
4) dr. Valentim Boueas deelau·ou que levará ntio só l)nB�a os mi
nistros de EstadQ como Ilara o p.ooprio Ploesidelflte Getulio Vaio.
lUIS a sua palavra de fé inqueb:;·untaveI no lutlnDo de Santa Cata
rina, eujo!il destinos estilio euhoegues no esph°ito eselal·eeido
da Nel·êu .Raulos.

Chegaram ante-onteru, pelas em ;-)Jl(,�t!'a com Ij sr. dr. Nerêu blicos: Pedro Goulart, pelo presi-
13 horas, a esta capital, os sra. Ramos até cêrca das 22 horas. dente da Associação Comercial de
drs.' Valentim Bouças e Aurino de Ontem. á" 13 horas, foram SlJ:lS Floríanopolis: Batista Pereira, Pre
Moraes, respectivamente secreta- excias. homenageados com urn si-lente da Associação Catarinen
rio e consultor do Conselho Tec- almoço, oferecido pelo dr. Alta- se de Imprensa: dr. Renato Bar
nico Federal de Economia e Fi· miro Guimarães, Secretario da bosa, dr. Bayer Filho, dr. Aderbal
nanças. 1 Fazenda. no Hotel Gloria, a que

I

R. da Silva, Meireles Junior e Jc ão -.-----�---------,

Os ilustres visitantes, acerapa-
I
c ..mpareceraru, além do Interven- Medeiros Junior, membros do COIa-!nhados �o_dr. Alterair» Guima�ãe5, to!' dr. Nel'êu Ramos, os, seg?in- s�lho Tccnico de Economia. e

I"AModeta'tM"secretarie da Fazenda e Agricul- tes senhores: dr. Ivo d Aquino, Finanças do Estado e 09 dire- Jl a

tura, dêpúi" {I':! vi�ita�em Join,vi-, Secre.tfirio .do Interior"e _J ust�ça.; tor�s .rlélS di;llio� «A Gazeta », e

tle e Blumenau, onde foram aivo
I
dr. Altâiiji:'{), !.,;.:bli-"bü,:;:::.:ar!:l.I}�, «�l�no rI,a . fUftl.e»'. re orana

das mais vivas demonstrações de: Secretario da Fazenda e Agricul- O cârG-iipiG. !�! o �eg�lI�te: Ma
apreço, por parte dai autoridades' tura; d-, Gelso Fausto de Sousa, íonuaise de camarão, creme ti�
e classes conservadoras, seguiram � Secretario da Viação e Obras aspargos, perú assado á brasilei- i

para Itajaí, ( nde lhes Coi oferecido' Publicas; dr. Ivens de Araujo, ra c] salada mixta, volau-veat á
um banquete pela Asaociaeão

'

Secretario da Segurança Publica; h rhene, chateauhriand á metro- A M d I
': ..

� " ,,1 e t,.... <: o e ar» e, In"';<1y",.m I) e,
Comercial, tendo usado da pala-I Mauro Hamos, Prefeito da Capi- pole, comp@ta de pêsflego, café, um estabelecimento que homa
vra o presidente da mesma sr.: tal; tenente coronel CanLidio Re- vinhos, agua mineral Q champag' sobremodo o comercio de Floria-GenesiQ Eins, respondeRdo o dr. -I' gis, comandante da Força Publi' ne.

Ropolis.Valentim Bouças em !!UmtancioBo Ctl; dr. Joaquim Madeira Neves, Oferecendo o almôsso falolJ o A-sI·m, ao

I
" que sabemol, o Beudigcurso, falando, a seguir o dr. Diretor interino do Departamento n09SO ilustre conterraneo dr. AI- stock será enriquecido, dentroAllrino de Morais, explicando as de Saude Publica; dr. RaulinoTa- tamiro Guimarães, secretário da

em poucos dias, com o mais Vliialtas finalidades do Conselho e

I vora,
Diretol' Geral do Departa- Fazenda, que pronunciou notavel riado e rico sortimento de mov"j&expondo (I que o meamo já fez e

I
mento oe Admillibtração M unici. discurso. finos de imbuia e laqueados, dOIi

se propõe fazer um beneficio da pai; professor Sebastião Rocha, Agradecendo a homenagem orou mais modernoi! estílos, bem comoeconomia nacional. Superintendfmte do Ensim,; Ota' eloquentemente o ilustre patricio tapeçarias em geral, Congoleur�,De Itajai seguiram os visitantes vio de Oliveira, Diretor do Te- sr. dr. Valentim Bot,;ças, que brisolemas, estore� etc.
para Brusqu8, onde visitaram a, Bouro; Orlando Brasil, Contador enalteceu o progresso do noeso A secção de joias, tambem,organização «Renata», tendo re, 'I Geral do E9tado; Capitão A!lte- Estado, dizendo que Santa Ca- receberá, dentro em brava, novacebido a mais a«radavel du im- roide Arantes, ajudante de Or- tal'ina servirá de exemplo aos ou�

-e preciosa coleção, que terão ven-
pressões, retornando ap6s a Ita'l dens do sr. Iutel'ventor Federal; tr09 Estados pela magnificencia didas pelo flistema crediario.jaí onde lhes foi ofereddo no

I
J liu GUGde1, Secretario da Inter- de sua dil'etri:.c economica. En- O povo da Capital, que já. seHotel Cabeçuda! um almoço inti-I ventoria; Flodoardo Nobrega, Ofi- grandeceu a atuação do dr. Ne- habituou a preferir «A Modelar»,mil) pela Prefeitura, qLle decorreu cial de Gabin�te do Secretario da rêu Ramos á frente dos destinos terá, a�sim, com o satisfaz@r iiiOutras Dotas em lUeio da maior cordialidade. Fazenda e Agricultura; Luiz Car- catarinenses, demorando· se em f t d·

.

d.

A excelente banrla de musica da brava corpQraç1ío do Exer- Chegando a esta capital, foram valh<), Inspetor Ge,.al da Fazen- enaltecedoras considerações, afir- it�U In°egos o'e at qUldr.lan °recoesb�rr;'1 d'd I ·1 d·· h d
..

d d d J 'd C FI d
' IIOS qu por s as I 8 .. a

cito, 140. Batalhão de Caçadores, gentI menJe ce I a p' ) Beu I us- os. lstln.t�s ospe �s VIsita os �; r. ose o armo orllS, �an o que não 80 para os

ml-, aquele acreditado estabelecimento.
tre cQmanGante ceI. Candido Cald!'!!!!, abrilhantará. ai! festas de sa- pelo capltao Astermde Arantes DIretor do D<:partamento de EQ� Ulstros de Est.ado como para o _

bado, no Lira. em nome do sr. Interventor Fe- tatistica e Publicidade; Guido Bott I proprio Pr8!lidente da República lo Estado, teve oportunidade de
- Por ni.mia gentileza do ceI. Cantidio Regis, comandante deral, tendo logo ap6s se dirigid.) gerente do Banco do Comer. I levava a palavra de confiança e verificar o quanto o (;hefe do iO

da briosa Fôrça 'ública, a banda daquela unidade tocará, no do- r. Palacio afim de retribuirem Oli cio; Rogerio Vieira, Diretor do f� no desstinos de Santa Cata- vêrno catarinense era admirado e

mingo, â frente 10 Clube 12 de Agosto, durante a procla.ação da cumprimentos, ali se demorando I Montepio dos Funcionarios Pu- rilllll, felizmente entregues aI) eli- respeitado pelas class"ls conserva.
,

('andidata catarinense.
� pirito e�c1arecido do notavel es- dmas.

- T(Jdas as candidatas concentrar-se-ão no Clube Doze de e ..

I' ladista que era Nerêu Ramos, Sua brilhantQ oração finalizou
Agosto, de onde partirão incorporadas para o querido Lira Tenis I: C I b

I ! �e que na Bua excursão PII- sob vibrante!! aplauso&l--._
�;��%.a••mpanh.d•• dos presidentes da, .oeiedade. qu'

,,:e
..

i u e DC::vl�: Agosto i I I L IRA .��N I S CLUB ri
Chegará hoje a (andidata de Sao I

Devendo .. ,..li,., n.' 'alõe, do CLUBE DOZE DE I: I FLORIANOPOLIS
Joaquim I AGOSTO, a proclamação da "A MAIS BELA CATARI- .11,

.

Recebemos o seguinte telegrama: i NENSE" que irá representar (ii Estado de Santa Catarina C O N V I T E
no Concurso de "A MAIS BELA JOVEM DO BRASIL", .'

"510 Joaquim, 27 -Tenho prazer em cemu... certame est'''' organI·zado pelos "Diários Associados" e Radio 48
• � : Convidamos os ses. Soelos, quites com a Tesouraria, e exo

nicar que a senhorita Lili Pereira seguiu essa ca-: Tupi do Rio d8 Janeiro, convidamos ús Srs. Sócios, quites e mas. Familias, para assistirem á GRANDIOSA SOIRE'E do DES.

pital afim tomar parte concurso. Saudações. (a) I com a Tesouraria, e Exmas. Familias, para assistirem esta: FILE das CANDIDATAS CATARINENSES ao CONCURSO DE

E di Rib Oro " • cerimonia, que terá logar Domingo vindouro, 30 d,o corrente,. "A MAIS BE'LA JOVEM DO CRASIL", organizado pelos "DIA-
ne no el. • e RIOS ASSOCIADOS" e "RADIO TUPI", do Rio de Janeiro, a

'

: com inicio ás 21 horas.

I:
realizar·se em a noite de SA'BADO, 29 do corrente, com inicio

A eleiçio da candidata de Blumenau • Este Clube querendo homenagear a CANDIDATA DE
I,

ás 22 horas.
• SANTA CATARINA, organizou para êsse dia uma Grandio- Temos, igualmente, o praser de convida'!' os srs. mem-

: sa Soirée, para a qual tem o prazeI' de convidar, tambem, bros das Diretorias dos Clubes "DOZE DE AGOSTO" e "QUINZE
Ontem á noite realizou-8� em Blumenau a eleição da re-

I os Srs. Membroll das Diretorias dos Clubes "LIRA TENIS o' DE OUTUBRO" e suas exmas. Famlllas, assim como as embaixa-

d I
. .. A rdam09 informe eG·sos afim e das de ambos estes Clubes, especialmente designadas pelos Pre·-(llr6�entante aque e mUJilIClplO. ,g.ua .

s pr I
'CLUBE" e "15 DE OUTUBRO" e suas Exmas. Familias,. sldentes dos mesmos.

�je noticiarmos o rClsultado do preho alt travado. \: b· d d b Clubes as DI·retorl·as dac ent· " Cabe nos, tombem, a honra de convidar as Dl'retorl'as_.................................................. O as em alxa as e am osos, .. l- 49 "

"'"

II i f·. d d d t C
.

I d I te
.

r que tomara parte BO e I
das demais entidades desta capital e do interior do Estado, quelI. -amp_oba ....ntra a

'

ma r "oro""a Isca- , •
a es es a apIta e o n fiO " m ' r -

,... ..," l!!It ""
•

'·d E F tomaram parte no Concurso acima, e as suas rcspetivas candida'
tuberelklose lizaeão : ferido concurso, e suas respectivas candI atas, e xmas. a-

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

RIO,27 A propOllto da criação do. milias, os membros da Cemis!:lão Julgadera de "A MAIS : I os membros da Comissão julgadora de "�mais béla Catari.

RIO 27 Chegou aqui Corinto da quadro de Investigadores da peUda: BELA CATARINENSE" e a IMPRENSA EM GERAL. • nenses".

SIlva, 'chefe dos stni"os medicos do fluminense, o d.logado da Ordem e. Para as pe!lsÔaf'J e familias do interior do Estado, que I, � P!lra as pessoas e fammas do interior dQ Estado, lj'ue
..

P liti SAciaI - 'e Frei S 'd t Cl b d· 1. vem 8Fsistu á festa, a Secretaria deste Club cxpedirá convites

-,
Instituto de Aposentadoria o Peno o ca e... , sr ......amos. •• v�m assistir á festa, a eCletana es e u e expe lfa. con·.l especiais.alSes cios ComercIarlos, que trouxe tas, falando a um vespertino,

deOI
vites especiais. I Os convites oficiais são di t 'b 'd Ida Europa 11m relatorio lIobre o com, darou que pretende ampliar a rede . - d· t ·h ·d I D· t de "A GAZETA".·

s fl Ui os pe o Diretor de "A

II
bate á t1lberculose. Declarou que só I de inv8�tlgaCl!0. OI investigadores GAZE�A��nvites oficiaiS sao IS fI UI os pe o lre or

um s.gurô da doença será capaz de i incumbu·se 80 de tudo quanto se I A DIRETORIA GZ5S_lll _, '.11'constituir uma base solida

parai
refira ãs mulhere!!, tlscaUllando os A Diretoria 1'1 Florianopolls, Outubro de 1938.sustentar a organização carisslma cinemas, vigiando as colegiail, para

,

ha contra a tn· evitar as praticas deformadoras do o

b�::l:.:. campan c:arattr das mllll\eres • c:rlant;... • ''':'7W7iiiiii1i_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii8iiiriiiiiijj-iin_*_iiiiiiiiEiii'iIi'_iiliiI__'iij'ij'.iiii· iiiiliiiiiiiiiJ
I
��li
f

J

�r.IP-��.. ��i:�l.,fi, Ç�;Al;O O[',�
S'� �A rHARINll

;B��,'
<�

• J. :

de adtniravel í'_"8._":
a escolha da maís linda selíhor';
o nosso Estado no notavel ceeta
brasileira.

A ESCOLHA DA
CATARINENSE

DEMAIS
Revestir ...se ...á
ela

ilha de Sa�ta Catarina que representará
anais béla jovelDmen para a eleição da

A MAIS BE'LA CATA.
RINENSE

Programa das festas

A AZETA
A DOvoz POVODIA 29- Soirée no Lira Tenis Clube, com o desfile das

n-isses da capital e das cidades do interior do Estado,
Os membros da comissão julgadora estarão presentes e ano

tür"ão o que julgar necessa-io.
As misses demorar-se-ão alguns minutos, uma de cada vez,

('111 frente á comissão julgadora.
As candidatas deverão trajar vestido de baile, de cor bran-

(H, e ostentarão uma faixa com a inscrição do clube, colegio ou

!:gremiação que representam.
DIA 30-ás 11 horas cock-tail no Clube 15 de Outubro

l' entrega de premies ás misses.
A's 15 horas, reunião da comissão julgadora na séde da

A�soci2Ção Catarinense de Imprensa pura acordarem na escolha da
II,1()8 bela joven de �anta Catarina.

Dessa reunião só poderão participar OS que compõe no iuri,

�--------------.----------�--------��-

Proprietario e Diretor Responsavel JAIRO CALLADO
_-'---_._---------- -- ,-----_.---------------------,----- ----------

Florianopolis, Sexta..fiera 28 de Outubro de 1938 I NUMEROANO VI
-----------------------
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DO SONO PARA
MORTEFloriallopolís tem a honra de hospedar

os srs. Valentiltl Bouças e Aurino Mo
raes, do Conselho Tecnico de Econo--

mãa e Finan�as

RIO, 27 - Informam de Pe

tropolis que faleceu, após dez
dias de sono profundo o jovem
técnico Eduardo Hervin. que pu ..

ra se suicidar ingerira grand 0

quantidade de entorpecentes,
ProeIama�ão

A' noite, no Clube 12 ele Agosto, realizar-se-á imponente
H ir êe, sendo, estão, r.roclamada pela comissão julgadora,

)
De,'oIvidos a Dirgué

tloezentos contos

A mais bêla jovem de Santa Catal'ina RIO, 27 O juiz Manoel Sodré de
terminou que fossem restituídos 1:1

Hírgue trezentos contos que lhe
pertencem e que se encontravam re

colhidos á Tesouraria da Policia,
apreendidos em poder de George
Soncheln.
Sabe-Se uue HirSllie será embarca

do para o trrusuat.

PARTIDA PARA O HIO

No dia seguinte a jovem eleita seguirá para a Capital da
Hepuhlicu, em companhia de uma pessôa de sua família, para par
ticipar do Concuroe da Mais Béla Jovem do Brasi].

Todas as despesas de transporte, licspedngem e passeios na

Capital Federal serão custeadas pelos DIARIOS ASSOCIADOS e

Radio Tupi, prometor es dêsse certamen,

seu

stock

Ileunião da Comissão Julgado.oa

Heunern-se hoje, ás 9 horas, na redação deste diario, li Co
missao Julgadora do grandioso concurso para escolha da mais béla
jovem cstarinense, afim de assentarem a fórmula de julgamento.

Es�a comissão é composto dos distintos patricios srs.: dr.
Achylles Gallotti, médico; jornalista João Batista Pereira, diretor
do "Diario Oficial" e presidente da Associação Catarinense de Im
prensa; sra. d. l\'liD€'l'va Cnl]{'o, modista; sr. Estani,lall Trapple,pro
feEsor de pintIJ;;!; �r·. Plini,-, de Frt:itfl�, professor da Escola de

\prendizes Ai"j:ri-',,�; ";1'. AI li ele Queiroz. diretor da Inspetoria de

Educação Fbi p sr. Simeão Paruche, arti.ta-decoradar.
Vê-se. j;ort:mto. que a Comissão Julgadora constitue-se de

técnicos e des quais muito esperam 08 interessados no desfecho do

grr.ndioso certamen.

Colocação faixa simbólicada

Em nome do!> Diarios Associados e Radio Tupí, como se

tem procedido em outros Estados, o diretor deste diario atendendo
fi determinação daq:uela organização jornalistica, convidou s. excia.
o sr. dr. Nerêu Ramos, ilu<;tre Interventor Federal para colocar a

faixa simbólica de MISS SANTA CATARINA.

� .;:;:: ."-;', Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CDmpetição In�err.aCionalrCh:U' .. :,"
Spc dencla

smw Treina o

,Esporte na
- arre n I Te.rnanda,-é V' de T mro, o famo�o e disc�lido esqua- a rzea

BRASIL x FINLANDIA ----------------- drão do Tamanaaré F.C, de-
Comunicação telegráfica recebida ôntern á tarde de Helsin-I de Ha n1 «1n III!)a verá treinar na tarje de hoje com I Alian�a X Ind�pen-glords, pelo sr. E. Wahkangas, Ministro Plmipotenciario da Finlan-] .

a poderosa equipe da Base de, deoela
dia, anuncia que a representação finlandêsa nas provas de tiro dispu, I Aviação r�aYal.
tadas domingo último, obteve os seguintes resultados: I Para êsse ensaio que será ani- Realizou-se domingo, dia 23, \. ,

P,stola-I.573 pontos I tade do Prefeito r\1anicipal, em' madissimo, segundo nos consta, a nos gramados do Aliança, nos
Carabina--890 pontos. I penhado em desiminar o ensino falange alvi-rubra será a seguinte: 1 Coqueiros,o tão esperado encontroDesta fórma a equipe 6nlandêsa composta de atiradores in·!

-

em nosso Municipio e trabalhar
.

Pereira
. 'entre, o clube aC,ima e o Indepen-ternacionais de reconhecido valor, marcou nas provas disputadas: pelo bom exito da obra de na- Fredl AgulI1o" dencie , do EstreIto.

elevados resultados. Na prova de pistola o total de pontos alcança- i cionalizaç�o. Terminando, o ora-I ,C�rlos ,Negrão, SilVIO N�s segu�dos quadros ven�f,udos pelos fiolandêses garantiu-lhes um esplêndido triunfo sobre a i dor, concitou tudos os homens, Galego,
Cariem ,(Baiano). S?po. d� [órrna brilhante, o Clube diri-

e juipe nacional. i de pensamento e homem d0 Ácadernico (Oto) e Saul. í gido por Manoel. pela elevada �-

Em compe n-ação, a equipe nacional de carabina realizou i
ação a trabalharem unidos e IT i

------ I contagem de 4xO.
f

.

d -''I d
' "rei n ("...)U o I

N Ium erto ver anerramente notável, pois, obtendo o total e 891 i fortes sob a mesma Bandena e' .
I os os. quadros o Índepen-, '

la dil inima de um oonto :
'

I C ,,�\ rn b 1 nado I denci
,

de muipontos, não so conseguiu vencer pera dr crença mmtrna '! um ponto i dominados p ..r um mesmo ideal ',,,, I

• \' encia conseguiu. apesar e muito
a forte equipe finl"ndêsa, como lambem, marcou um brilhante record I para o futuro do Brasil e de Pe,la segunda vez ensaiou ,0 I esforço empatar a partida. 2 a 2,
em provas internacionais de 30 tiros. \ I combinado que no domingo pro'! terminou o I tempo com algunsI seu povo. 'd f I

' I 'A revista suis: a IILe Tir Sporti] lnternational" J'ornai oficial I' A' t d f' f id '
.

_ i ximo deverá en rentar o se ecio- I surur ús promovidos pelos J'ogado-ar e, OI o ereci o as au 1 -' d \' I dI" ! ,da União Internacional de Tiro, publicou recentemente um artigo I t id d d éd d M
", I nano o a e () tajaí e que, I res do Aliança levado pelo rtl _

I OH a es a s e o UOIClplO, I ,_,
'

'

intitulado "ClassclOent inoíiciel des nations pour les éprcuves de equi- I J b
'

I - d G I nos parece, sera um dos rnan for- 1 rido clube afim de manter a DF _PI' a a ortosa popu açao e e-
idavei

,
"

, " I. • "

pe de petite carabine'" Esta revista f.iZenJo a hipótese de haver t ,I; V' I t b t I rm aveis que J3I piSOU em Florla- '!'. SORDEM.u .0 argas, um au f) anque e, I I'classificação de equipes nos Jógos Olimpicos, a exemplo do que SP. oferecendo o agape em nome I nopo IS.. ,i O lndependencia foi o clubefaz nos Campeonatos do Mundo, conclue pelos resultados apresen
-

das representações sociais, comer-I ,O combinado, qll� esta aos I mais exaltado que pisou nos gi.-lados. nas prova� olimpicas, de Ber!ien. disputsdas 'por 25 na�ões,q�'; I ciais e indmt;iais daquela vila,. CUidados "do �r. Agapl�o Veloso'l m�do� do Aliança. Colsegutnducaberiam respectivamente a Hungria, Noruega. França e Ftnlandl3, o sr. Luiz Rigor distinto Escri ostenta boa forma sendo, POfl,SSO, I
pnmerramente não aceitar a atua-

as 4 primeiras colocações do importante certarnen, com os seguintes vão de Paz, que resaltou a von-
de se, e,sperar (]lNl ?rande part:�iI. ção do juiz sr. Vitor St:arcÍ, que,resultados: tade daquele povo, em coopera-

FOI bom o ensaio do selecio-j ali,ás, estava sendo ótima, subsu-J' LUGAR-Hungria: - rem [Ia obra de nacionalização I
nado.

tUJOd?�O por urn sen�or q�e, de
Berzsenyi-296 pontos. Rodolfo KoUke., de-

e instrução nesta comuna. i R
.. futebol, pouco entendia. Ainda oS Z It ')95 t dieado prefeito de eq U J S 1- CI b 1 E' .

f
.• �Q an--� pon os.

�gradecendo a homenagem,
s d : e ao, síreito não satis eito eT. Tibor-294 pontos, Hamonia

mais uma vez talou, em nome
ta n Q ••. prevendo a fC3�orosa derrota qu .Total 885 pont d P lei d d d Sabemos de fonte segura que

"

t ti 'd
- os.

o re elto e as aufori a es ma er, re irOU a equIpe o caro·2' LUGAR-Noruega: Teve lugar, domingo, na sede
presentes à cerimonia, o sr. Ibá o sr. Manoel ,".i\orais, esforçado po, quando o juiz apitava paraW. Rogeberg-300 pontos. da vila de Getulio Vargas, nes· uoitacazes dos Reis, tendo se diretor. t.écnico da F.C.D.propará dar inicio 110 2' tempo.H. AssarJes--292 pontos. te Município, uma grandE! festa .·d tã f I' d" a requlUção dos elem-::ntos qu� E assim terminou o encontro. . , oal o o e IZ como a pnml"lra I 1M. Amudndsen-292 pOllltoS. CIVlca, em comemoração a msta- comporão o se eci\l!}ar:'A,rJ'tv:\l,&Q..�...iT _"'l_ ___:_--__ -

'

t I'vez
'II"'_�� � ... ",lO) '0 , ....v' '_"" _ ....�u uI:: uumwgu com essa no a aoTotal- 884 ptmtos. lação "��9"L{;Ht'l:fl �de ,duas escdils

III ';",...1�. - ( .
_ _

- se: na próxima sessão da Entida- triste para o esporte, promovida3' LUGAR-França: I' Consultas das lU áe 12 e da'" 1 t),so-l,Q- T,� - !!:'.-�""" 7�"h_T ..l l"II'''·e.. 1 vUv� o� ie5(eíos decorreram de Màxima. única e exclusivamente pelo Iode-j .. Mazoyer-296_._- I, .," desdobradas, IGcenlemenle coadas animadissimos. com a presença O' d fi d
'

d [T A R S Joga ores carão concentra- pen enCl8.R. Dura_[)d_-_')('l_,;l ·'+'ontos. pelo exmo. sr. r. 'Jereu a� de cerca de 600 crianças esco- d
,_ ,

I b Ed d I-
!iIIr t' I F 05 nesta Laplta e serão su me- uC1\ção esport va, srs, o O·

.,.-�.. -- -,"'3 pontos.
mos, dignissimo nterve,ntor ("- lare' grande massa popular, e a

d'
'

'd' d d' f I
.

-
-

J." "ti os a w:roroso trc103mento 10 \- eDen encla, não dZ ma a mn-
• itoussi-293 pentos.

deral no Estado, e, a lOa�gur�' concentlação dos Escoteiros da vidual Ji:no e treinos d! conjuJ- r gu�m.Total-88� pontos. ção do retrata de sua ex..:elenCII cidade. A' noite, em prossegui- ,

I d
I

O d I b d Eo dr. Getulio Varga�,' preclaro menta às festividades, teve lagar
to l:lterca a os. I qua co que o cue) 5'

4' LUGAR-Finlandia:
prer.idente da Republica. na sala 'd b'l d

�08 dias de semana os ensaios treito levou para os gramados dos
B. Fritsch-295 pontos. f d

um a01ma (ii ai e que ecodrr,eu selão vedados ao público. ! Coqueiros foi o seauinte:onde funcionará o re eri o curso
num ambiente ..:le grande cor la I

I)E. Olavi-293 Fontos.
e na lntendencia Distrital.

�

Aos domingos e feriados, po' Pelanha (Atlético), Toureiro
V. Leskinen-293 pCf:tOS. A's solenidades, que (@ram

lid.de. _1 rém, far-se-ão jógos em que ser�o (Atlético) e- Zizinho (Atlético);Total-88I pontos.
presididas pelo exmo. sr. RodaI- ! cobrados ingressos. I Alvim, L�i� (Atlético) e Ivo L�-C"'nsloderando que a eq�irje brasileira, formada por tenente

b t (Ati! ) () v Ido (Allétlv

fo Koffke, digno Prefeito Muni- 8 o e ICO; S a -

F-rnanl' Neves. Antonio Guimarães e Oscar MarJ�ia, obteve respecti- d I co) 36 l\lanado (Atléti �o) Bele.V-amente,299,297e 295qlJe totali2.8ram 591 pontos, conclue�se cipal, repregentaodo o r. nteI-'

RECAUTHCHUTAGEM 'IA ('At!.'t' ) {' ('"At1ét')ventar Federal, compareceram ; e e iCO e rlll,;u ICO •

• que a equipe nacional conquistQu 2 brilhantes triu1fos: o 1 'vencendo
d 'd d d i'

I d 2 d I d
.

d té to as as autoll a es a comarca

Ia equipe fin an êsa e o
.

apresentan o resu ta o maIOr o que 8
J H ."

,fi
.,

d 30
.

e uO lVlUOlClplO Comunolco aos mp.us dt'stintos freguezes, que adquirientão foi conseguido em provas o Cl81S e tiros.

I 1I.T I d" vI'!a de Ge-
-

"A NOTAn,de13--IO-938. .l',aquee la,a
hh

.

t d I!Corno não!'tuho Vargas, apre>entava um aso uma maq!lina para recaut c utaJar pne1les gas os e

G' A B A R D I N H O pecto verdadeiramente festivo, caminhões. I -Você é um ingratol Não se
com grande entusiasmo da sua

II b 'd b
.

F
•• f i em ra maIs as suas o ngaçõesO atacante do errOVlarlO o o população. . A minha oficina està a disposição dos .distiníos fre- de esposo e só pensa em futebol,avante que mais impr••sioDOO A's nove hOías, p":lo sr. pre-

I d j C futt'bol, futebol! Aposto que nem•

d I
-

I d I gu€zes a Travessa 4 de Fevereiro (ao a o l a a-no treino a S8 e.ao feito municipa, em nome o n-
saLe mais em que dia nol'l ca.sa-

terventor, foram instaladas as es· sa Peiter) BJumenau. mos!...
colas desdohradas acima aludidas

-Como não, querida! Foi no
e inaugurado o retLto do presi- VUI�aiK)I·Sa�ão dia em que o Avai ganhou u
dente da Republica, tendo o sr. ..., ali !r Figueirense de II a 2.
Prefeito Municipal, em entu ias-

tico discurso, discorrido sobre a

Hermann Kupperobra de grande vulto que está
r�aFzando o chefe da Nação,
coadjuvado pelos lntprventores nos

Estado, para a grandeza e feli·
cidade do B; 1sil, concitando to'

dos 05 seu, ';"lloic'pes a traba
lharem u'liJe' e roê ,l" P' li:l f,o-
Iicidade do P,)'JI) b _5:1 ir"'.

A s�g };(' p"!,' '

j',. i.H G�i-,
tacaZé, Jus !{':i", mUi (ÍliJ;,Q :'c Icretar:o Ji i\Jctura, ,m.�o':l,�ldo �r p .. ,l, tIO Mu', 10 P, r,,,

.... I ...... ·

-

l 1
• 1 . I P " j
'naugu:aoo o !< I ;10 ,:_.,_) I!' o,

dent� cta t 'en{,bl ra, nr� S�!;'i0
nobre da l·,tcn!'; ci I �ht[íta!,
tendo 5, S, aO) ;n'l g: ;:r ,\qu!-h
homel1ag(�in, -:. rn ! c p Ig.-lnte imo'

J[ovi�l), d -n,o ,ólri'd I as n;m;,_'"

as vanl;:l(:�t ri, 'lU � e tav Im "dvin-
10 da obra de: n:(j'.)1l ')iz, ç'\o e

,la instru;ãl �út)l.',;l pr-n"ia,
O sr. lb5, em seu ,hcurso.

fez vêr, o chfinho c d"diCÔçà0
lue o governo do E.st"d'J esta

va empregando em pról da ins

tração, bem como, a boa ,"on'

f '" ". hA"aZ6r a revanc, f,.)r

LaveI!

O "CORRElO DO PARANA'" publíca:
«O exercício inaugural da seleção, levado a efeite, deixou

bem impressionados a todos quant�s cempareceram �� campo do

Baté!. O quadro "A" (nome de tremo da seleçãe), eXlbuldo um fu

I :ból apreciavel, levou de vencida ao conjunlo adversário pelo SCOIe

í:e 4xO.
Trê5 dêsses tentos foram obtidos de mal'eira convincer.te

. n nd d f'
por GabardIOho, que _além de ter SIdo o scorer . a tar e, ,01. I!I

avante em campo que mais impre5siohou. GabardlOho, ,sem dUVIda

alguma, é o "Jono" da p)sição em que está sendo espcJ1mcnlado no

corr,binado.
Não ha presentemente um "ceõlter -fvlwardll que possa dis

pular-lhe o honroso postu de lI:;cratchmanO paranaense., ,

E quelÍam afast.i-lo do I' quadro do Fer'rOVlarlOl. ."

Godoy
�

vai

cotn
VALPARAlSO, 27 -Em viagem p;,;ra BJ..: lOS Aires, un·

d � se encontrará com Lovell, no dia 23 de novembro ou princip os

de dezembro, chegou a esta cidade o campeã') chileno de bDx (a

cate-goria de pêso -pE's3do, Art\Jfo Godúy.
Ouvido pela UNITED PRESS Godvy decLrou .que apos

trê5 "matchs" de meI',Q r im['ortanc:a, irá aos E�tadús UOId03 afim

d -v'ren" r M'·x Baof
2

� � .. , I"

"-r' >éz,mcsu: i4i!BW 11112 !' Mê"oiIl.aM' i "i

,IP dr Vende-) ALUGf\-St� a ca:d de moradl
Casa a ven ii se a! á rua Curitibanos, r.r. 52, nesi(;

confortavel casa sliuada 1 rua Capital.
Nerêu Ramos n. 13- Qual. A TRATAR NO BANC\)

quer informação pe�o telefo· AGRICOLA, A' RUA TRA

11e n.I.388· jANO 16.

DESPORTIVA
REDATOR: Osmar Cunha

c.

Dr. Pedro de Moura Ferro
Advogado

Rua Trajano 1. (sob.)
arm H ..C'
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r A. Casa que mais barato vende
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:
_ , 'em

Clube 15 de Outubro Hom�nagfnta. ao o·IAt Daniel Hostf n, em

c o N V I T E Cruzeiro I _ '_,
Convidamos os srs. socios e exmas, Iamilias, para assistirem __oou_;;;;;_iiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiií__ ,íiiiiiiiiiii ii ;;:;:;;;;a;__iRii _

au «COCKTAIL DANÇANTE» em homenagem ás Candidatas Ca- CRUZEIRO, 26- Regres. A VOZ DO POVO P";oprietario e Diretor IRt:Spons�vei'"�
tarinenses ao Concurso de «A mais bela jovem do Brasil:., organisa- sando de sua, viagem ao in-

'

J A I R O C A L L A D O
do pelos «DIARIOS ASSOCIADOS» e RADIO TUPI', do Rio de terior do municipio 'está nes-� .•. ,!��_._����m

iM

__ �ªf'm���t.-·

Janeiro, a realizar-se domingo, dia 30 do corrente, com inicio ás ta cidade S. Excia. Revrna.
ift�Z horas da manhã, durante o qual serão distrihuidos brindes ás
c did t

D. Daniel Hostin, bispo de
.an 1 a as.

Ternos tarabem o prazer de convid-r os srs. Membros das Lages. ÜS amigos e adrni
Diretorias dos Clubes «DOZE DE AGOSTO» e LIRA TENIS radores de S. Excía, Prefei
CUJBE., e suas exmas. Iamilias, assim como as embaixadas de tos de Chapecó, Campos
ambos os Clubes, especialment e designadas pelos reepetivos presi- No vos e (.:oncordia, atual- ,dentes.

Cabe-nos tambem a honra de convidar as Diretorias das mente 2qUl, tendo á frente l
demais entidades desta Capital e do interior do Estado que toma- ccl. Passos Maia e prefeito I
ram parte no Concurso acima, e suas respetivas Candidatas e exmaa.: Dalcanale prestaram expres- I

fnmilias, bem como, �s �;s. Membr�s d� Comissão Julgadora de «A siva homenagem ao emi-IMAIS BELA J<?VEM.��TARINENSE». . nente antístite saudando,olOs convites ofICIaIS estão á cargo do sr. Diretor de «A
d

'

tGAZETA,. ern nome os promo ores
I

A DIRETORI A
I
da homenagem o prof. An-

------------------ tonio Lucio S. Excia. Rev-
,., ma. agradecendo, em hrilhan

JUNTA DE CO CBllAÇAO te improviso, discorreu sõbre

...... iiiiF__!iO.iiii_õ;iii...iSi_�u...�'n _
as relações entre a Igreja e o

JUlGA!I\4!"NTft Estado, no Brasil, com o
. �:;'� ltm ','

.

U advento da Pepublica, enal-
iIii m" ••!iii·R·B._iílimew""'"" RF_""",:;a,1ii tecendo a cordialidade sem"

pre reinante entre os dois

poderes.

artigos de toucador!
Mesmo com

• •

prennzo.
E o

• • Vendemos
s

•

mais !barato ! .�

AO EOONIA
--'---------

e TRA..JAN'O
z ii liíQIMlJ JOIII

E

de
de

1938

'�;$&&L_"

Sebnscltnigg será Jul
gado segundaafeira

BERLIM, 27 -Informações
divulgadas no estrangeiro
anunciam que o julgamento
do ex -ch:J.nceler do antigo
c_stado Federal Austriaco,
kurt von [c�1uschnigg se ini
ciará segunda-feira, em Vie
na.

Resumo da audlencla
26 de outubro

ChiaD��-Kai Shek e. a

esposa estão na Unha
de frent(1'!

Processo I.R. 1013138-Recla
mado+-Arlindc Valente
Reclamante-Gentil Souza
Submetido a delígeucias para

ser julgado na próxima sessão dia
8 de novembro.

Processo LR. 2066{38--Recla
mado-H. Fett & Cia.
Reclamante-Antonio Virgino

de Freitas.
Julgou aJunta procedente a

reclamação para condenar aRe·
clamada H. Fett & Cia. ao pa
gamento de dois mêses de diarias
(,U sejam Hs. 450$000 ao Hecla
n.ante, por despedida injusta.
Processo LR. 1303138-ReGla

mada+- Imprensa Oficial do Esta-

Processo I.R. 1883138-Recla
mado+-Miguel Bacarat+-Hestau
rante Casca tinha.
Reclamante-Valdemar Hodri

gues Daniel.
A J unta julgou procedente a

reclamação e condenou 8 Miguel
Bacarat ao pagamento de 450$000,
sendo, dois mêses de vencimento ..

á 180$000 por despedida injusta
e 90$000 de ferias nãe concedi
das.
Presidente dr. Nicolau Glavan

de Oliveira Pedro Xavier-Repre
sentante dos Empregadores, Emi
dio Carriose J r. - Representante
d@ Empregados.

CHAt-jO·KING, 27 _. A
nuncia se oficialmente que o

generalissimo Chi ang-Kai
Shek e sua esposa se encon

tram na frente de batalha I

junto ás tropas concentradas
a ocidente da Kan-Kow.

do.
Reclaman te- .,.1oão Heleodoro

Serraria DElAMBiERT
fO'1e 1.100

Ferreira,
Foi transferido o iulgamento

para a proxima sessão dia 8 de
novembro, afim de se proceder
diligencias.

Não é plagiario ----_._------

FOIID DISSE
Nunea mai", ".'Verá

guerra8

RIO, 26 - A proposito das
acusações de plagio, a reportagem
ouviu Ari Barroso, e{ue relatou a

historia da musica comp\ista com

li nome de � Namoro Pretos» es- DR EARBORN, 27 __ o «Nunca
t reada 11m 1930 no tCHtro e·

creio pela revista de Oduvaldo mais haverá guerras. Os po-
Vialla. Um aoa depois, o samba vos compreenderam final-
(·ausava sucesso em São Paulo. A "Combinação Feliz" nas mente a futilidade dos COfl
Em 1932, apar(1)ceu em Porto perfumarias é arte que Ilão f1itos», declarou o sr. Henri
AIE\gre. Prosseguiu dizend@ qua encontrará simile. A,s formu, Ford, em discurso pronuncia·em 1927 trabalhavaflomo c !!peaker»
no Casino da Urea quimdo ou- las dos Tres Elementos

I
do por ocasião da apresen-

vieu Deo Maia assobiar a melo- primordiais da i3eleza são tação á imprensa dos novos

dia e teve li idéa de aproveitai-a frutos da i'Adoraeã.�� modelos de automoveis.
combinando C6lm Carmen Mirall- 1iI__IImIll"IiDNII'_1IIIiiII1lI*1B....'III· ,. _
:

;;::a Z:,:;=q::·,p1�:;�f��:!�;� IL a g unafilha 61e Cirin0 Prunes encerram

uma injustiça flagrante. Acres-
centon que, esteve

em r:erto Ale- HOMENAGEIOU OMIgre com a sua �oll!lpallbla de re- .-

vistas ae Teatro CGliseu, em 1936, ",."

e iá DeS!a. época tinlaa sido. le- NISTRO D & VIAÇAOvada no RIO, «Bolleca de plxe» Ia

no Teatro Recreio, pela c.mpa
nhia OduvaldG Viana.

� (

GA

",.---'---.-...

.J

Programa diurno

De 6.15 ás 17.30 horas

Programa notuiI'no

De 17.30 ãs 24.00 horas

Or-lcnüo Silua
lrmãoa Tapc'i6�
Rose Ll2e
releste rliàa
Nabal' Dias
Or-questre Ôl? Cicm:iG5
i'�aóamlZs 12 c: flll 5tars
Rrzgiona! di! D,mle 50nloro
I::üuar:)o Patnnê e sua T'Iplcu ('orrienlrzs
Romeu 6bipsman com a Orquestl'a de

Concertos

f1bertura corn VOZES NOVAS, elementos
estrclcntea no rcõlo,

A's horas certas, jamais falaãos com no

rlcioe em primeira mão, torneclõce
p elc A NOITE, e oferta ãa rasa
6uimarã�s Ltãa" agencia i"a Lo
teria feàeral

A's 21, "JS - VIDA PITORESCA E MUSICAL
DOS COMPOSITORES l'O:PULARES -

Crecção e reo llzeçêo ih: Lamartine
Babo, uma oferta ãe EUCALOL, o

soboriete 00 Brasil.

A's 21.30 Cf9HÇÃO DO DIA - - Escrita
e Interpretada por Lamartlne Babo,
uma oferta [la casa ae louças "O
DRAGÃO.

A's 22,OCJ-D TEATRO EM CASA-Apresell
ta o ,drama i'le Alexandre Bison,
"A RE' MISTERIOSA".
na interpretação de: - mesquitlnh:?l,
Isml2nla 005 5unt05, f"lblgail maia,
Almirante, Roàolfo mayer, flrmanôo
Duual, Antonio Laia, fHtíuo Diniz,
Violeta Fczrraz, ('elso 6uimartled IZ
Abel !?czra- !?atrocínio àos LOJAS
BRASILEIRAS.

Amanhã:

BANDO :OA Lt1A, ALMIRANTE, NUNO
ROLAND, Boa LAZY, MAURO DE OLIVEIRA,

IRMÃOS TAPAJO'S, ALZIRINHA
CAMARGO, MARIA CLARA

A's Z2,OO - "Teatro a Retalho" " re:nos
ropiô JS uiuiôas por: m�sqlJitlOha,
Ismen1a õos Santos, ViolczlO Fczrraz
rcz'so 6!Jimarães.

-----2'!:._,_,Z'f'2 '

Sanatorio "Santa Catarina"

.,

Multa. a lavradores
paulistas

RIO, 26 - o Departamento
Nacional do Café aplicará vulto
sa!! multai!! aC3S lavradores paulis
tas .e Marília, 061 Estado de �ão

Palll4íl, �ue, desobed.eceudo ál! dis

pa8i�õt. lepii, plllll�ram um

������ d� p'� de café,

Dr. Kiralyhegy
o

.' /,����
DIRETOR PIlOPRIETARIO

André

Estação PERDIZES -,- Vila Vitoria
de Santa Catarina

Estado

ET

Falecau .. cousal i1h
�Iês vitima de bom�
btu·deio aereo de

Aliea:ete

CRUZEIRO, 26- (A Ga
zeta) - Estão nesta cidade os

o "melhor estabelecimento, perfeitamente�1 aparelhadó prefeit()5 dos municipios de Cam-
LAGUNA (carta) Decorreu brilhaotisma a recepção a. ilus- para o t.ratamento conservativo e cirurgico de doenças pul- pos Novos, Chapccó e Concor ..

tre ministro Mendonça Lima nesta cidade, onde lhe foi of.reeido ID<mares (pneumotol'ax, frenicotomia, toracotomia). Este Sana- dia, respetivamente, srs. t;oronei",
Pela edilidade lagunanse um lauto jantar 80 Clube CooD'reslio. tori� encontra·8e localisado na Estação Perdizes - Vila Yi- G

.

Z
.

PdM• t' E t d d F <:;< I> I R' iS. asparlOo orZI, e ro j acitl
AtendenElo ao convite do honrado prefeito sr. GililcGodo ona, na s ra a e erra':'. au () - 10 urando, 8iO S d D I

Tass0 acorreu 8 gare da E!ltrada 8e Ferro Tereza Cristina enorme
metros !!obre nivel, possuindo llZ eletrica, agua encaaada e

e, egun, o a a Costa, com seus

multidã0 que aplaudiu calerosamente o ilustre visitante. estradas de automovel, com clima saluberrimo. (t'spectiv03 secretário" pata tra·

Desde 'l e!ltac�o até o Cluàe CQJlgreslio estendiam-Ia em alas O Sanatorio encontra-se instalado com aparelhos mo- tar da lei orçamentaria para o

os eecolarp-s loaais e gra:nde massa pepular. dernos de !taio X Heliodor, Ondas Curtas e LaboratoriQ ))roximo exercicio.
Na praça principal aluoús dos coleiiol formavam a seguin- para exames de elicarro, sangue, fezes, etc. O t ., hS -

d I t d d
n em os lustres ospedes

te frase: Salve C) gal. Meadooça Lima. eçao separa a para conva escen as e oenças graves, f h
Essa homenagem impresl:lion()u vivamente. estado postoperativo, impaludismo cronico (malaria), esgota- o�am omenageados pelo pre�

Saudando o sr. ministro da Viação falou eloquentemente g

l'
mento, etc.

,<.

feito dF. Cruzeiro sr. Luiz Oal-
sr. dr. Mario iabral, tendo s; excia. resp.ndido em notaVlI tii!i", canale, que lhes ofereceu um

eurso. iiiíiii iiiiiiiiiiiiiiiiiii-_rili,iiJiiiii'!iiiiiiiiiiil!iíiiiiiíiiiii'iiiiiii!iiiiiiiiiliiiiiiiíi"!!ilt�.iiil'tliit:iiisii,iiiiiiiii�: ; jantar intimo em sua residencia.

MADRID, 26- Inícrmam c'e
Alicante que faleceu ôntem n:

quela cidade o sr. Gabriel Calle
jon, agente eonsular da Grã Bre
tanha, em consequencia dos feri
mentos recebidos quando do bor,.
bardeio aéreo de Alicante, em ';'
de agosto ultimo.
---------,---

CARTAZES
O DIA

PROGRAMAS DE HOJE:

ODEON, ., lide.. dos
cinemas

A'S 7,30 HORAS;

Em última exibição:
CHARLlE CHA \1 NOS JO'

GOS OLIMPICOS

Preço- 1 $000.

UINES �OROA.DOS

REX, às 7,30 horas:

OLHOS NEGROS
mone Simon.

Pceço:-l $500.

IMPERIAL, ás 7,30 horas:

'\1ARES DA CHINA com

Clark Gable e Jean Harlow,
.

Preço:- J $000.

Reunião de·
prefeitos em
Cruzeiro

1

I
LIJIZ DALCANALE,!!
opel·oso prefeito de

Cruzeiro !'I
r

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,I �r. Alfredo P. de Araujc I I Accacio Mo-I �
rv� �Di:

. ,'�' �
1

IjEspecialisía em mol';;iias de'��;;�ç(JS, nervos re ira teru seu escríp- PJ;1

�������r;zo e molestias da pele �
Tratamento do ernpaludismo e das malestias da pe.

tório de advogacía á rua

r
le e nervosas pela Autohematherepia Vlscence de Ouro Preto ��

Consultoria e residencia=+tec« 15 de Novembro, 13 I 1'1'_c(J_ns.�����o__n��!:�8�__� � �_d_a_s�_às_ �� horas __j_ ��i:: �po=:�n;:0.1277•-I '

!�..���e--��.��������

Iii
�

i
I �

DO:;;N�S Di; S�NH(jftAS-PARTOS'
., II. ��

(i;!ONsU�lrORIGJ-RUA TIUJA.NO,., 17 iOB, �JCt
DAi tJ Ai 12 li 2 Ai 5 ��

RESIDJiNCIA A RUA Nerêu Ramos 26

� Atende Chamad!·a��al:.!!�ora dia e noite
'

, I, "l

I [1y�?��,I Mo!estias e Operaç'Oes' ..

�
,

I'
.. '!�? A�i. �� t'" • !

�dos
,',(:L.;;��,: �.:! (l�l�:� �'

�
·f·... '� "

�MO 'l!
. r;,

rI'"'.,�'��.1'�,:' �,,� Cu ri t/,batitr.i6iJ ;OUVIDOS, NARIZ E GARGANTl\ �"'
.... <=d ic ,_ �_:r II J. is O d�e A r a UI j o I m

__________ ___
. __ ,; 1 ,Para seu concerto, procu· �

Assistente de Prof. Sanson, do Rio de Janeiro, Chefe t! rat a Casa Musical, que con- �d� servíçe de olhos e oto-rhino do Centro de Saúde
>

i ta com a oficina melher�,
de Flortanopolts ,

montada na capital.
Membruda Sociedjl.de de oto-rhino laryngologia doRio.' Rua [cão Pinto, 12 ,..,

'.'c·"·�!!·v�;!'j�,�:I!,.4n, á� li�t�RIAN6��L�447 "i�S'·;··�'WI!HM!!IIf1RMjMIIIR.",...m&' ,,!4i!� II Curso de Maquinas I Pilota"e- �

'-l'� D' 'J' •

-

III d
u� N'

-.

A_I'�III; ;:�;aliSla em�OI�tiCS � .,.relh�.=. :tn� .------------..._..� I
j r. oaql.um iWla eira .

eves . ,.,',1, rte fitJ homem "! -1" mulher
ao' PllVjdtAl!vU�� ALUNOS PARA MA.iUli � 311. ltA.�� I

.,
. ,., '. � Ra ,IJINIIITA�. PltATleANTIIS DE :UA�1JIlI(U, MetftJ..

I E,x-iIltern? e ex-Assistente do servíçs !IIi elrurglae lUfiTAS E .1 TUDO MUI ,•• 811 a"'1\B A'

�l' M ED i (.:;O ..... (()CU L iS �rA glnecol()�!a do Prof. Brandão "ilho. MHANIeA JIA1\lTIlIIA..
.

. I! Ex-Diretsr do Institute de Previdensia Clinisa CliQ 'I'Ml Formado pela Faculdade de Medicina da Univera I t>i; D' t)..._, .: ""' •.�_.� �UD.� IfflTJDi:• .fMN._-n Ae SR.
JI, si�adQ de do Ria de Janeiro

'

,.�
.dQ.

t�l �1fLAM::PI. )). Juta ,� _';(('l

I
. I Ex� Sub Diretor d» Serviço Médíeo da AsgimtenfJa ;.\ LAR&8 IS Ji))]; MAl', 41

Tratamento clinico e cirurzico de todas as moles- �

1 Dentaria infantil do Rio de Janeiro. fLORiA�8IPOLIS

�.. . . .. titias d.QS olhos Curso e prática especíalísade ee Ut_r.it'..
�

�
Curso ae aperfeiçoamento na especialidade, com o dr. Pau. Medico dQl Serviço de Higier,áf Prt�Nitat do D. S. F.

i 10 Filhe, no SirviçIJ da Prof. David Sallson. no Hospital
do C. S. de F'onanopolla,

da Fundaçãc GaHr,.ée-Guinle do r�io d,� Janeiro I Doenças ie senhoras. urfitog'MJ
,I Completa a,areih(.ilgem pafa a sua especialidade I

Partos t Ctrurgia.
I IlelreoBdalle Médica, Cliniea Geral ' Consultoric e Residenela á I�M V'6@ftale" O�O Pre-

,:1,
Consultas diariamente das 15 ás II I to, n. II '_ Td.--IOO. ,-FLOftIANOPOU5.CONSULTORIO Rua João Pinto 7 sob. Telefone 145�

,I PU.IDENCIA: Rua Tenente Silveira 57 Telef. 1821

'I.�!!!!�!I!��;;�-�'-I[)r'. �!G6�rl'áÜ� Il

leti)tt.snrH�rH,,)�
Dr, �!.,.,rill.I,!.1 A.

Desembargadc» i: IIiIG'Io � "ua
Saivio Gonzagal' Ex ..eheíe da clinics do Hospi, Aciv_f1.

�,� I ta] de Ni.irnberg, (f\. ,�Iett\fM
..L ..

�- !ndórg lurkhardt f.: F)rüfassor P. I i ue n..... r•• 3 sÀ.

Erwin Kreut®r) F� 1 "i e J %9'

lE�p!tc��HíIl�a em cirUB'lla
09ra!

I
··,.,· .. · ...w......

""-"""/1 alta cirurgia, �ilàa�c:)l"'gi<1, (.10-
Dr, fl'lldro de MfJ�r&l FGrr@ e��t\s .

das s��ht!)ras) oe parlos,
..

-- cuurgla do slslema �tlfve" "

op'Jl'açóes de plastica

OPEflADOB

Dr..Aiilulto
d. Paula

�{.T��·';.,·,.$ ..�.; .. """'_�'I?",� "'Kl.. '; �'- .

'�'�";"IM1;:o Ico
DOf!NÇA5 DE SENHO-

1�.AS-PAl�.TOS
eperaçies

:-... ....". "(

[?C.nsylt'ri(h�ltua Vitor
M",irel�s 1.

ADVOGA0.

Rua TrajadQ no. 29

/l's 1 G,IO e das I as 4 hll. Advogado
RUd Trajano, n' I s0brallo II

1 .. :�:�=�548 II
I

I'
RE.�IDENC!A-- t{ua �1,dl:1-

I":,�,!
v. E",..ia......el...... am. limou.iuo? II

vt""g lur:�r I N. ;:�J I
Disque o n. 1.5a2 de seu telefone e.� .

,"_,_f
terá não só para seus passeios, como tamoem para
�iagens. I :Tc;�: ��;::�"'" Ihabei:�:I�:��� f'l.Uros modernlls e confortaveis dirigidos por BOa (Gj;J.a id

.

ReshJlJalia: Pt'Ja Visl"'onde
de €>lIro Píctt., ,(,2-

fone: Consulterio, 1405
fone: l't.siGiencia, 1155

CON5ULTORIU--�Rua Tra
aBa N. I ª das UI ás I 2 e

€las 15 às l' 112 hora�.

TELEF. ) .2�)

CLINICA GliRAL

Cálculo de qualquer
estrutura em con
creto armado
e ferro

Planta.execuçâc, fis ...

. callzação e direção
de ob.as
Aparetharnento com

pleto para constru
ções de pontes em
concrete armado

SAmBDaLIAS !A7ót�b'b PAt\A VERAO

Calçados ��$O��t!lGl\ QUALIDADE � "

Sapatas DE VERNIZ D.A MlLHQ� f>QU�LlDADI ��RA Sl::NHORA�, A .��. :j,p_""HINEL05. I AMANCO�, 0NTOO, E rc,
FA5RICA DE CALÇAOO5-.ABIlIiIllM �'::.:':A LHEUII�I:UX

.

lecç60 de vendifts", RUA �o�. MAi"'RA, •
..-----------------=.�

Civil

1- Andar

Caixa

Apartamento
Postal, 784

lfliI

N OV�ID l\D E

. -" �.'
. .t_ .. P ........ '..},

��.' ,\' ...�

"�\.�"":'''''''''.'' �, � u__ :.o...NtI.o

Dlstlnçlo .'llaClnterte,
e"wn"'-..r- ti' '.9'" n t tt'.eM' r_- ....�....n 1_·__"*_'_..._·..."r ...'h....H,.....------__..

' _."""'03...

Economia
nos Trabalhos doS6

Consultorio Técnico de

IVO A. C:T.DURO PICCOL_
Engek1,IIelr. Oivll

l� 7J �.
",

Profias'e.ais _aDilitaa(f,)& J!)ara ,;t:o«tos
•• rarn•• ae encenl,ariod

Aelmlnistraçi.. construção e refeDrma de prédios. com
. tlBiamentos em lu.ataçõesEtondino Cardoso :t02

Otavie Cardos€) 503 Vias Urinaria's

Bernardioo dOi Pauos 50S Trlíltam"le moderno das
Numas P. Cardoso :i14 mollSlias do Pull11do
Waldemiro Vieira :tIO COl1sult.-R, João plint.:;., ! 3
Patro8inió Vieira ii21 1 I-C 1591:

I Rube.. 523 Re•.H..dÕi:�.F.'; 1333
IIIIIB_-\IBIM:IIf.I.�I!!WjIlll���,.,....iltIif:'-!íJmí'?"'im'�.w.a.·!BIi........�.m·."W!.��:m;1(!!ff1fl!l!!:!mil+±_.III!IMl."'m--Ill�....�_R: ...CarJM4Jas das 13 ás 16 hr.s

_---- ------..•• - �-.. , mrll ���,��•.'.�--�--_..-.-____,_ .

47

, ,I

I'I'reJétQ& _mJe.rel
Escrit.rio central: Rua '�de Setembro,

Porte Uni lo

". , . ",'I!-, '. ,," .�"

, ,

�4i
.,....,·)1

f

mUi

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ln ••
aSCH ....

...

.......81. lIa '., .........
. ._Ih.. .11..11.

__ I.ri. - .s arlo. sono _

...... .,11. l1li11••01lS01lle bat..... (2�!I )
1__8".. dur.ht1',I ..

A

.ontll••• to"_ a.....
••••• II" ••••

a III••

IAI11ENS DEdiTAS PARA O PC'RTO D0 RIO DEJANEIRô

ave'�3�ã0 entre BUCl\REIN (Joinvile) (': SANrrOS.
rUG�A D(}S HEIS e RIO DE JANEIRO, diréta-

mente. sem transbordo
Tem [sempre vapores em porto, serregenâ»

ucsrrega-se de classificação, mediç1i;f) e EMiARQUE de
Mtas as sspecies de madeiras serradas, beneficia�as e em

� etc., cereais e mercadorias 1!n1 geral, �3ra qURlquer
.6. Norte ou do Sul de Pafll, bem come para o Exterior

',�t e cargas·-J'é;'fülport'açã@.[�o Pals 0U\ e&. f,K·
terlor, para desembaraço e resesneche para

as praças do lnterier
'fIe 5A �. �E FERRO A�MAREM PR�PRIO

,

,VIÇO G!\RANTIElO E RAPID�:-'··PRE t�s. M�DIC(�S l>õl-�

,�.'" , . .' . ,_ '-

KNll .TA ..

QK

IfLO IAIIIO'OlIS

�E--O'.
UM

..

e= .' 'lt, �""'.!!l.L...IJ' IÍ v-"" "";!!i:>' � 19 ,.,. :J'� 1:

t1
"

"

..

Matriz

Filiais em:

Blumenall, 8ruzeiro da

Joinvile, Lages, L.gltu,t'tJla,
Fraogis•• d. Sul

Sul,

.' ,(

Eletrica IA u\ hí';; t '1' � Ej
�

L P \ E A". ,Ji • ) .... �,:) '. c:< LJ' J, .',.P _, i .�

Tt'::NAS DE RADIO, CONSERTOS 1t AUMEN
TOS PROCURIM

l�\ I!:LE:-rR �CA, ;',):1
tr�··�- �� .. , .Y;.;��-?,

TEM SEMPRE E"vl STOCK I! A' vEi�}1)A, P.� �PREÇOS SErvI COMPETIDORES NA PRAÇA, �
MATERfAIS ELETRICOS, LU�TRE5'rl ASAT· i'�jOURS ELEGANTES E MODERNOt; f�NOVIDADES.' VISITEM A .1ill"""�i"'� :�
Rua Joio Pinto n. 14 JC6.l�",m. �-

ACABA DE RECl::.BER UM FINISSIMO SORT[-
MENTO DE CHUVEIROS ELE'TRICUS, NOVI
DADE NO RAMO-AR rICO GARANTIOO

tanando Sê QRêl" ..e- de maquinas tde escrever,
_---Bil--ifIliIIDRSiIlillllIl!llill----IIlIIlIill!!ll---=. ••relar rát.'i .;)f, e aparelhos srn etral.

f{u. COl'lselheire Mafra ,. "

ance do rllil
1Ie.II'.H)I:II�$111
'261.741:10&$'1'

TaBAS AS OrafftAçll!1 BAliCAftlAI

.AI E ee:RRUP.ND.,T• .-r•••• PA.
ClA LOCÁL Il.À T1[AJArU�, N. I'
Alton•• em eenta�.rrent., •• eegúinteei juros:

• •• Jum (COliil�CIAI!',SiM LIlIITI) 21 ata
• RmitadOi (limite de óê:8to$) 1 . ala
• ,9ptdares (idem Ife 19:00&$) 4% ala
• de aviso prévio (de qtlaisquer q!T&nttas,::�om :retiradas tam-

bem de quaisquer importancias).
tom aV'ilo prtvio de 3g�.dias
fim de 60 dias

�o di.

, Â PRAIOi-FIK.:
" 6 mhes
!'f 12 tak.
Cem r.clt. lI.aul

IU,I Â P.BWI...
por 6 m_
per 12 miHI

i.jato a�..&l. pr.r••al.

Expadlente:'1daa 1�s 12 e das 14 ás �5 hor.s
ADa sabaelos: das 10 ás 11,30 horas

Endereço tele.rafico: IATBJ.l.ITE

TJlLBFONE 114

ALUGA-II
CItl8a no IIstreite

{Joio .""'_8)
Sala de vi�ila - c:lac.

gTan40s �u8rt.& _ .... �a de

jantllf - "'.pa
- �(,."I� e

instalai'" saRllaJ�a&

Lu! elétrica Ma t.d0S 86

cemparti••ntas
Dois qaintais eomplelamente
amulados e uma flxpleodlda

praia de banhos
Deis pories e dois anques

para lavação de toupa.
Onibus na porta.

Tecles 6$ campartiraentol
. tG m lane\nfl e a casa edá

l tfJ>mprL'lamente nova, com

r.••"I.erna fessll 410 M .5»
f'!gua encal.'t1da para S(UVIÇOS

tia cl.,&inha.
.'

CHAV.S A' �U. M!RI-

l:1�=:iN'
1

',�,.I/.�__-ii._iii'iiilailiiijiiii_1iii ��._iIiíii

MOSTPtUAFtIO Er�J1:

TlIlJarlBu

L

Fetl�,ral e 3antn Catarína
\ NOS CLA.�ICO' INYIf.A1I-Ii MlCHA»ai

[_e!f!,mMJ�k:: �io
eo:tlC�\r1&fi

Um romance que
paliOU. , •

56 .m prllente r_liII.rá
UI' lonho ... E Il1lnhultl
presente melhor d. '4u. um

perfume, arn perfll1l1 q.e
faz I.nhar como Noit.'i de Sa,
dad por exemplo.
f' o ultimo p'Iem. ql'

Schneider ft Cía. ItftreVOUt
com a magia miatetioll dte
suas essencial ra.ra... Noite'
.de Bagdad é como uma sln
fonia, na qual treso alam no
tai trescas e ardi entes, al
ternamente. Noite d • Bdida.
faz sonhar... lemt ira rornan
ses e sugere poe sia... Um
presente aproprír ido, pois,
para as mulheres �UG amam,
faz recordar� rfl.mlnlil p.'
sados.

N81T,B 8S BAGDAD

Le Ne'1i1 feall per
laDae de

��:.C.?
......... ,.. '?'''P� .-

'.� J.'1_'"

quinta ...feira
3 de OVE O

.:.' .Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A L B E R T O B O R N S C 'H E I N
Sf?:..ô),rvic(.Jl�� cie r;�8ssageir'os {sr �::h3 C�af"g�9s RUA 9 DE MI- RÇO Nr. 2i4

ec ------ _..__�_o� (;alxa postal 95 Eud. telgr. ··Minerva'!, t�'-"

Para o Norte I --p;; �-S�,-----_· _. M=��_,_ _

""E &1 Ir -v G�.�IC����.e�----e- 'if�!��@O��������
'� �� Telefone -H te I

n �L["ra-,'� I Telefone �\,�-- 0, 684 I 684 �
. .

"

O Paquete ITAQUE'RA sairá á 29 do O Paquete ITABERA sairá á 26 do
� Rua Visconde de Tau {"'l t-21y N' 1B 5 :i�corrente para carente para: Jfilwnvl:llle •• S.tI..a• �8.&Gr;n�Paranaguà, Antonina, �II! IlIIIl \I, UfaI iL\W ü _

Santos, Rio de Janeiro,
Vitéria, Baía, Maceió,

Recife e Cabe.íelo
Cargas e passageiros para os demais por
tos sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro.

��
Hotel situado em melhor ponto silen- I

I cioso do centro da Cldace ::

Companhia
Çãd

�\IIovirrlento Maritimo ..Parta Florianupolis

P"'2I-WM!'Iii ,+ y-- 4

Imbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre

Preferido das Exmas Famitias e Snrs. Viajantes

, �11����_�_�_�f.�"�I-.JIO I N V I L. E

I
Aperte um botão

"
'

,

e ouça sua estação APRES E--: N .,- j:_\

- JARDIM GRANDE E SOMBHIO -

Ouart�'js bUII1S Boa comida
BEBIDAS NACIONAIS E ESTRANjEIRAS

�
G
•

Proprietario: A. l. E D E fi E R �

llÚiÍ!iliÍiirlilmiã_$�)-,--.'---!Ilfi�••O t».G!Ill�1

•

a

cargueiro:

o ponto mais central para hospedar -se em

1ft[oinvile, com conforto, ótimo passadio e prontidão
só 110

"'�-::r::!!!!·"?11 iII'l�'-_'
.

HOTEL AND ETTA
O MELHOR DA PR ..<\.Ç�

ACOMODAÇvES CONFORTAVEIS PARA VIA-
JANTES E EXMAS. FAMIUAS

III TRATAMENTO DE PRIMEiRA ORDEM-CO-

I ZINHA BRASILEIRA E ITALIANA
r

'

Anexo: Arrnazem de secos e
�

1.,1 molhados
lIerval Santa (;atarlna �i

'.:.r,;;,iiiiiWiii__iimiiõi'..iãõiiõiUI,,",",�����-;;;ZZ:;-!-iif*'!íf'Sfti:irtr

i.�,_2.

,\ilVI•SO Recebe-se carga" e encomendas até a véspera .dasjsaldas dos paquetes
b�' e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesmos, á vista do a
testado de vacina, A bagagem de porão deverá ser entregue, HOS Armazéns da ,�
CGmpanhia, na véspera das saídas ate ás 16 horas, para ser conduzida, gratuita- ::
rnenté para bordo em embarcações especiais. �
�:SCRITORIO-PR}\ÇA 15 DE NOVEMBRO, 225GB. (FONE 1250) e
t�RMAZENS-CAIS BADAR6 N. '3--(FONE'1666) -END. TELEG. C:JSTEIRA �

Para ma:s inforrnacões com o P,gente
_B. S,,.6..I'J'1-0S (�ARO(')�;O

Propr.: FRITZ SOPP

Hotel Avenida
Rua do Príncipe, 353

.JOINVILE

A-CAPITAL.

\,

A.

Sintonisação Elétrica, em quasi to

dos 03 modelos 19391!! maravilho
sa concepção eletrotécnica que per
mite a captação de sua estação pre
ferida, mediante o simples movi
mento de pressão sobre um botão!!!

RCA-VlcrOR
1939 ValvulilS

FODografos
Discos
Agulbas

fr

r

o malar stock de roupas para meninas e g.ritos

Rua .Conselheiro Mafra esquina da TrajaMn�
À CA PI T'A L.

DIstribuidor Exclusivo

Casa P I E P E R
l' r "71: 1<,. ,-

RUB 15 de l'Jovernbro, 366 JúlNVILE

Admitem-se ainda alguns agentes no interior

FABRICA DE ESPELHOS. A UNICA NO ESTADO - VIDROS DE TODA ESPECIE - MOLDURAS-
QUADROS, ETC.-vIDROS LA.PIDAD0S E BISEAUTE' $'08 MEDIDA

A, S A' I E p: E R'c p
JOINVILE Forns(.::e paira o interior

SECÇAO DE ARTIGOS PARA HOMENS-Chapéus Ramenzoni+-Camlsas -. Gravatas, etc,-Artigos para
Barbearias-Para Inverao-c-Banha+Sport=-Viagem e q:arnava)

·0 .SA PI'EP-ER
-�. __----.-----------

.JOINVILE'

VISITEM

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA, 2.8··10··1938
1

_--

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Oalancet.. d� Receita e Despesa da MUll'icipi�",

lativa 8. I· 5eme'.tre do exercicio de 1938

§ 5· Divida PassivaReeeita OreaDleBtaria

Renda Ordinaria

I: Imposto de Licenças
2' Imposto Predial Urbano
3' [mposto Territorial Urbano
4. Imposto slDivoelsôes Públicas
5' Imposto de lndustria e Pro

fissões
6' Imposto slProdufão Agrí

cola e Pastoril
7' [rnposro de patente plvendaa

de bebidas e fumos
y'

§ 8' Im�ostoGde FAiscalildsçãode ado bati o

§ 9' Ímposto de Registro de
Veiculo

B § I I' Taxa Escolar

§ 12' Emolumento:;

4:368$800
16:308$000

42$000
199$100

45�733$600

8:044$000

6:625$500

3:538$100

23:786$000
22:759$800
2:797$700 134:202$600

,

Ilenda PatrlmoBial e Indu.trlo.

Renda Patrimon(al

§ 2' Cobrança da Divida Ativa
8 3' Renda do Cemiterio
v

Renda Industriall

,§ l ' Aferição de Pesos e Medidas

Renda Eventual

§ 1. Multas por Infração
§ 2' Móra de pagamentos

10:670$2uO
32$000

2:309$000
--'--

350$000
537$900

Receita com aplicação especial

§ l' Adicional de 5010 os titulos acima 7:377$100

S�LuO DO EXERCICIO DE 1937

Despesas Ordioarias

§ 1· Administrélção e Fiscalização
Subsidie do .'refeito 4:500$000
RepwH'ntação do Prefeito I : 500$000
Vencto,:Go Secreter.o-tesoureiro 3:300$000
Idem do Contador 3:300$000
Idem do Escriturario 1 :995$000
Idem do Fiscal Geral e

Estatistica 2: 1 00$0'"'0,
Idem do l: Fiecel 1 :470$000
Idem de Porteiro-Contínuo 780$000
Idem do Indententedo 2' distrito 800$000
Idem do intentente do 3' Distriro 750.p000
Idem do Intendente do 4' Distrito 600$000
Idem do Intendente do 5' Distrito 900$000
ldOOl do Intendente do 6' Distrito 600$000

Dierias e transportes de funcionarias 1 :698$200
Cempra de material de expediente e

de um automovel 2:630$500
Aluguéis e limpeza do Prédio

da Prefeitura e da Cadeia

§ 2· Educação popular

Veneto. do Inepetor Escolar
Diarias e transportes do Ins

petor Escelar
Venr lo. de prclesscres
Compra de material escolar

Alugueis de ('asas escolare8
i\uxilio ao Colegio N. S.

Apa;ecida

3 3 Higiene e Asslstencia
Para bigiene e f\SSllilenCla

�' Pública�
As�i tenc:a medica aos fur-
cionlHios d,'l Prefeitura
Auxilio ao Hospital S.

Flancisco

§ 4' Despesas Judiciarias

Vencto. do Carcereiro
Gratifica�lo ao Delegado de
Policia

.... '-
�\ ';�' ,::..... _

..

��,.�.'l

1:251 $000

I :OOO$OÚO

750$000
13:340$000

326$300
1 :160$000

500$000

P(lblica

?:662$100

500$000

500$000

900$000

1 :200$000

l§
10 Auxilios Diversos

Gratificação ao maestro de
2:309$000 musica

Compra de! Instrumentos

VISTO:
Carlos Sperança

, Preleito
....................................................

�=-::=1u. La Rosa Le,neti O
� DI� participam aos parentes

tI!1�I pessôas de suas relações Q ..

28'174$700 � cont�ato de casamento de J
. � sua fIlha IOLANDA com o sr. �

n NI�OLAU 'BUATIN. ��
A" FIlOU., 22-10-938 I
� ��,� D
1 H e ij �l
��� NICOLAU �'=ãD'f*;i

�� apresen- I� tam-se �

�� noivos
r.

<' r.�{'�':�'!ge�ij

Joalheria
ADOLFO BOETTCHER

2:100�900
' I Ruá Felipe Schmidt, 11

10:702$200

887$9001

7:377$100

155:478$800
11 :470$700

1 16:949$5UO

17:076$300
I
I

3:662UOO

F.lorianopolis
CHARLAUTH,CAÇADOR

che extinguirà as sardas, pano,
cravos e espinhas, sem a minimr,

rrritação deixando-lhe a cutis.

limpa, macia e fresca.

Comissão de Saiatio
Minimo

Estado de Santa (;0-
tarina

•

é o creme que revolucionou o

mundo velho, e, óra revoluciona a

AmeI ica do Sul.
re·

CHARLAUTHEDITAL DE NOTIFiCAÇÃO
Declaraçio de Salario Mi
nimo pelos Empregadores
O cidadão Rogerio Vieira,

Presidente da Comissão de
2:831.$900

I
Salário Minima no Estado
de Santa Catarina. nos ter

I mos do art. 33 do Regula
I menta aprovado pelo Decre- V d uma bem sor

i to -Lei n. 399, de 30 de Abril en e-se tida casa de

487$000
i

do corre�te_ano, que instit�e nego�io sítuada no Estr�i?,
: (JS Comissões de Salaric proximo a' Ponte Hercllio

I Minimo, notifica a todos 05 Luz. Tratar com aproprie-

I individues, ernprezas, asso- tario Leone Vílla no referido
ciações. sindicatos ou firmas estabelecimento.

10:796"$100 i que tenham a seu serviço ������������;

'1' empregados ou operarias, � José Geraldo Vieira (�
que, per intermedio de agen- ij ��
tes devidamente habllítados, � Senhora r{

-

I t d t l:l1 F-,\
serao co e a os, por es a ll!I participam aos seus parentes i',

Comissão, funcionando no � e peasôas de suas relações ��
edifício da 16a._ Inspetoria I' �

o n,ascimento da sua filha :'"
Regional, dêste Estado, as H LE A l\�ARIA. �;

65:095$200 ind.caçõ-s dos salarios mais � Fpohs. 25-10-938 ::l
,.

f' ! U"���.,...'�r-��;r.......� ..................(I'��.
oa'xos e etivarneute pagos, �"""__"""''_'"''''''''�'''''''''''''''�''''''''�'''''''__'''

com a descriminação do ser-I����OO������'""'J

viço desempenhado pelos:� • • :;;
2:589$600 trabalhadores, conforme mo- � Osvaldo MauriCIo �

d .lo aprovado pelo Ministe- �� Dutra �
rio do Trabalho, tndustria e ij sen�ora �
Comerete. � D. Cel5a Filomeno 'ci

Comissão de �alario Mi- � Dutra �
nirno, em Florianopolis. 13 � participam ás pessôas de i

1 :080$000 de Outubro de 1938. H suas relações o nacimento �
� de sua filha �
b NEIDE MARlA �� 24--10-938 �5� �

i :600$000 �������rs1��r���

I A"-M E T R O p.O L EIIelA. NAC. DE �GUROS GERAISIl!1METROPOLE II
(ia. Nac. de Acidente do Trabalho

não é um creme comum

CHARLAUTH
Amortização d:l de Curiti
banes
Amortização da existente

500$000
2:331 $900

§ 6· Despesas Patrimoniais

Custeio do Cemiterio
Vencto. do Zelador

7$000
480$000

§ 7· Despesas Eventúals

De�pesas não previstas

§ 8 Obras Públlas

Sala rio aos operários
Conservc,,;ão, boeiros e repa-

I

lOS as ruas

Construções e reconstruções
de estradas, pontes e boeiros

9:574$200

13:821$900

41 :699$100

ROGERIO VIEiRA
Presidente

§ 9· Agricultura e Lavoura

Compras de sementes e mudas

900$000
180$OCO

§ 11 Departamento MuniGipal

2°10 a ren [a tributaria 1 :6 ) '$00 )

§ 12 Deposito

Diretoria: Dr. F. Solaro da Cunha,
Dr. Leonardo Truda
Dr. José de Sampaio Moreira
Dr. Virgilio de Mélo Franco
Dr. Luís Cedro Carneiro Leão
Dr. Plinio Barreto

Ag_entes gerais e banqueiros em liaoto
Ca�arina

Adicional de 5010 s( os titules
da receita para constituição de
fundos destinados á consti ução
de um prédio para á Pr. fe lu-
ra Municipal 4:000� OCO 4:000$000

CREDITO ESPECiAL, de acôrds
com o Decreto-Lei n. 6, de
21 de Junhl3 de 1938
SeI viços tipograficos do

Municipio 1 :000$000
140:492$900
2'6:456$600
166:949$500

Constituem um poderoso gl·lIpO sogu
rodo genllinanu�nte brasileÍl·o� a ser

vieo d.., todo o Brasil

PEÇAM--NOS PROSPECTOS E INFORMAÇOES
CONSULTEM NOSSAS TARIFAS.

1 :000$000

Saldo que passa ('&ra o 20. semestre

Contadoria da Prefeitura MU'1icipal de
Junho de 1938

Antonio Terezino Lima
Contador into •.

Caçador. em 30 de

I
Trajano Rocha JSecretado-tesoureiro

I

Presidente

Binoculos prlsmaticoslElUSCH
r

MACHADO Cia.
Rua João Pio.o., :; -- �x. Postal 37-

FLORI '\NOPOLIS

PARA
Sport, Viagens.,
Turi smoe Caea

<.,; ,.' ;J1ol':,
··i'�· ... ·"',v. '.

,\

.
!.'
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T A��S�j�a Y!T�O�
a sra. d. Vitoria Hivelis, espo- Afim de participar da instala-

������������������������������������������������������ Hdusr.Man�Xavier; ç�doCoo��T�n�odeEoo-

A V O Z D O P O V OProprietario e Diretor Responsavel os meninos Nilson, filho do sr.] nomia e Finanças do Estado. do

J A I R O (; A L L A D O Jonas Carione e Olívio. filho do qual é uma das figuras mais
_______________________�-- sr. Olivio Feijó, oficial reformado proeminentes, chegou a Floriano-

da Força Pública do Estado; polis o acatado industrial e Iigu-
a exma, sra. d. Olga Poli. Ia de projeção nos meios finan

ceiros sr. João Medeiros Jor.,
digno gerente da portentosa Em

preza Industrial Garcia de Blu-

BERLIM, 27-0s escritorios
da Hamburg America Line infor
maram á United PI'CSS, pelo te
lefone, que 6l'J passageiros do
� Deutschland » deitaram-se, para
repousar, após momentos de an-

siedade. -----

A!'I waquinas do navio nada 2 MA'QNJNAS PARA GELO
sofrerara, porque o fogo não as EM PERFEITO ESTADO VEN- i

atingiu. DA CI GARANTIA r
RIO, 27 - O general Firmo

O � Deutschland », conforme Freire do Nascimento, coman-

afirma a companhia, continuará a Delalnbert dante da Infantaria Divisionaria,:
viagem ás 9 horas, devendo che-

-

Quartel General é sm Caçspavs.
gar a Nova York com um atrazo lamer », �Angrlican», <Traveler e em São Paulo, � quo aqui !e en

aproximadamente de 12 horas. «Europa» radregrafar a 11 dizendo I
contrava a serviço, esteve ?�tem

que seguiriam imediatamente PIl-
I!lm confereHCl� C?IlIl () ministro

ra o ponto indicado pelo navio
I d� Guelr�. A noite, o �eBe,ral

em perigo, de sorte que não lõe- Firmo F�'elfe regressou, a sede

ria necessaria a prellença de ou- do Quartel Genera_I_. _

tro s b&TQe3.

A

OIN N 10
abordodo "Deutschland"
HAMBURGO, 27-0 coruan-', destinados a Nova York. ,

daate do «Dcmtschland.» radiogra- Presume-se que a lista inclue, 1
!ou para a Companhia, Hapag, tambem, os passageiros que em
Informando que o fogo já Ioí do-

i
barcaram na França e na Inala-

minado e que o navio está Ióra terra.
'"

08 periga.
Ninguern ha que possa quebrar a

"Combinação Feliz", Sempre uni.
dos caminham os imprescindíveis
companheiros da Mulher Brasilei
ra:-PO' DE AHHOZ, BATON

E ROUGE "Adoração"

HAMBURGO, �7-A Compa
nhia Hamburg América Line in
formou á .: United Press» que, á3
5,40 horas de hoje, o comandante
do � Deutschland > radiografou nos

seguintes termos:
� O fogo foi con trolado, Passou

() perigo para os passageiros, tri
pulação e o navio. Ninguem foi
ferido. O tempo está bom. Vários
navios estão ao nosso lado >.

BERLIM. 27-Pela lista exis
tente aqui, encontram-se a bordo
do <Deustsehland » setenta e nove

passageiros de primeira classe
cento f.l setenta e nove turistas,
trezentos e cincoenta e tr'll pas
sageiros de terceira CI!Hl3Q, tedos

S. JOÃO DA TERnA NOVA,
27-Iwediatamente após o rece
bimento dos psdidcs de socorre;
do <Deutschland-, O!i navies <Co-

----------------------�
------------------------------------

o Sabão

"Virgel11

Io delegado regional
de policia do Petl"o"
'polis foi exonerado a

bei" do sel·vl�o pó ..

blieo

RIO, 27-0 interventor flumi
nense acaba do assinar um de
creto exonerando o delegado re

gional de Petropolis, sr. Anual
Farah, 8 bem do serviço publico.
Ha dias, foram demitidos O>

comissarios alentes de policia f

carcereiros da mesma Delegacia,
de acôrdo com o processo admi
aistrativo dirigido pelo delegado
A8canio_!.cioli. _ _� I
O "eu. Firmo Freire:
eflnfereD�iou com o I
mialstro da Guerra

j�H EGAiiI UNS

FREDERICO HARDT

..

Procedente de Indaial chegou
a esta capital o nosso estimado
patrício sr. Frederico Hardt, que
com clar ividcncia e descor tiuio ]
dir ige aquele município.

PAULO COHDEiRO

R!0, 27 -- No Palacio do Ca-

Itit. estiveram em conferencia e

despllchara!D com o presidente Vindo de Rio do Sul está nes
da Hepublica 08 srs. Artur _de ta cidade o sr. r'aulo Cordeiro,
SOTu.íl. bCo8ta e 'f;Valde�ar Falcao·1 op@rosoprefeitodaquelacomuna.

am em eon erenciaram com

o Chefe da Nação, o prefeito do
Distrito Federal, sr. H�mriC1U61
Dodsworth e o ,residente do
Banco do Brasil I!r. Marques dos
Reis.
Em 8udiencia, foram recebidos I(} ministro Joaquim Eulalio e o

Ir. Barbosa Lima Sobrinho, pre-Isidente do lBllt�tuto do Alcool e Ido A3Bucar.

I A melhor lenha

Reqn.erc. falellcia
eom passivo de mais

de _II f!ontos

RIO, 27 - Oto Sureris, esta
bslecido " rua Candido Mendes,
283, com o HOTEL VISTA
MAR, eua petiwio 80 juiz da 311_
Vara Civel, eonfessou insolvencia.]
requerendo d••retação da Ialen- I·eis.

Moata o passivo á vultuosa I

quantia d. 1.186:692$000.
--------------

No Palacio
do Catêt�-

1.100

I

I' Bistrlbuiefio de se

mentes eat grande

I "scala

. RIO, 27 - A proposito da
cultura do centeio, o diretor do
Fomento da Produção Vegetal
declaron que a produção .desse
cereal' lalantida em quasi to'
das ali zonas do Brasil. O minis
terio da A,ricultura está inte
ressado na diltribuição de semBn
tell em grande eacala.

IRINEU BORNHAUSEN

Por 9:000$000
VENDE-SE uma LIMOUSINE

«Chevro)eh-t1po 1936-em TTE. LEONIDAS HERBERST

perfeito estado. A tratar com

Patrocínio Vieira, proprieta
rio da limousine· n. 521, no

ponto dos automoveis.

A nossa capital hospeda dêsde
ôntem o acatado financista sr.

lrineu Bornhausen, qua na dire
ç';o dos negocios públicos de Ita
iaí vêm revelando notavel de.
eortinio e admiravel tino admi
nistrativo.

Encontra-se em Florianopolis
• diligente prefeito de Jaraguá e

briol!o oficial da Força Pública
Rr. t.mente Leonidas Herberst.

.specíalida
de WETZEL

--------------------------�----�---------------------------------------------,---------

_ Joinvillé MAR(;A REGISTR.t\DA

deve faltar em casa alguma
�.
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menau.

GIOCONDO TASSO
Está nesta capital o nos€O dis

tinto coaterraneo sr. Giocondo \
Tasso, operoso prefeito de La
guna.

CEL. PEDRO KUSS
Acha se em Florianopolis o n05-

,0 prezado conterraneo sr. COfO

nel Pedro Kuss, prefeito munici
pai de Mafra, em cujo cargo se ';;.

tem havido com dedicação e zêlo,

Está em Floriaccpolis o 81".

Marcelino Cabral, prefeito muni,

cipal de Tubarão.

•

WALTER MUELER

Vindo de Timbó, onde dirige
com dedicação e proficiencia
aquele municipio chegou a esta
cidade o nosso distinto conterra
neo sr. Walter Mueler.

lI'

RODOLFO KOf'F'KE

Acha-se nesta cidade o n sso

orezado patricia sr. Rodolfo Koí
Ike, dinarnico prefeito de Ha
monia,

nJ

Gil.
nid
de
r' s.

JOSE' FERHEIRA DA SILVA

Florianop�lis hospeda desde ôn
oem o dedicado prefeito de Blu
menau sr. José Ferreira da Silva.

VISITAS

Visitou-nos ôntem o nosso pre
zado eonterraneo sr. Gaiparino
Dut.ra, honrado eol�tor I'stadual
nesta Capital, que nos veio agra
decer a noticia que demos do
seu aniVtlrsario.

Condenados
para Fernan
do de No

ronha
RIO, 27 - Tendo terminado

as primeiras obras de reparos no

presidio de Fernando Noronha,
seguirá para ali, a b6rdo do
«Hanaus », comboiado por um

destroier, uma leva de 208 Pti
!lOS políticos, os quai� aportak�o
á ilha no dia 1 de novembro.
Informa-se que a correspon

dencia para os pr@so será feita
via Natal sendo endereçado para
Colonia Agrj�ola.

., '-,.,,- .,-

te,
lIus
dr.
s'IU

Prtz,
prox
De r

pero
COS'

("';..
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