
Continúa
questão

em suspenso, a
da lDoratoria

RIO, 26 - Não tendo comparecido o sr, Sou
za Costa, ao Mínisterio da Fazenda, continúa em

suspenso a questão da moratoria pleiteado pela la
"oura. E' possivel que a moratoria ora vigente seja
prorogada por curte prazo, de maneira a permitir
o proseguimento das conversações entre o governo
e os Interessados.

--_ .. -.-4

Apreensão
de selo

Mais UDl

sastee
pavoroso
aviatorio

MEXICO, 26 - o pre.iduate
CartieHu indeferiu Ulíll ,.didQ das
glmpllllhillli petr9liferal utrllIl
[eiras, que plsiteavara fI", tor
nada sem efeito a lei qUI d.ter
minou a uprepriaçie ••5 terrc
nos do petreleo, ,ertuo.ntell 11

empresas eetranieiras.

RIO, 26-0 <Diario da Noíte» LONDRES, 26-0 correspon- r O aparelho viajava de Adelaide RIO, 26 Foi assinado decreto

d d d E h T I f M lb

I
nomeando o sr, Pedro Calmon P3-

diz ter apurado no epartamento ente a« -,xc ang
.

e. e�ra :> em
I
para e ourne.

ra o cargo de diretor da Faculdade I

dUI Correios e Telegrafes, depois Melhourn� A ustralia, mformou,' .

-0- Nacional de Direito da Ullivellldade V.I�NA, 26 - Hitl�r chegou
de varias diligencias, conseguiu q_ue o Il�IaO .«Douglas>, da. Na- LONDRES, 26 - Segundo ° do Brasil. aqui inesperadamente, ignorand »
apreender ne cr.pital de São Pau- tional AlrwaI�,. de nome Kieemav] correspondente da <Exchang Te- se as razões de sua visita e
lo IH) firma Sanches fl Compa- quando em VIajem pa�a o a�ro-; legraf» em Melbourne, as turmas --- --- --- - -- - ----------

-

tambem a duração da melma.
nhias, á rua Libero Badaró, 28 ?romo. de Essendo, caiu ao solo: I de socorro que .a�orreram ao 10-

I Certos círculos opinam que ela se

contos de selos, que ali se acha- IBce�dJando-se. O desastre

!Oll
cal onde �: veflfIco� o d�sastre Matrirnlas na I=s prende' ás recentes demonstrações

vam expostos á venda. motivado pelo espesso nevoeiro com ° avrao comercial <Kicema> I L -

anti-catolicas.
Chemado a depôr o chefe da que no momento cobria toda a já localizaram sete cada veres.

I d Areferida firma declarou que tais regiã_o. . �--. _. CO a e rmas
sslos tinham s:do adquiridos de Nuo existem esperanças de se Para a nauenaIlza-jCarlos Lubiano, encontrarem vivo os ocupantes do ,0 deposito de beBI!

Os aludidos selos são quasi te- aparelho -

do ensi
RIO, 26 O numero de matrí- •

f it B.' . ('ao o ensino no I culas no prõxtrno ano na Escola de .era e o no aueo
dcs de valor de 500 mil r,js e Seguiram para o local vanas

� Armas é de iOd capitães c.36 tenen'l do Brasil
apresentam os carimbos de diver- turmas de socorro. I tes, assim distribUídos: mfantaria

838 agencias postais. .

-0- Estado 42 capitães e 141 tenentes, artilharia
I

mes \H� documente»
. segunde .u

_ Identicas diligencias as autori- MELBOURNE, 2g-Um avião 130 capitães e 10 tenentes, engenha- RIO, 26-Foi assinado decreto I �"al Hitler I Mussoliaí reparti-
dades postais mandaram real!zar I trazendo a. bordo ] 4 passagefros ria, 6 e 2. ã�terminando o dep 'sito de bens

I
nlW " Casal de SUIJó:O - tal é

I\S capital do Paraná e na cida- i e quatro tripulantes, precipítou-se A prop6slto do auxilio I

C·_Ma_H
__

�"-d�-----"'--"b----· a que se refere o artigo 2 de de- a revelação sessacioual feita hei"
de mineira de Diamantina. I ao sólo, incendiando !H', nas pro- d di urso e em ar- creto 24.230 de 12 de maio de á aoíte pelo comandante L08U

que vem e ser conce -

1934 q
•

Ieit d Lapson deputado coaservadorximi.lndes de Mont Dandenong, a � , ue sera ei o oravante' I,

30 kilonietros desta cidade. do pelo Governo Federal

q
no Banco do Brasil, �rn uIlla reunião. O ir. La,It.::l

Todos os passageiros e tripu - para a nacionalização do

I ue, afirt?�u que nã._ duvida da 3u-

pO
lantes morreram. ensino em Santa Catari- . tsnticidade da iuícrmaçãs,

"I Sete cadaveres foram encontra- na o sr, dr. Nerêu Ra- I RIO, 25 O ministro Gaspar Iv ... --- .. -- ........__ .. .. 8 ......

d
dos nas imediações do aparelho, os Interve tor Federal Dutra autorizou o funcio�a�l\ento; IDfstudo� sobr� a lepra

O d t d O O m, n
; 11'1 EflClll� de Educação FlsIca 40; ....m ti.'! p, I que".'" p «II

\ que esta va es roça o. s nze
no Estado, recebeu o se-· Exército dos Cursos de Emsrgenci a ...,,�. au e ., ., a.,a.

i outros mortos estavam na cabine
•

t ti! destinados á formação rle profeSSO-IBrasil" : completamente carbonizados. gUln e e egrama: ! res e medicas civis especializados. S. PAULO, 26-Chegou <) di- Pelo teMlUreiro do Centre Se-

1_-
-- .. -.----. '---

- - ---- - RIO, 21 -Tenho o pra-: ----; MELRO I
retnr dos serviços da lepra do cial de Apotentados 8 Reforma-

NO PALACIO DO C�,,- zer de comunicar a v· ex-· CO"NTIN(]�A -

Paraná, que veio constatar os re- dOI, foi paga á viuva do locio
RIO, 26--Inumero! sindicatos' TETE I cia. que o sr. Presidente U(qNno

.

ORTEGA Y sultados do tratamento anti-Iepro- tenente Alfredo Nicolau de S.UZII,
desta capital e dos Elltados, en-

I i da Republica coltcedeu I GASSET 80, «Alf n', fecem de�oJoberto. Ii (ijuantia de -4.00$000, �u, tevê

tre os qlwis a União Sindical da RIO. 26 :-Despacharam ont�m
I

um auxilio de 342 contos . ,
����_<_Q""� �

direito pelo faleoimento do m.,-

Baía, que reune aigllmas dezenas com o presIdente da RepublIca I PARIS, 26 - Contmua melho- 1120, ocorrido a. 15 do commte.

de 8ss()ciações de classe daquele os mini.,;tros Osvaldo Aranha, .Fer- 3. esse Esfado, p�ra � se�- rando o eslado de saúde do sr.

Eslado, re&olnram promover iun-I nando Costa e e :Mendonça LIma. ViÇO da nadonallzaçao uo José Orlerra y Cassete. As pes
to aOR ·podereil publico� o lança- Em alldienciail foram recebidos ensino. Sau Jações. Gi.lS-' sôas mui; chegadas ao enfermo
mento dun;8. edição @s�ecial da os 9rs. Setsuzo_ Sawada, �mbai- tavo Capanema, t\ inlstro 'espnrnrn agora a sua cura.

-Nova PohlICa do BraF:II.», de mo- xado� do Japao, o e�b�Ixador da Educação e Saúde. 1- -----;- -.---e'o que pc,sa Iler adqulflda pelas Hodngues A!yes e o. capJtao Me-
. FaCilidades<Íasses proletarias e pelos siodi- na Barreto� secretA�1O da Segu- UM VEf...HO DE 811

.

RIO, 26-0 larapio Aristides Passou a fazer {Jarte da redo-
(atos traLE.lhistas.

. .

rança PublIca de Sao Pau_�_�__ ANOS CASOU-SE �e oflllc·.ais não foi descobero devido ás mar- ção deste diario o ROSSO taleato-
,

Sôbre o �íi.s�nto o rmOlstro do f� MARIDO VIAtlOU COM UMA MENIN-A

I
AV..., cas deixadas no rosto da vitima 50 conterraneo jornalista u. So-

rI J aba lho dmolU·se ao seu colega J.:
_ _lO

PARA O ORIENTE DE 14 d I c sim no queijo da cozinha do lon Vieirs, cOllhecido nas lidei'
da Justiça, ao qual estão I.!ubor- as po IClaS apartamento que assaltclU. jorfialistic.as, hndo dirígi'o A
dinadol.! a Imprensa Nacional e o e lá DlontoQ um ha- ,

PI TRIBl1NA, em Sio Joaquim] ;t'partamento Nacional de ro- rem, esquecelldo-•., RIO, 26-Informam de Forta- í ••••"8" -"'
pal·nda. da esposa elD "'Brim leza que Antonio Gonçalves, com' RIO, 26-0 ministro da Guer- A escolha da ma-Is be/l> la81 anos de idade, casou-tlt! com' ra autorizou a Diretorin do Ma-

Ul'111l menina de 14, IlDOI, tendo: t?r�al Bélico . � forne?�r nos .ofi-,
.

TURIM, 26-Ini.ciou-seum ?U- a�'stido ao ato grande numero,GIals das PohcIas lVhhtarell bm6- catarinense
P t t

noso caso �e desq�lte, promovIdo d�. p�ssôas, que acorreram á ealla' culos e pistolas, mediante desco�-
.

Cassada a a en e i pela sra .. �ma CIO�dano. contra
dOI noivoll. para vêr o estranho! tos mensais nas folhas de venCI-

,

o seu mand.o Ora�IO, fIgurando
par.

. I meDtos.
. _

Intenso é o entusiasmo reinante ao nOSSQ meie social peja
O posto ao cei: como cumI?nde do mesmo um ha-

... .. _ ...... ..._.1 -- ----

I reahzaçao do concurso da mais béla catarinens•.e ·1 rem. DepOIS de. se casar, no an.o

I R I t d
Intitulalu-se �e..- Amanhã e depois chegarão do interior diversas caadidata�

1= I·d de f�1 de 1919: o mando te�e de partir egu amen OS e bros da C:::omlllssflo do 80 honroso titulo, que consagrará a mais linda lenhorinha de nOlsa

LUC I es - a negoclOs para o OrIente. Como
. /til Salario Mínimo terra.

cessassem, as mesadae que o ma- I promoroesgue·lredo rido--.eostumava envi.ar, a sra. R_i- �
na começou a suspeItar e partIU
para Hedjaz, onde pego� o mari-

RIO, 26 - O presidente da do em fl.grante aàulterlO. Acon

Republica auinou dureto na
_
tece porém, que em vez de uma,

pasta da Guerra, cauaft61o, nes I Orazio, que lIe convertera ao Is-

1 ermol da legijlação vi,ente, 8 lamismo, tinha 2 mulheres, com

patente e o posto ao cflrancl Eu- as (fuail partilhava uma vida de

elides de Oliveira Figueirl'do, vis- faullto oriental. A ara. Rina pr()-
10 ter sido condenado a 4 anos meteu não promover Ilçlo de de�
" 4 masas de reclusão, COI12Q im- quite, comquanto que êl. conh

plicado no movimente sedicioso nuasse a enviar a mesada.. Tal

integl'ali�tu. porélll não aconteceu. O trIbunal
Pelo melmo motivo, tambem terá agora de decidir tle Ulll ha

{oi canada & patente do posto rem póde ser considerado motivo
de 2' tenente de administração para divorcio.
do Exérc,:ito, Carlol Aatrngildo --------------

C ,rria, em virtude de lua con- Carta'"patendenação a 3 an08 e 10 mêilel.

Em ambos os CalOS, foram
t daconsideradG8 08 crimes contra a I e cassa

Fcgurança nacional.
._

A melhor lenha . 1.100

I RIO, 26 --: O diret?r leral d.o
Tesouro NaCIOnal envIOU um ofl-

S
·

·d poe
.

cio ao chefe de policia declaran-

UICI ou"se a -

do que res,)lveu não expedir a

.
·

AI
cal ta patente solicitada pela fir-

tlsa argentina
-

m� J. S. Fig.uei�erl� e Com�ll-
nhla, para a dlltrIbmçrío de brID-

fons61na Storn·1 delil mediante .torneios de tiro ao

alvo. bem UlIm maadAr cance"

lar a. carta-pa tentei expedidal
para G funcionamento do Bar
Palacia Rio BI'aBco e da 0mpre-
za de Anuneios Economicol! Li
mitada.
Ne�se mesmo oficio o diretor

Igeral do Te!louro Nacional adi
anta que vaí auxiliar a policia
na repressão dos clubs de Borteiol
e estabelecimentos eong.neres
delVirtuadofl na pratka de 10"
'OI proibidoll.

"A nova

lítica

MAR DEL PLATA, %6-0 ca

danr da cenhecida pOtlti81!l ar

gentina Alfonsina Storni f�i en

contrado na manhã de ontem,

numa praia contigue, á fr�qu6n
tada 'fIa· sociedqde argentIDa..
Ao que se sabe, aqsela poetI

sa suicidou·se, atirando· se 80 mar,

na noite pas�ada, após umll en

fermidade que a aCOllleLera ha

,li••i••.

A AZET
A voz

Proprietario e Diretor Responsavel J A I R O e A·L L A D O

Floriãnopolis, Quinta-fiera 27 d. Outubro de 1938ANO VI INUMERO 1283

de.. O ireter da
dade do

facul- 'Hitler chegou ines-IB: ....�:.��1:::'::: ..
Brasil peradamente a

I paohiali petremeraN

Viena

"Hitler e Mu.soltoi
repartiriam o (;aua �

de Suez"

LONDRE�, 26 - «1)(uc@b,i

Marcas
queijo

no Jorn. Solo"
Vieira,. '

Bom.nage.. á eandldata do Club. 6
de Janeire

lHO, 26-0 rninisterio do Tra

RIO, 26 Foram aprovadas as balho distribuiu uma nota cha

modificações no rrgulamento de mando a ateríção dos comercian-
promoções de ofielais da Armada e tes e rl<-'Rlais interessados contra

.
Domingo último o Gremio do Clube 6 de Janeiro prestouclasses hnexal. De acordo com êsre

JS individuoi! inescrupulosos que h
novo decreto, não haveri quadro de C

. exprei:!Iva omentigem a graCitBa senhorinha Aloisia Caires Pinto,
aceslo para promoções para contra- se intitulam delegadus da omlS- representante dllquele clube no grandioso certamen dOI "Diarios
almIrante e ,ice-almirante. A esco- são de Salario Mínimo e perCOrrf.lU Associados" e Radio Tupí.
lha far'se-á entre Gil capities de os estabelecimentos, extorquindo Com os salões replet.1 do que ha de lIlais ãilitinto na so-mar e guerra para ('ontra-almirante, e ameaçando os ne"ociantei. .

d d d
..

h d'
.

delde qu.e pOlsuam OI requlsltol me a e o VISIn o Istnto do Eltreito rt!lllizou-lile no meio de gran-
para o acesso de entusiasmo a exprelsiva ho.enagem.

�
.

,i:....

......-r AI danstls decorrera.. animatl.issimas at� altal horas.

1 I Ao champagne falou a distinta candidata senhorinha Aloi-

L IRA TEN I S C LUB 3ia Caires Pinto que pronunciou o leguinte discurso:
«Exmas. Ilenhoritas membros da Diretoria do Grellli� R e-

NOPOL S
creio das Flôres.

FLORIA I Exmos. senhores membros da Diretoria do :Clubl 6 d. Ja-
neiro.

TeBho I subida honra de agradl'lclr ao Gre.io R�crelltivo
da. Flôres a ,enero.idade de ofC!rtar-lIIe tio cordilll D@tIlin,ulira
em homena,em a minha ..colha para representar a mais bela co
grande cert.mem. Sei q:ue nh sou pertadora de dete! fisicol C!ue
correspondam á vos.a benevolencia. Só Venu!l deMílo poderia alean
çar tal vitoria, poram VOII afianço que tudo farei para alcança
lo. EI!!s8 triunfo lambem é VO"IIEl.

Saberei levar bem altQ ás côrel do n08SO Club correspêndendo
aSlIilD aí vosla coanan!;a.

'

Prometo coeperar para o engraodecimontCll deste l5illlpatico
Clu1>e.

Agr.decendo-vos .lRail uma V6Z erio I!l minha taça beb.n
do-a em louvor da vitoria».

Ao finalizar foi a ,racio!!a l!Jenhorinha fartamentl aplaudt-

CONVITE

Convidamos os srll. Soclos, quites: com a Tesouraria, e ex

mas. FamUlas, para assIstirem á GRANDIOSA SOIRE'E de DES

FILE das CANDIDATAS CATARINENSES ao CONCURSO DE
"A MAIS BE'LA JOVEM DO CRASIL", organIzado pelos "DIA

RIOS ASSOCIADOS" e "RADIO TUPI", do Rio de Janeiro, a

reallzar-se em a noito de SA'BADO,?9 de corrente, com inicio

4s 22 horas.
Temos igualmente, o praser de convidar os srs. mem

bros das Direto�ias dos Clubes "DOZE DE AGOSTO" e "QUINZE
DE OUTUBRO" e suas exmas. Familias, assim como aI embaixa
das de ambos estes Clubes, especialmente designadas polos Pre

Ildentca do. mesmos.
Cabe-nos, tflmbem, 8 honra de convIdar as Diretorias

das demais entidades desta capital e do interIor do Estado, que
tomaram parte no Concurso acima, e as suas respetivls candId.a'

tas, e exmas. Famil1as, para o mesmo CON€URSO, ,assim como

os membro. da Comllsio julgadora de "A mais bela Catarl
nenses".

Para as pessoas e fam1lias do Interior dt' Estado, que
vêm a,sistir á festa, a Secretaria deste Club expedirã convites

especiais.
Os convites oficiais são distribuldos pelo Diretor de "A

IIGAZETA".

A DIRETORIA

li11_ Floriano...., Outubro de t.,,_.__
s=s==z

da.

..

Em nome elo Clube 6 de Janeiro e do Gremio, fal.u o Dono
dUihflto c?nterr�neo i�. tenente Alaano d� Souza Lucio, presidente
daquela IlmpatlC& SOCIedade, que pronuncIOU forDilosa oração nndQ
aplaudidissimo.

Amanhã, ál 9 hera I, reunem-II na rodaç(o de.te diari. os

membro.iI jul,adores do lenlaciGnal concuno para u.entarllll ae ba-
8es do lulgamento.

"

(' . __

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A GAZETA, 27..,.10 ....1938 Flo,rianop.olis
_.JC_

·"Cornbinâdo da Capital x
- ,

Vale do !tajai
Ha grande ansiedade em tôrno

no domingo próximo, as forças máximas
Blumenau, frente ao de Florianopolis.
----..._ '

-".J."._�_ • .::.____._. ...___. _ �"""''''_'' - ........:::"'" .

.).>L.��f\.� �I:..,, _

A GAZETA

deste formidavel cotêjo que porá,
do futeból de Itajaí, Brusque e

Um f:>áreo extra
..

na

OESPO�TIVA
REDATOR: Osmar Cunha

regata de novembro

!

!

Esteve nesta cidade o

talen',número
de torcedores acompa-

Combinado
toso jornalista sr. Abdon Fóes, nhará a seleção. PORTJGAL, fez magnificas de-
nosso brilhante colega de imoren- A «GAZETA» no interêsse Iezas.

Para seleção dos elementos que integrarão a representação I
sa diretor do vibrante «lol'Oal de bem servir os seus admirado' FREDI-ANTENOR, formaram EDITAL DE NOTIFiCAÇÃO

catarinense ao Cafl'lpeonato Brasileiro. j do Povo», hebdomadario que res e afeiçoados do esporte, en uma zaga vigilante.

I·
se ed.ita .em Itajai e

.

presidente trevistou o esforçado presidente A linha média teve S'!lI pontoda Ássociação Esportiva de It4- da A. S. V. L, afim de melhor alto em GATO que fez uma grau-

p i j�l' Segund� colhemos, a,vi(lje� informar �o mundo esportivo de de partida. BECK esteve firme no
reços: , oeste nosso Ilustre col�ga a capi- nossa capital. eixo e DANTE satisfez p'enamen-Homens 3$000

I
tal, prende-se á realização do Estamo:. certos que êsse en- te.

Senhoras e Senhoritas 1 $000

I jogo.
de futeb�1 que se efetu�rà

I eon.tro inter�r_nunicip;l e jnt�r-as-I BRAULIG fez uma ótima exi-
Crcanças 1 $000 domingo proximo �ntre o selecto: SO�I�ções, filiadas, a. ,asSOClaç!lo. bição. SECURA foi um meia ha-Homens 1 !5�� I n�d� 1

da A. S. v. L de �ue e
I
maxima do .fute�ol vl�a �esper - I bil e inteligente. EmpreendedorCreanças _.

- ..,5vv presidente, contra o combinado I tar grande interêsse nao 50 por r.le grande mérito em todas as suas

U
da (L. F. ".) Liga Florianopo-j que se trata de um jogo entre ações,

m.---, .P r'otesto litana de Futeból. 'selecionados de duas associações IVO esteve impetuoso cerno ha
,

' .
--- .r

: . Por informações que nOS,f'pres� como tambem, por que dêsse muito não o vimos.
-�- l!ede-nos a publicação d.) seguinte: tou o s. '\bdon Fóes denodado encontro, escolher-se-ão os me- MIRO-CALlCO, entretanto.foi

«Sdecreta'ría em Florianopolis, 25 de Outubro de 1938. desportista do vale de Itajai, o lhores elementos parQ Fi firmação a grande: ala que a todos fezlimo. sr, iretor do jornal A G,AZETA. Nesta.
. ! selecionado da A. S. V. I. é I do selecionado catarinense que tremer.

..'
O, CI�be de Regatas ALDO �L!Z� .

por seus
. D,retore�, constituído dos pri��ipais, ele- i di,sputará o. campeonato �e fute-

abaixe assmaces, vem a prese?�a de V.::;. �olJcltar a publicação do mentes dos quadros filiados aque'l boi, a realizar-se no RIO, na

pr�se�te protesto contra li noticta dada no Jornal A NOTICIA, de la associação, sendo representado] 2' quinzena do mez de Novem-
Jomvlle, em d.ata de 24 do corrente, na qual um tal J. GOMES por clubes de ltaíai,. BJumenau bro. VILA IN esteve regular.
erroneamente Informado declara que os Galpõe� deste Clube se e Brusque. Aqui ficam os nossos agradeci- DIAMANTINO -- ARNALDO,
acham fechados. D" t'l t I estavam em grande edia.

.

isse-nos mais
.

o ,nosso ea-
I men. os ao nosso I �s re co ega e

Como se vê, êsse J. Gomes é leigo em Esportes tanto assim trevistado 'lu" o seleciona-lo da: presidente da A. �. V. I. pe- BORBA, coadjuvou bastante
que dá como inscritos para a próxima Regata Oficial, patrocinada A. S. V. I. se encontrava em' las informações que se dignou PROCOPIO que vem mantendo,
pela Liga Náutica de S. Catarina, <:JS Clubes de joinvile, porquanto Cabeçudas. quinta-feira proxima, prestar-nos, regularmente, ?ôas exibições.Bfik
estão inscritos apenas os Ciub6S Riachuelo, Martineli e Aldo Luz, preparando-se para o grande en- ,,==:��....:.t:== RETA não fOI além do seu esfor
desta Capital. C.N. América de Blumenau.

contro �eblistico. essa concentra-H. K Çfl.
,

r _O Clube de Regatas ALDO LUZ, que tem um passado ção será custeada pelos cofres da- � Dr. Cid Rocha Amaral � GALEGO, apenas regular. PA
GLORIOSO a zelar, tem sórnente fechado os seus Galpõe3 para quela associação desportiva, H e H CHECo,.b�m e DAMIANI,estreou
um inescrupuloso da bitola dêsse tal j. Gomes. A embaixada representativa ii Senhera

i
regularmente..Certos do acolhimento que este terá Ji!')r palte dês3e crite- da A. S. V. I. deverá chegar I D. Maria Luiza Rocha

.

NIZETA, J,o�ou por. toda uma

rioso jornal, aproveitamos a oportunidad<! para apresentar o� nOSS05
a esta capital, sabado proximo á H Amaral ' IlOha. Sem duvida, Efo, � melh�r"rotestos de alt!! estima e elevada eonsideraclo. d d d H lOlnem em campo aInda dIr- tar e even o a mesma vir. II.,'

nTUDO P-ELO BRASIL"
'

t d d' t' d 8 b Participam afiil (iarentes e ��� I zem que t'Jizeta não póde inte-
M i Id t

-

d S·I • compos a a wa Ire Oflll e I!!I pellaR!! de suas relações o I I '. d
.

ofte r._a eml a I velra diretores de clubes �iliados â as· 1 � nascimento de seu filho �
grar o se eClCina o �!ltarlnens� .. ,

I' Secretárío
soclação e de 18 Jogadores. ij LUI'S HENRIQUE. � FORNEROLI, mU.lto bom e

João Souza A embaixada virá sob a pre. � Fpolis-24-10-38 � S�UL .excelente. 001.5 tentos f8r-

_____.P__�e_si_d_ente em exercício.» sidencia do distinto jornalista sr. � M mldavels foran� conslgnadoa pelo CHARLAUTH,Vários records superados no
Abdon Fóes. ���-��:g�� pequem) ponteIro.
O quadro que lepresentará a , Vende-

campeonato sul ..brasileiro novel e pr��issora associaç��d'J'Casa a venda se a
Tentos

PORTO ALEG�E, 26·-0 Campeonato Sul-Bra&ileiro vale do It��a" salvo .�odlhcll-lconfortaveI casa situada á rua Os tentos foram feitos por:lvode Atletismo foi levantado pelos gaúchos, que fiz�ram um total de ções de. ultima hora, vira assIm Nerêu Ramos n. 13- Qual. (2), Saul (2), Calico, Miro, Ní-
112 pEmtas contra 79 dos paranaenses, conquistando, as�im, a taça

formado.
. . . quer informação pe!o telefo· zeta e Beck.

oferecida pela Prefeitura. Bruno, GeOlnho, Llco, Elcke, ne n I 388'
Nêsse torneio foram superados diversos records sul-brasilei- Kobarg. Fatéco, Totinha, Ada, I

..

. .

200 2670 Karstens, Boia, Pera, Sada, Li-,'�.)��._.�....,.::&,!!'ã���ros, entre os quaIS os segulOtes: metros, em .2 , I paranaen- """",,,,,,,,,,-_"'�� �

se Blumenau; 400 metr.s, em 51 segundos, pelo gaúcho Klimann; lit?, J�li(ll;o, Coceira, Albani, i � Emlll'o Leonetti eElisa � Atuou a partida o sr. Nelson
1.500 metros, em 4" pelo aaúcho Peres,' lançamento de pêso em Dlegu".' Nena e Oscar. ,! � La Rosa Leoneti ��

M h d Af n h R•
A lanha atacante d) seleCIO·

I
'it; rilI ae a· o. óra & seu estrao o

12 metros e 49 pelo gaúcho Grazíani; martele, em 41 metros, 09 �. �

pelo gaúcho Dario Tavares; salto em distâocia com 6 metros 6 88,
nado da A. S. �. I: c_ompor-se-á i � participam ao!! paren�ei! e � ('c������z "',_, � .

pel9 paranaense Gebert. de ele�entos prmClpal·, repte- i jt1 pesso� de suas relaçoes o ij ii A U L A Ssentativos de 5 clubes filiados 1181 contrato de casamento de �i � Osvaldo Mauricio I (M é' d CP' ') 1
, .

-
. � Ema filha IOLANDA com o sr. � ll!I Dti' at nas o urso rlmarlo }.

aquela as:oclaçao. p, las mforma- I!?J NICOLAU BUATIN � 'ii u ra II - Das 2 á. 4 __

Çdões g�(' nos APrbedstou 0F'
ilu&tre II � Fpolis, 22-10"":933 �� �I seB:.ra � Tratar á rua Saldanha Marinho

esportista sr. on I)es, o l!fJ � 11 D C I Fil H n' IOde 1 ás 3
encontro entre as duas associa-I � ��oo���" � �

· e: t omeno

I· .

ções v"m despertando gTar1de in- i � �1 IOLANDA " i � . . uá ra A d
ALUGA-SE a casa de moradia

A •• I � • �� � particIpam 8 p.ssoas e , C· 'b 52tere�se em todo vale de haJal .. � (!t e � J' H soas relações o na"imento
a rua untl anos, r,r. ,nesta

Todos os admiradores do espor-l���ij NICOLAU

�r�� �� de sua filha
�

H Capital.
te b�etã!) anseiam .grandement.e, I� ��:�::- � , NEIDE MARlA I A TRATAR ,NO BANEO
por esse enc:ontro. Dlsje-nos m:l1S I � noivos � ; 24-10-938

I AGRICOLA. A RUA TRA
o nO�fO entievistado que grande, 1t��[;8:lOO� ��..iI?l���� ANO 16.

Comissão de Salario
Minimo

Estado de Saota (;a
tarfna

PeJo dinâmico presidente do Iris, sr. Are Maneback, foi lançada a ioéia
da realização de Uni páreo extra na regate da novembro, cujos conoorrentes se
f-iam os clubes de futeból da Capitel, com remedares que nunca correram em

púgnas �áutic81s oficiais. Ao que co��te, a sugestao foi recebida com simpatia e
entusias"'"no nos r"Y)�i05 náut.ioos. Que ela ee concretize, pois.
Feder.çãD Calarinense

de Desportos
ESTADIO ·'ADOLFO KONDER""

Domiog. - 30 de outubro _. Domingo
A'S 15,30 HORAS

SENSACIONAL PARTIDA DE FUTEBÓL

A sensacional peleja
dOlDingo proxiano

'Ouvindo o presidente
A.. S. V. I.

da

dei VALORES INDIVIDUAIS
dos jogadores do (�ornbine·

do e do Aval
Por falta de espaço não poude [ree-kick, não teve outra falb 1

ser publicada ôntem, a (JOta que flagrante.
daremos abaixo:

Combinado da Associação Esportiva do Vale do ltajaí (Itajaí,
Blumenau e Brusgue)

Combinado da Liga l" lorianopolitana de Futeból

Avaí

Declaração de Salario Mi.
nimo pelos' Empregadores
O cidadão Rogerio Vieira,

Presidente da Comissão de
Salário l'I\inimt) no Estad J

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
as Comissões de Salario
Minimo, notifica a todos os

individues, ernprezas, asso

ciaçães, sindicatos ou firmas
que tenham a seu serviço
empregados ou operarios,
que, por interrnedio de agen
tes devidamente habllitados,
serão coletados, por esta
Comissão, funcionando no

edificio da 16a. Inspetoria
Regional, dêste Estado, as

indicaçêes das salarios mais
baixos efetivamente pagos,
com a descriminação do ser

viço desempenhada pelos
trabalhadores, conforme mo
d elo aprovado pelo Ministe
rio do Trabalho, lndustrla e

Comercío.
Comissão de �alario Mi

nimo, em Florianopolis. 13
de Outubro de 1938.

NAO HAVERA' PRELIMINAR!

ARQUIBANCADAS:

Juiz

ROGERIO VJEIRA
Presidente

GERAIS

CHARLAUTH j

é o crecpe que revolucionou o

mundo velho, e, óra revoluciona a

America do Sul.

CHARLAUTH
não é um creme comum

che extinguirà as sardas, pano.
cravos e espinhas, sem a mininia�
rrritaçlio deixando-lhe a cutis.

limpa, macia e fresca.

D {PEITOORES DO DENTE
,

OUVIDO
, �IUMATI5MO

"EUQALG.IA
(oRTES,GOLPES,POI'tTAeAS .

'i='ERIDA� RECENTE:),
PICADA$ De.IN�ÉT05

-��._--.

, ,
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Perfumarias e artigos

E M

da
A Casa que

.;:

PRESA U A FALSA
EDICA

PORTO ALEGRE, 25- Cam·
ialeando, olhos amortecidos, os

.estos lentos, aquela pob-e rou·

her que mais parecia um espe
ro humano era alvo dos olhares
uriosos de quantas pessôas se

ncontravam no Hotel Metropo
e. Em dado momento ela iii des

naianda. Parecia estar muito do-
nle.

Amparada, foi a infeliz condu'
.ida a um comodo do hotel c,

.visada, ii policia compareceu ae

ocal, tudc se esclareceu a raspei
.0 do fato.
Tratava-se, da pseudo medica,
aria Avila Retamal, que por
arias vezes figurou no registro
olicial dos jornais cariocas, apon
ada CORJO viciada em entorpe
lutes. Varias vezes tentara ele
uicídar-se no Hio.

Vitima de oxplora
dore§

.
'

--'y'

,

;-,

, ,

I'

'<':,�.,
". ,�.

.

�"'�
. �

,
',

• •

, �,-:��j�:�.\;-
1'-;:-: -: ..�_; ,
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E T. I I·
I�· Alhedo � de Araujo I �ccacioMo.I����

MEDIe,;() relra .
� estrutura em con-

. callzação e direção �

�sP,cia��faitji��es:ia:z�:s�!:sad:��:rvos tó�: de a:::g::;ae:cr: � ;rr:�oarmado A��r��h:�ento com I
Tratamento do ernpaludísmo e das malestias da pe· ,..5 pleto para constru- �le e nervosas pela .;111toflemofherapia Visconde de Ouro Preto I ções de pontes em �

consultor.
ia

e.r.eSid.enCia--praça.; 1.5
de Novembro, i3 I. 7() �__

.

Ph . 1277

-. I'
concreto armado

I�Telefone, 1.584 ll.. 01\P., • -, �,

OJnsultas:-Das 8 às 11 e das" J 4 às 16 horas ., .

PW4���l�I-J.Q.\ f��;r��.�l..,!..���c.���i�!! I'
ümar, Carneiro lheire

��.;'I
$ii "'I" ill'!G P""'''''"l"r.t� �� E'M .; .D I 6j o o P E R A » o II
� Im ;� � e.. Gru�'U.. r

.

...nge r.he I ro C i v i I ",�,
.i fERIDAS" I �\�

DOENjAS DE iENHORAS-PARTOS i
' I' ��rIN

..��,� ..
'

�
"ONSUI.tORI�-RUA TI\AJANO;: 17 iOB. ;""'_'

P I
112 -II � IZ ir!"' III l.\�

DAi f) Ai 12 ii 2 Ai 5 MAS v • aCla Ua ualXa �conam�ca �'
,

'_

dA I'ml �.lLESIDIINCIA A RUA Nerêu Ramos 26 '

�f
;1'. !� 1· A d A t t ���FaNE 1450

I 'Õi�'t��� i��x� n ar • par amen o

r�:e..:11 Atende chamados a qualquer hora dia e noite " '. ';,j SCR\JPHUtAS .

I
-= l1iL)�

.. . . i.J I tttf�1.';;;;:; Caixa Postal, 184 �
I M�!estias ed�OSOperar-�es �/I ,"";""",,,,;,,.;1,, f1Ikill.�1I I ' �..

'

,
Y '-I ii � ;.

.

/f4i(1 A It ,1J.li 11 � �

. ...

·

O L.. OSi; ';I'�:h�i;�-:: � �
� �OUVIDOS. NARIZ E GARGANTA I Radies � Curitíba Paraná �
lJ:r II J .. ii o dJ;e A r a II JS o I � �)

,

1
Para seu concerto, procu- � ��

Assistente do Prof. Sanson, do Rio de Janeiro. Chefe rai a Casa Musical, que con- � �
do serviço de olhos e oto-rhíno do Centro de Saúde .

I
ta com a oficina melhor �

�
, de Florianopolis

I"
montada na capital. ��� � �

�e�brorla Sociedade de oto-rhino laryngologiado�io. I Rua João Pinto, 12 ����F����Consultas diarias das 4 ás 6 112 - Fone 1447 .
<

Mi" §!iSjUj'II! f'W!"'WF!BIli& 1M E = i.8J
,,-'

I'
Rua Vitor Meireles, n. B-FLORIANOPOUS ! , C

r"�
Dr. S á u I o R a mos urso de Maquinas e Pilota�!!l IEspecialista em molesties da eparelh» Etnitr; unna- PREPARAM$)� ALUNOS PARA EXAMES A 311. �- I
ns do homem e ria tnslher �UINrSTAS, PltATICiANTES DE MAflWINAi, MIifI-
E.x-intern? e ex-Assistente do serviço de círurgíae RISTAi E A TUDeMAII �'lJE iE l\UfIIUE A'

gínecologla do Prof. Brandão Filho. MBClANI@A MARITIMA.
Ex-Diretor de Instítute de Previdensía Clinica do
Ri0.
Ex- Sub Diretor d.i Serviço Médico da Assístencía ADentaria infantil do Rio de Janeiro.

"

Curso e prãtlca especíalísadç @ro tlr.�.
Medico do Serviço de HigierJ. Pré-Natal do D. S. P.
de C. S. de F'ortanopolts.

Doenças Ile senhoras. úrfJlogul
Partos t Cirurgia.

,,'.� _ � 1ilIJiI IIIlIII.

I Dr. �!cat'�.II---
.. ·=------'*',_..·_"---

Dr. ,A'u''fIIUC!. to
"

ISG)ttsn-1ann�
Dr. ��••rDla'v'.. 1 Pt

a � Desernbargedor �, VI. .,

d.. Pau I_
Salvio Gonzaga' I

Ex-chefe �� clinicá do Hespi. J\tlv'_lI.
"!iR t: I tal de Nürnberg, (p• orees..

�T=��1L l ADVOGADa t lndérg !ui'khar.dt e Professe!' fi. 1 5 � M..._ltr., 3 �••
e,..,..,,,

À M I!:.O ICO -tj E.rwin Kreuter) Feus 163 t e Il,e

.Ol!NÇAS DE SENHO� ;; Rua Trajado no. 2�
PtAS-PAftTOS E'PIC!Sl!ifi�O em elrur,la
• A gerai

"
�eraçv.1 _ �

l;c.nsuIt.rio���ua Vitor II I alt.a cirurgia, 8inl.ecolf;)gia. (4iE>-
Meireles II Dr. Pedro di Moura Ferr@ e�!la5 .

(Jas sf$�h�ras) e !part.os,
.... ,* .. "".--..

I
cirurgra do sistema ll&iv.se '"

Advogado í
operações de plasticll

RUA Trajano, n' 1 SQbralhi> j I' CONSVLTOptIO·�·ftua Tra-

I
ano N, J � .Ias I () ás 12 e

t. Telephone n' 1548
�

das 15 Á.s I' 1!2 horas.

� ,___ WC1!o__"""-

I' TELEF. 1.2RJ
��;:_.;im;;....;,L;�__ii��®ti�_�.'�Dmj<II'Ri!I1l:l""& :;zi\lfl�=im!i!l4WHIIiMlBmiíYllfl I'lIF'Q.IDE'h.. -, A c 'I

.
�, n �'-'

; ..
! �c::.,,�:- .Ru� _:;ste-

v••�ela. pr••••••• _.a limousine? I' I
'os JU ..IO.

N.
"

2.�t> I
DIsque o n. 1.5.a 4e seu telefone e

' jfJ..s:�. ,LJJ2 _t
terá não sÓ para liU5 paeseios, como tambem para ,

Yiag:: todos rano. modem,,, e ,onfortaveis dirigido. por
I '''"7''������I;'�

,

�
babeis volantes. ��- w# c;;:l W

I Formado pela Faculdade de Medicina da Unlver-
, sldade de do Rio de Janeiro

Tratamento clinico e cirurgieo de todas as moles
tias dil olhos

Curso de aperfeiçoamento na especialidade, CQm o dr. Pau-
119 Filbo, no Serviço do Prof. Davíd Sauson, no Hospital

da Fundação GaHré<!-Guinle do Rio d� Janeiro
Completa aparelhagem para a sua especialidade

Eletr.cillade Médica, Clinlca Geral
Consultas diariamente das 15 ás I i

CONSULTORJO Rua João Pinto 7 sob. Telefone 145(1)
Pl!SIDENCIA; Rua Tenente Silveira. 57 Telef. 1621

� �, ,

Jl 's 10,10 e atas Z as 4: h�,

�esii.niia: �ua Visf'onde
de Ouro Pleto, 42-

fone: Ce)Osultorio, 1405
fone: RlIlsiQfliDcia. 1155

�,� -: i: __ " �SA&Oi DEVJ.mÃt> DIRl.,R-§ Ae 51\.
�.LAMPI� DeS REfi VA:1JE
LARGO 13 DE MAt., 41
fLORIANOPOLIS

NOV�ID�D E
SANDALeAS iA�J$�b�PA.l'A VEA ..O

Calçados ��$O'ó�l.HOR QUALIDADE A

Sapatas DE Vi.RNIZ D.A MELHO�
QUALIDADE PARA SENHORAS, A aoS

�HINELOS, TAMANCOS, CiNTOS, src,
FABRICA DE CALÇADOS-BA.D8Hmas
A LHE'-JREUX

Secção de vendas RUA �OM. MArRA, •

Consultoria e Residencla á Rua VizceOOs til 0"'. Pre
to, n'. II - T61.-"IOO. -FLOftIANO"OLl�.

,
"" ",_l _ �" _ � .)r.......... _..n.:..� _!;� • .c

I' ....' � .'l:.......� _. 4....... ..... � ...."M!II'...vc!.l\, �"Jt AZiM iN J.&7!? âGiS)j!S&_.. ,se
.

DistinçAo e B"IIIClnferto,
----------------------------------------------------.�

Cam Economia
nos Trabalhos doS6

Consultorio Técnico d.
íHI. .

IVO A. CAUDURO PICCOLl:
En"."halro Oivil

'"Â

fDref!asiOr\\aie I!\.l3i1itadQ& r:.aar.8Jt••ce
os rai-nee .e .ngenherla ��

Atlministraçãe. c.nstrução e reforma de prédioa com

pagamentos em prestações

fOr0jétQs ern:Jgeral
Elcriterie centrat : Ru�7tde Setembro,

Porto Uni ão

502
503
S05
:514
519
$21
625

CLINICA GRRAL
Vias Urinarias

1r(jJÜlrn�nto madQrn(:) dlls
molestias do Pulmão

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

Res. Hotel Oloria-Fone 1333

____rrzrD'mlJjaHlS!I!mJ,d§�...��.. i=all:iiliílCl'iIlAm=f5111Iw 'iliisi:1 '. ,Consultas das 13 ás 16 hrs.

Elondino CardosQ
Otavio Cardoso
Bernardino dos Passos
Numas P. Cardoso
Waldemiro Vieira
Patroc:inio Vieira
Rubens

.

-
_.
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EM STA ..

CK

IFLORIANOPOllS

·PlE ..RESENTANTE$ E

CARL..OS

taDa... _ .,..r re- de maquinas {fe escrever,
_______mIII -a eerdar ráàio!l, e aparelhos em ceral.

Rua Conselheirf> Mafra a' "

..

zlnas
aSCH

... " ••_1...afla'_, ........

.................

__ 10ft. - da ........ ".rt ...........
....I l1li••••• D.nso._ ..at < )

I duraIttIN...
A

tI__ ... , _ ....
..._" .

••••

lomplnnhia Salinas Peryul.s--" j:�.io

Prlr'g T erres Bt Cia. Limitada -'-Rio

I Navegação Brasileira Limitada--Rio

I N?veg?çãê Caboftiense Ltda.e-Cabc
�: Vandenbrando f.J. Cia.- Santos

I
Frio

VIAORNS O!fi�TAS PARA O PC'RTO DO RIO DE JANEIRO

�'aVi'f.aÇ"ão entre BUCAREIN (joinvile) e: SAN!OS.
'

AN"Cr'\A DOS REIS e R.IO DE JANEIRO, diréta-
mente. sem transborde

Tem [unlpre vapores em porto, carregando
J)iKafr&ga-s@ de classificação, medição e E�.;lSAR..QUE de

It�as as t!lsp6lcies de madeiras serradas. beneficiadas e em

...,. stc., cereais e mercadorias em gffal. para f.!\ll\lqucr
� N@t!.t!!,,��,":,_?ui de País. bem como, para _ Exterior

�iii cargas de ímportaçãe.] fio País eUI" Ex
terler, para sesembaraço e resesoache para

as praças do interior
HlVre !lA E. l'E FERRO ARMAZEM PR�PRI.

'IÇG @ARANTmo E RAPIOO-P� 0$ MODICQS

ancu do Brasil
Capital

f'lfIhIo de resorva

106.100:0.0$080
259.746:100$000

EXECUTA TOi>A5 AS OPERAÇOES BANCARIAS

.tmNruA8 E CORRESPONDENT1!l\S BMlTODO 8 PAIZ
AGENCIA LOCAL RIA TllAJANO, No IS

Abona. em, conta Icerrente. e. aecúintett1 juros:
Bcp. com Jur9s (COJlJ!'RCIAL:SiM L1I1ITR) 2� ala
])ep. limttados (limite de 50:000$) 3% ala
Dep. popalares (idem de 10:000$)

.
4% ala

Dep. de aviso prévio (de qJ1a.isquer que.utias, "COE. :'rGtiradas tam-

bem de quaisquer importandas).
com aviso prévio de ,30",&i15
Idtm de 60 dias

m de 90 dias
-�-��
eBITOS A PRAZO-FIX8:
pe 6 mês,,,
por 12 mêses
Com rmda mental

, IdJfRAI A. PREMIO'.
por 6 mlsec �c. a.

por 12 mba .. •

Sujdtt aG_alI pl'lpertloBaJ..

Expediente:�:da8 1�ás 12 • das 14 é.8 �5 horas
Aos sabados: da,S 10 ás 11,39 horas

� Endereço telegrafico: SATELLITB

I TELEF't)NE 114

Tr:NAS Df.. RADIO. CONSEI�TOS E AUMEN.
TOS PROCURf!M

� Em loteria a sua favorita ;!'\ El�E�T·RICt-\
Rfl TEP':{E�t�:��ME�o����\1o�t� ��f���ç��k li

MATERIAIS ELETRICOS, LU'\TRES,� r: ABAT· II
]OURS ELEGANTES E MODERNOS liNOVIDADES! VISITEM A EI!'

� !,�
Rua João Pinto n. 14 .etrlca

��ACABA DE. REC�BER UM FINISSIMO SORTI- l'MENTO DE CHUVEIROS ELE'TRIO,)5, NOVl
DADE NO RAMO-AR fIGO GARANTIDO, I�i

, i�

Matriz

Filiais eln:

BI.man... , Cruzeiro do Sul,

•

J' -I L L f:':<; ,.� ...

Dln"•• J ages, agU!i�l, �'�D,;j

Francis.. da Sul

MOSTFlUAAIO EM:

Tubarão

em

Rua Felipe Schmi1d rr 7 e 17 ai

No E.strelte �onta .0 Leal

«,'h _

I III • T-.··
..

...-
..

L

Feoe-ral e Santa Catarfna

NOS CLA.5IICOI INVIL�pti5 I'ICHA.()S

Um romance que
passou ...

ALUGA-IISó um presente realilará
esse sonho... E nenhum
presente melhor d. que um

perfume, um perfullle que
faz sonhar como Noite de Sa,
dad por exemplo.
f' o ultimo peerna qae

Schnelder a: Cía, .erev.v.
com a magia mlsterio•• de
suas essencías raras. Noite
ide Bagdad é como uma sin
fonia. na qual tr..caJam no

tas frescas e ardentes, ai·
ternamente. Noite d. Bdgda.
faz lanhar... lembra raman·
fel e sugere pOllia. � . Um
presente apropriado, pois,
para as mulheril qu.I al"am.
faz recordar OI remanelll pa ...
sados.

Casa no Estreito

(Joio Pess6a)
SalDo de! visita - cinco

grandes quartos - 881a de

jantar - copa - usinh. e

instalaçhs sanitarias
Luz elétrica fim todos os

compartimentos
Doia qu.intais completamente
amurados e uma explendida

praia de banhos
Deis pories e dois anques

para lavaçã� de roupa,
Onibus Da porta.

T•••5 .Ii campartimentos
tem janelAS e a caia .atá

oempletamonte nova, cem

lI1otl.rDa f08sa .:0 M 5»
, Agua encanada parà serviços

da cesinha.

CHAVE.!' lU! ftUlli
rul 'UIUtUD N· 1

Flori.nop�Ui

NelTM •• BAClDAD

Velas e Magn

quinto ..fel ra
\27 de OUTU RO
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Deposit,os dentarias em I
Blumenau ..Lages-Jaraguá-Cruzeiro doSul I

�
ALBERTO BORNSCHEIN �

RUA 9 DE Mf RÇO Nr. 2 i 4
"�Iin"'rva" 1I1�'.

1

Caixa postal DS Eud. teJgl·. J.:fI. ""

Para o Sul ..J O g N V "� E
�������������� ��=,����.�������j

;;;',Biij-iiiiiiiiiiiiiiitCiãiiíii'

�F��,,�--�,• .,;;;;.�;;;;;a;e--_;m,..

-,�- �",.,ã.w_���iiiiiiiiic-�j-,'··-ríiiEi"g:{t;_;;a;;':�eN"i:::.'a
&..... .e" re.. !!:t.•G® -----")(\i.'" CII.0@�·· �

.

til 'i.i';; � u._�__ ��_Y_'"_."_"_-�_ru. _ I T���ne O I tral��:"e �
Q Paquete !TAQUE'RA sairá á 29 do O Paquete rfABERA saírà á 26 cl°l� Rua Viscor)d�� d(� T"aUf"1ay N' 18S icorrente para carente pura:

�

IIIParanaguà, Antonina, I Join"ile 111111 fita. Cat&l'1!ina
Santos, Rio de Janeiro, Imbituba �� IIVitória, Baía, Maceió, Rio Grande Hot-.QI situado em melhor ponto sllen-Recife e Cabe.íe!o Pelotas c �

�! �

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

panhla acionai de Navega
çã�

Mc�vimento Maritimo ...PGH��to FI®rm�ncp�lis

Co

Para o Norte

Preferido das Exmas Farnitlas e Snrs, Viajantes
I
(

e

Aviso Recebe-se cargas e encomendas até a véspera :das;,�aídas dos paquetes
k e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesmos, á vista do a-

- J !\RDIM G!�ANDE E SOMBRIO _

testado de vacina. A bagagem de porão deverá ser entregue, nos Armazéns da .

Q � L D � ..JI
C�mpanhia, na véspera das saídas ate ás 16 horas, para ser conduzida, gratuita- ! Uarj1CS uuns u@a CGm�ua
rnenté para bordo em embarcações especiais. ... BEBIDAS NACIONAiS E f.STRANjEIRAS
ESCf.ITORIO-PRJ-\ÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 SQB. (FONE 1250) _
6�RMAZENS-CAIS BADARÓ N. '3--(FONE'1666} --END. TELEG. COSTEIRA �

Para �aiS infOrm!cõ�s com 0., Agente �,.J. ,-�.A., "JTO,,__�-::, C;ARDC)SO I.[·�_'-

I �� "��.J O .' N� �- L E
E

I Aperto um botão I' t e ouça sua estação APRE �-3 E:NT /..\
r'

.

tl
... T# 1 lIirl., t _.

Y'
. Ldiiiiãiht

A nova linha de r8dlcs

Proprietario: L.EDERER
n

t
I

.'

Dietrrb"uidor Exc�i,.Jsivo

Casa P I E P E R

Sintonisação Elétrica, em quasi lo
dos os modelos 1939!!1 maravilho
sa concepção eletrotécnica que per
mite a csptação de sua estação pre
ferida, mediante o simples movi
mento de pressão sobre um botãoll!

RCA-UlrrOR
1939 ValvultUI

Fou.grafos
Diseos
Agolbas

Rut� 15 de NoverY,bro, ses JOINVILE
Admitem-se ainda alguns agentes no interior

FABRICA DE ESPELHOS. A UNICA NO ESTADO - VIDROS DE TODA ESPECIE - MOLDURAS-
QUADROS, ETC.-vJDROS LA.PIDADOS E BiSEAUTE' :'08 MEDIDA

A S'Ac E P E Rp. I
...JOINVILE Fornece para o ínterior

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

CASA PIEPER
_.--"'-:iJ-.----------------.-------

.JOINVIL.E
,

•

•

I

.�-�...... "

�.

d

o MELHOR Dl' PR ...L\Ç� I
ACOMODAÇvES CONFORTAVEIS PARA VIA- I. _

JAi'JTES E EXMAS. FAMIUAS

111 TRATAMENTO DE PR�MEIRA ORDEM-CO-

" :1 :lINHA BRASILEU�A E ITALIANA

\.1..
Anexo: Arrnazern de secos e

moinados

iiiDerval Santa �atarina

t 3
-

.l�PJJr?�:r:;..mr:;sm;Frf) ,!:;Sh!Rii" H ;r;;;iaNW .. ri S

E
e JA

A
Propr.: FRITZ SOPP

I�

I
li '

O ponto mais central para hospedar -se em

Joinvile, com conforto, ótimo passadio e prontidão
só no

I llfiI_ a-.llll1nliC_lIII"a'- MI__IIIIIIIW.iNlW_Ii --_

a A CAPITAL.
o maior stack de roupas para menina. e Barltas

Rua Conselheiro Mafra esquina da Trajano
À CAPITAl.;..

, I

VISITEM

Hotel Avenida
Rua do P'rfncipe, 353

.JOINVILIE

•
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Florian()polis
----------------------------

P R E ·�8

GAZETA, 2.7··10··1938
0-S �ssa Ita ntes-C-d-P-it-ã-O-T-'e-o'-d-u-r-et-o��de--C-'a---vo�l-a--nt-e-s-n-o-v-a-s---in-s-tr�uçõesr'

o·
·

. �argo, que �egressou do ser" �ara a repressão ao bandl-

d t·
tal). onde fOI levar ás tropas ttsmo.

as caa Ingas
.. '< .. ,

vão abandonar
a vida do crime

A

RECAUTHCHUTAGEM
Comunico aos meus distintos freguezes, que adquiri
uma maquina para recauthchutajar pneues gastos de

CIDADE DO SALV

Ao/temente,
em Poço Redondo,

DOR. 26-0 «Estado da e que se encontram atual
l)Jia divulga que o coman- mente em Sant'Ana, virão
dante da Brigada Policiai para esta capital. dentro de
recebeu um despacho do

VO"I
oito dias.

lante tenente Anibal Ferrei- Entre esses bandidos, con
ra, procedente de Geremoa- forme íntormamos anterior

bo, informando que diver·1 mente, se encontra VJLA
sos bandos de cangaceiros,

I
NOVA. que fez ínt.eressan

chefiados por CORISCO, tes declarações. DIsse que
realizaram um congresso, seus cslegas perderam o'
c' fim de deliberar sobre a' gosto pelo cangar:ço, desde'
at tude a tomar, em íace da I

que morreu o seu chefe, o

nova situação creada com a I crti do cangaço». �ememo. �!lBtI .-

morte.?e -Larnpeão- e a; rando o combate de I\ngi- _ ,. ..

idenslf1cação do combate ao i cos, no qual tomou parte,: •

c; ngaço. I VILA NOV j\ declarou ter: I
Nessa reunião, resolveram: certeza de que a foiça que: :

( ntregar FC ás autoridades,! primeiro atacou o "coito", foi : :
alegando as dificuldades por

I
a do então aspirante Ferrei" : i

que està pas ando f) cang<l-i ra Melo, o qual ma.eu LAM· I :
ç , os chefes do grupo JOSE'! PEÃO, MARIA BONITA,: :
(.,ERENO. BALÃO e C R IAN-' LU!Z, PEDRO, QUINTA-: : I

u., e os bandidos NOVO- FEI[�A :--'1 r: R G U L H Ã O. : : I! EMPO, PERNAMBUCO, II COLCHEl E: MAHCELA e I :
ONTO FINO. LARAN-,maiS

trê . outros bandido�.: lo
EIRAS, QUINA, MA[<I· -

i· I
HEIRO, CUIDADO, AZU- MACEIO', 26-npancada", I·

. ÃO e DUC�:, companheira 1 conhccid : bandido, eh. Ie de : ..

e CRIANÇA. que agiam um grupo de ca -gaceiros, e : :
m Serra N: gra. que In dias se entregou á: :
Foram apreendidos sete o porteia. juntamente co n ou : :

iosquetões, d .is quais qua-] tros cornpanhelros, vai se : :
ro modelo 32 e dos tipo

I
casar com sua companheira : O ME LH o R I

'908, e mais três fuzis, Maria Juvencia. II A�����v6 ilem de inumeros punhais. Os r:oroclan!(J� .correram ôn-j D[jJJE Ilq;;. E6TOMACAL •

tem, pela pnrnerrn vez, na II I
MACEtO, 26 --Os bandi- matriz de Sant'Ana. : ,I

os 0,ue foram prêsos recen- Chegou a est i capital o : � 1

caminhões

A minha oficina està a disposição dos distintos fre-

guezes a Travessa 4 de Fevereiro (ao lado Lia Ca

sa Peiter) Blumenau.

Vulcanisação
Hermann Kupper

�I� �!.�O.�
RADIO

De 17.30 ãl! 34.00 horas

Ernani ae Barros
Huno Rohmf)
mauro Be OliUl!ira
lõu melo
BanOo õc Lua
Orquestra Oe Dansa�
ReOamés e a Ali 5tar5
EOuarOo Patanê e flua Tipica Corrlel'!tes •

�omli!u I5hipsmon com a OretuE_hoa êl

Concertos

Aklertura com VOZES NOVAS. elernenteu
estreiante� no rcêlo,

A's horas certas, jornais faloaos carn n: .

tirias em primeira mão, forneciaa-;
pela A HOITE. e oferta 00 Cas"
õulmarãl1s Ltõn., agencia C'a Le o

te .. ia feõeral

A's 21.30 CANCÃO DO DIA • - escri!L
e interpretaàa por Lamarline �abL
uma oferta 00 casa Oe louças "O

DRAGÃO.

A's 21,35 .... Pagina0; Esquecidas .. !:"rc'
grama àe reminisceocios, litera�JO :

musical a cargo Le: relso BUlm' .

rães. Abigail maia, Ernani Barros
e 05 rnuelcos õo pas!iaQQ.

5peaRers àe stuàio: Oàuualào Cozzi e

relso Buimarães •

Amanhã:
Orlanào 5ilua, Irmãos TapaióB! Rose

Lee, releste Aiào. Hobor Dias

A's 21 �5 - VIDA PITORESCA E MUSICAL
DOS COMPOSITORES POPULARE� •

l'rea,ção e realização àe t.orncrttne
Bobo.

A's 22 00-0 TEATRO EM CASA-ApreseIl
to' a ccrneõtc em 3 ctos Ré Mlst�ril)sa
na interprdaçlo ào Companhia n

rcméõtcs éla Hccloncl-

a sa .Três Irmãos,
........................................................................................................................

o Palaciô das .Sedas,
............................................................, .- :._ ---

::;

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

E' um deslumbramento de côres e padrões
Simultaneamente, com os maiores "Maga�ins" do

o Paraiso das Modas lança em Florianopolis as

Primavera, a mais rica e maravilhosa creação de 1938!

MARAVILHOSO! FANTASTICO! ASSOMBROSO! INCOMPARAVEL!

Rio e São
sedas

Paulo,
da

O stock de LINHOS, acabado de chegar, ê o

em qualidade, elegancia e beleza

Linhos 'sóSedas ·8 na

•

umco

� ,."

CASATRES IRMAOS
......................................................................................
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A BE'LAAIS CATARINENSE
DeslUl11brantes e esplendorosas serão as bOl1lenagens a serem pres

tadas ás mais lindas jovens de Santa Catarina no prõxil110 sábado no Li
ra Tenis e dOlDiolO, pela ntallhã, no 15 de Outubro e á noite a illlponente

. procialDação da mafs bela catarinense no Clube Doze de Agosto.

T A�R��sa od! �M�.a�
municipio líder do oeste catari-ARNO KONDER

������������������""'-"""���_��...,._��""'-"""�""'-"""""'-"""""'-"""""'-"""����""'-"""�""'-"""������������ Assinala a data de hoje a pas-

A V O Z D O P O V O proprJietaAriO le nDireotor R�p°,!1S3Lve! L sagem de aniversario natalicio do
� .t1l. A D O ilustre diplomata e nosso distinto

--------------------....:.----- .----------------- coestaduano Ir. Arno Konder, fi-
gura de grande projeção em nos

so meio social, unde goza de gran
de estima.

< � Gazeta» felicita-o.
fsfuren r 77 ficai ld Bole.ta.em ao. pr.- D J

·

tl_ receu ..� O urso o leiaiS e so a'" dote. dos paise� to- r. oaqulm
do Jardim Zoologi"" dos da Força PÚ-I, 'aUtnrios deira

B I hli flumi I BUENOI AIRES, 26 - Coas-
CO em res au Ica lumlnense tituiu-se a comissão nacional de

boicotagem aos produtos dos paí
reformados s�s totalitar!os,. ás quais já .ade

riram 12 sindicatoa operanoe e

outras entidades sociais.

O Montepio dos Funcionarios

Doningos José da Sílva, proprietarío da Padaria e Confeitaria Públicos deste Estado está pu
CARIOCA, sita á rua Alvaro de Carvalho no 17, vem por meio clêste co- blicando edital declaundo achar
municar á sua distinta freguezia que, por motivo da reforma do prédio, se aberta concorrência púbhca
O seu estabelecimento serà instalado, provisoriamente, a partir do dia 24

para a cOll5trução de um prédio
O sr. dr. Nerêu RamC'S, ln- do cImente illês, em uma das salas do prédio á rua Felipe Schmidt esqui- • S Id h M· h 34

torvt.ntor Federal n8 E�tado na da rua Alvaro de Carvalho (prédio da Cia. Aliança da Blia), onde con-
rua a an a alio o, ,

"

b
.

t tI' I
tinuará esperando as atenções de sua distinta freguezia. J

em terrenos dé propriedade de
reee eu o !egulO e e egrama: Florir::nopolis. 21 de Outubro de 1938. d'. Maria de Moura Ferro.
BLUMENAU, 24 - Com

. .

pezar comumco a v. e'xcla. o

falerimento de dona Cristina

Blumenau, filha do fundador
deste municipio, 8ctmido a 14

do (:errente, na Alemanha. Sau'

dações. Ferreira, Prefeito.

GA z

B�ESLAU, 25 - Grave incidente
occrreu ôntem no J irdim Zoologrco
desta cidade, durante a visita de um

grupo de escolares.
Um urso de Malesia mordeu vio

lentamente a mão de urm professo
r�.• Vi!.to como a téra não queria
abandonar a prêsa, varíos visitantes
í ttervíeram para libertar a vitima,
mas o urso, furioso. conseguíu sal
tar por cima da cerca e precípítan
elo 'se sôbre os escolares mordeu uma

meaína na perna.
Possuídos de panico, os visítantes

dispersaram-se. O pessoal do Jardim
Zoologico na captura do urso, víuse
na contingenda de abater o animal
a tiros.

RIO, 26 O Interventor federal
do Estado do Rio, de acordo com o

artigo 111 ua Constituição, reter
moa 77 oficiais e praças da Força
Pu'blica de Estado de Rio.

Semana peda-
, .

gogrca em

Urussanga41 candidatas fe-
. .

mmmas E&tá. se realizando em Urus
sanga, sob • presidencia do ins
petor escolar Humberto Hoffmann
a Semana I 'edagógica, a qual
cornpar eceram 49 professores.

lUO, 25 No concurso que está
aberto para servente de repartições
federais foram chamadas para exa

me de saude, nada menss de 41
candidatas femininas.

I Dr. Arminio Tavares _o.v;!:::.:�:IZ,
I,

CIRURGIAO-ESPECIALISTA Assistente do prof. Sanson

I_c_o_n_su_l_ta_s_diiiija_s_l_O_á.!.:_1_2_e_d_a_Siiiiij1_6iiiiiÚ_Siii1jjjj8iiiii-J_O.ã_o.p.iiínt.(iI)'7;;s;l0§lbiiil-TiIileiiíillil,1IIil14.5116u�
Exma.

2 MA'QNINAS PARA GELO
EM PERFEITO ESTADO VEN

DA Cl GARANTIA

Delalnbert

CARTAZES
DO DIA Senhora

PROGRAMAS DE HOJE:
Uma .�uti8 clara e fiua, é muito mais
agradavel que aquela arranjada eOID

eosmetieos ou eom arte

Para o tratamento de sua péle, procure
conhecer as prepara�li!s venezianas de

ODEON, o IIder tl8a
einema.

A'S 5, 7 e 8.30 HORAS:
ELIZABETH A R D E N

New York
WilTfler Oland em mais um

grande trabalhe

CHARLIE CHAN NOS JO'_
GOS OLIMPICOS

Preço- 1 $000.

691 Fifth Avenue

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

CASA MACEDONIA
ó TRAJANO 6

FLORIANOPOLlS
....................................................

CINES (::01l0A.8.

Ora. JOSEPHINA SCHWEIDSONREX, lu 5, 7 e 8,30 húrllll:

OLHOS NEGROS CúOl Si·
(Especialista em df)en�a8 de Senhoras

e erean�as)
CONSULTORIO

IMPERIAL, ás 7,30 horu: Rua Felipe Sehmidt, 39

1V1ARES DA CHINA com ill[HORARIO: das 10112 ás 12 e das 2 ás 5 horas

Clark �able e Jean Harlow. Aviso ao público
Preço:- 1 $000.

roone Simon.

Preço:-l$500.

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

D. ·Cristina
Blumenau

MaR>
Neves

NASCIlUENTOS

aense.

E�LACES

Realizou-se, ôntern, na igreja
de Hesario, o consorcio do dis
tinto oficial da Força Publica Ir.

tenente Mario Fernandes Guedes "

com a gentil senhorinha Et1o�
Ca leia, tendo o noivo= que se

encontra em Porto União, sido
representado pelo sr. Saul Ca
pela.

O ato foi testemunhado, no

civil, por parte do noivo, pelo
ilustre major Antonio Martins
dos Santos e senhora, e por par
te da noiva, pelo sr. Ari Cape'a
e d. Osvaldina Capela; e no reli
gioso, por parte do noivo, pelo
capitão Manoel Fernandes Gue
des e' d. Méria Guedes e por
parte da noiva, pelo sr. Artur
Capela e d. Maria Capela.

LUIZ HENRIQUE
O dia de boje ê de festa para

PQr 't6 do sr. Interventor FEl- o noaso brilhante confrade, ior
dersl foi designado o nono dis- nalista José de Dinis, pela pas
tinto ec nterraneo e abalísado Ia- sagem do natalício de seu filho
Imitativo ir. dr. Joaquim Madei- Luis Henrique, a quem augura
ra Neves, assistente técnico do mos um futuro ridente e feliz na

Departameuto de Saude Publica, I repetição por anos sem conta, da

para IUBltituir o Ir. dr. Ámilcar data hoje transcorrida.
Barca Pellon, enquanto durar a

assencia �elt., no carro de Su
perinteudeate geral do mesmo

Departamen to.
Tal disignaçâo representa aliá.

uma justa distinção, a quelll,
como o dr. Madeira Neves se tem

illlPOlto pelo seu saber e pela sua

dedicação ao cenceito geral de
quantos cenhecem e avaliam a

sua Q(iHllpttencia profissional.

Fazem anos hoje:
8 exma, sra. d. Jocelina Lenta

Teive, es osa do tenente sr. Rai
mundo Teiv€i;
Waltrudes Alves, filha do ar.

João B. Alves;
a ara. d. Maria de Lourdes

Dutra;
• edntil senhorinha Ivone, fi

lha do sr, Ptené N. Matoil.

Homem de sorte, êsse snr. Si.
timio I�broi�, conhecido vende
dor de ]ornaíG nos tremi da Via
çâo Ferrea Mineira, entre J uíz
de Fóra e Miracema, n0 Estado
de Minas Gerai!3 e tambem ven

dedor de bilhetes nos m!'smos

trena.
Homem de sorte, porque, tinha

comsigo e. bilhete 11' 6147, da
Loteria de Santa Catarina, para
a extração de quinta feira, 13
de outubro eorrente.

Quizera passa-lo adiante. Até
á hora da extração da referida
Loteria, ainda o possuia. Q iJe

fazer, senão jogar com êle � As
sim o fez .

Mas ... o nOl50 homem estava
mesmo com sorte, porque, nês,e
dia, o premio maioI de 50:000$
da conceituada Loteria do Estado
coube ao número 6147,9 número
do tal bilhete ...

O felisardo sr. Sittimio Imbroiai
não contou tempo, e muito menos

os concessionarios da Loteria. srs.

Angelo La Porta & Cia.,· qu�.
prontamente lhe pagaram 09 tãó
desejado! "pacotes". Por sinal, o

bilhete em questio estava belll
amarrotado, e diante disso, I

quantos não teria sido êle ofere·
cido?
Mas, a sorte era dêle... do SI

Sittimio Imbroisi, conhecido ven' '.'
dedQr de jornais ncs trens d
Viaçio Férrea Mineira.

Está em festas lar do sr. José
Geraldo Vieira. soldado do 14

ANTONIO--CARLOS LEHM B. C. e de EUa exma. sra, d.
KUHL Olga Souza Vieira, com o nasci-

Fez anos ôntem o galante me- mento de uma interessante meni· '

nino Antonio Carlos, filho do

n08-1
na que na pia hatisrnal reeeberá r:.1

se estimado conterraneo ar, Nor- o nome de Lêa-Maria. lt

berto Lehmkuhl e de sua exma.

esposa d. Jandira Fialho Lehm-I'
...--- ...... ------- .....- .....-.

kuhl
O interessante garôto ofereceu

,.
DOMEM DE SORTE

uma lauta mêsa de dôces e li·
quidos aos seus amiguinhos. A "sortL.!!" era d I"" e e•••

Estação radie-difu
sora clandestina,

em Minas
RIO, 26 O diretor geral do

Departamento dos Correios e Tele
grafos recebeu comunicação sobre 8

apreensão de uma estação radio·di
tusora :c:landestina, na cidade de
Diamantina, no Estado de Minas
Geraes, a qual estava fazendo pro
paganda politica e transmitindo
Imundos comerciais. Foi determi
nada a abertura de rigoroso lnque·
rito administrativo.

CHEGAM UN�

Ninguem ha que posaa quebrar a

"Combinação Feliz". Sempre uni- CEL. CARLOS SPERANÇA
dos caminham os imprescindiveis I
companheiros da Mulher Brasilei-I Eneontra-se nesta capital, on

ra:-PO' DE ARROZ, BATON: de veio tratar de assuntos de
E ROUGE "Adoração"· i illtereSiltl para a flarescente co-

C------------
I muna que com t.anta honestida-

Dnstru�ão �e e competencia administra, ()
T operoso prefeito de Caçador, nos-

de·préd 'o HO di.tinto amigo sr. coroRel
Carlos Sperança.

Seu municipio, eujo desenvol·
vimento prodigioso supreende a

quanto. o visitam, deva o eltado
promills?r em que le enQontra. ,
esclarecula visão do seu diuamico
prefeito, na ansia Ínsatilfeita que

bons

Clube 15 de Outubro
CONVITE j

GORvidamo8 OI Irll. sociol e eXllIas. lamili.. , para iluiatire
ao .<COCRTAIL DANÇANTE» em homenagem ás Candidata» g.
tIIrmenlee u CQncurso de «A mais belA jo,'em do Brasil», orlraois8
do pelos cDIARIOS ASSOCIADOS,. e RADIO TUPI' do Rio d
Janeir@!, a realizar-se domingo, dia 30 do .errente, 80� inieio �
dez Borll9 da manhã, durante o qmJ !lerão distrihuidos brindes (J
CanilidataA.

Temeu tam»em o prazer de convid·lr 08 su. Membrog,- d , ...

Diretorias d0s Clubes «DOZE DE AGOSTO:. " LIRA TÉNI
CLUBE�, e 8uae exmas. familias, assim como as embaixadas
ambas OI Clubeil, especialmente desiroadas pelol r.spetiyoliI pr'
destes.

Cabe-nos tambem a honra de convidar.. Diretorias d
demais entidades dersta Capital e d0 interior do E�tad() que tort1
ram parte no Cencurso acima, e mas re!lpetiv8s Candidata!! e exrn

familÍlU, bem 801110 .s UI. Membr611 da Comissão Julgad@ra dC!l'
MAIS BELA JOVEM CATARINENSE».

Os coo"frtes oficiais 6!1�O á cargo da sr. Diretor de c

GAZETA-,
.

na "A MODELAR"

Radio

CROSL.EV

Para o cargo de esaitutário
da Residência da Diretoria de
Estrl4das de Rodagem, com séde
em Joinvile, foi nomeado o sr.

Edgard Schn�idet.

os
lIemeadoas
criturário o melhor entre

A DIRETORIA
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