO.30 • PRE-8 Em BUlca de Talentos

Um programa para calouros.

RIO, 21-Afonsinho, o excelente medio sancristovense. Este mês'- «O Bando da Lua.
afastado do quadro DI \'0 por motivo de atos de indisciplina, voltcu

'

ao bom ca�inho e f�z 60S, �azes com o seu clube. .

Duas novas unidades da
A situação do medlO eS1uerdo com o clube do sr. Castelo

Bra�co f�i re!olvid" satisfatoriamente,epós as explícaçtks dadas pelo tnarinhatefwdo Jogador.
Afonsinho continuará firme nl) seu anligo clube, reaparecen

d.) contra o Botafogo.

Programa diurno
De 6.15 á: 17.30 noras

Programa noturno

e'e
pelo

Em favor de Féza

Dr 17.30 :,s :.!4.00 horas

A's horas certas, jornais falaõos com no

ticios em pr-Irnef ru mão. forneciõae
p e ln A t-lOITE, e oferta Oa Casa
6ulmarãl s Ltãa. agencia ('a Lo
ll"�ia feoer 01

A'B 21.30 rAHCAo DO DIA _. Escrita
li! int rprelaõa por Lamar'ine Babo.
uma oferta õa casa ãE louça. "O

DRAGÃO

A'!5 21.35 - VIDA PITORESCA E MUSICAL
DOS COMPOSITORES 'POPULARU -

l'reoção e reolização a.z Lamartine
Babo.

A's ZO.30 .. Vamos Dansar1 .. I?rogramlil
Õfl musica!:> vc.riaõas.

Em beneficio do joga-ler Fêza, será levada a cêna hoje. à
noite, na �ede ela União Operaria, o drama e TI 3 atos: OS DOIS

I SARGENT\)S.
i ��f

iCHARLAUTH CARTAZES
I

'
PROGRAMAS DE HOJE;

é o creme que revolucionou o

mundo velho. e, óra revoluciona n

Amel ica do Sul.

)} A�TI-S4RM TEU. CI

Almiront�
Rose [.I!I!
Huna RO.onD
Irmãos T -lp"jó:;
Alzirinha Curnorq o
C1\auro àe l iu iro

Orquestra àe Dan';a3
Radaml!s e a MIl 5tors
RegIonal à> O mie 50ntora
Eàuarão I?atanê I! sun Tiplca Corrlentu
Romeu BhipJman com a OrqulZs�I'a c}r

Concertos

Abertura rern VOZES NOVA!i, elemen!05
��trlZianll!s no rnô!o,

CHARLAUTH

ODtiON, O lider d�HJ
eWem8S

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

PERTURBADORES DOS
PRADOS-inicio dêsse serir do
com John Mac Brown

Amanhã:

A' Tarde - foot-Ball

não é um creme comum

CHARLAUTH
he ex.inguirà i1S sardas. pano.

I cravos e espinhas, sem a miníma
nitlf;ão deixando-Íhe a cutis.

!jrlwa macia r frt:sca,

e

ACHAVE NOTURNA

Preçc.:- 1$000.

PARA CINES COROADOS

Sport, Viagens,
Turi smoe Ca4:a REX, às 7,30 horas:

!'-'a leia: O U'LTIMO RO·
.\1ANTICO com Martha Ray�
e Bing Crosby

l\ro palco: JOSE' GONZ A
LEZ, _estilista de tangos.

Preço-2$000.
�

�

�
__
-�

T

Blnoculos Prismaticos
BUSOH
Joalheria
ADOLFO BOETTCH ER

L Rua Felipe Schmidt. 11

Comissão de Saiario
Minimo

Estado de Santa �a
tarina

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

IMPERIAL, ás 5, 7 e 8,30
horas:

UfAA VIAGE,\"\ AO PA·
RAIZO com Rogp.r Pior e

Wendy Barrie.
Preço-I $000.

.._----_._------�-.----"--

S�rüil� ?

(O M��jmmco r@�[lJrSC

Trigo norte
a-nericano

em troce de
café brasi

leiro
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