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desfile das, lindas jovens da nd�s=r'
.erra � Realiza--se, hoje, 'no arlstocratlco Lira Tenis Clube com desI. '

lumbrante Imponencla e invulgar grandiosidade o desfile dasmais encantadoras jovens de Santa Catarina, que será uma admiravel para(Ia de beleza, fulgôr e elegancia.

Finalmente hoje, ás 22 horas, abrir-se-ão os imponentes salões do majestoso "Lira Tenis Clube Florianopolis", para essa des���������������������������,���,��,���-�,����������+�-����������- lumbran� parada de b�eza �ue ser' odesfi�das ma� b�asjovens
.& V O Z D O P O V O i do nssao EHtado, para a escolha, dentre elas, da que deverá osten-
K

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

I tar o honroso titulo de "Miss Estado de Santa Catarina" .!7l Por nimiu gentileza do ilustre comandante do 14' B.C., H.
Proprietario e Diretor Responsi:'" d y A � fi U C .i\. L L ..\ Q O

I ten. ceI. Candído Caldas, a excelente banda de música daquela
----.---- .. ---

I
T
--------- brava unidade do nosso Exército, executará á entrada de "Lira"

V I flarhmop�lis, Sábado 29 de Outubro de 1938 NUl\IEBO 1285 escolhidos números do seu vasto repertorio.-- ----- -- -�

Após o desfile das mais bélas jovens do noslo Estado p-. rante a Comissão Julgadora, as daasaa se prolongarão ao som de

dr \ BODAS DE PRATA .• finada ���:;:�;';ecto, que, o aristocrático "cercle" da colioa, rei,-
e I nirá .

em seus salões, hoie, o �undo .elegante de Florianopolis, que
.

do ilustre casal (�aD" auseia por essa faustosa reumao social.
dido Caldas Candidata da Escola de ComercioB: A srt.a. Maria Luiza Botam, candidata da Escola de Co-

"

ouças A data de amanhã assinala a mereio, ao titulo de "Míss Estado de Santa Catarina", por motive SI passagem das Bodas de PraIa de: imper:ius.ols não comparecerá ao desfile de. hoje� no. "Lira", S.?CO I .brilhant e e ilustre oficial do nos-: subsritui-Ia pela segunda colocada no pleite alí realizado, a iraclOsa .soe Exército SI'. tenente-8!,ronel! senhorinha Sibila Busch.O' Interventor Nerêu Ramos está lan- (:ándiuo Caldas, brioso clllfl�n-l Eleita li representante de Itajaid?n�e do 14. B.C., t de sua dl�'! Rel'("b"i!1()� ôntem o seguinte telegrama:d h t III ':lS:;Ima �3posa exrna. H3. (�. C?ij- ,JTAJAl', 27-Atendendo solicitação dêsse vibrante diário
çan 0, na ora presen e, os alIcerces lia DetltH'.e .Caldas. I?alu 1.'·�tl·;Cl que vem patrocinando eleição rainha beleza Santa Catarina pord!ll I· para. �s distintos am versurrant es,

I delez-ição "O .arios \ssociados" e "Radio Tupí", temos prazer co-do. gran 1050 futuro mora e material I ser�!ra e�a ;.ara teste�un?,ar ,.o! mur icar-ihe que esta agremiação social em reunião �lOje r�alizadaeléhd9 \egpvl�O e a grand: e�ll-icom prescnç i srs. Abdon Fóes e Dagoberto Nogueira, diretoresna-O SO� de Canta Catarina co.mo rn� qu� !nes tributam todos qlla�-I "Jurnal Jo Povo" e "Itajaí", respectivamente, aclamou unanime-
� •

"0':; adn,mam suas excelsas c.!uah-I mente n-ime senhorita Celeste Brandão para rainha Itajaí. (a) CE-B -I dades de nobreza e de roraçao. ! S,\11 PE��EIR \, presidente do Blóco dos XX.»rasl I Em ação de .g.raças pela pa�: I ,. .. I sagem da all�plclOsa da�a" sera
I

A �andu!ata �e A�araDgQaAbngo de Menore:, o Centro. de! celebrada I!II8Sa, amanha, as 10 I . .9hegou: onL.em, a esta capital a I�nda e encantadora senho-Sande, o Leprosário, fi maravilha i hcres na Igreja de São Francis-I rinha Zlla MacH>1. fino ornamento da sociedade de Araranguá e que
das rodovias, o problema escolar, ! co.

'

.

I representará aquele municipio no grandioso certamen de hoje.tudo isso- que aí es!á patente aos I, é'<A Gazeta � que vê no erninen-] A senhori�lha Zilá Maciel fez-se acompanhar da exma. es-nossos o'bos maravilhados, deno-] te soldado, uma das mais auten-I posa do dr. AntoD10 Barros Lemos.tn:n ° vl,'rd?d.f'irn censo de 11m: li',..lJ,J compleições de cav.ülheri�mo I
. (jaildidata 'd... Logunugrande administrador. O Interven-I e Uina dns mais expressivas 'ÍlO'(j I E h' d d S P'

tor Nerêu Ramos está executan-
.

.• ': .

"

�
.

'" .- I .

lU compan la a _exma. sr? . elva lI11entel, esposa do. ra� de rmltlar, enHa-lhe anleCI, n08'30 dIstinto conterraneo sr. Ivo PImentel chegou Ôntem a grac'o-
do na hora prf"sente os ahcerces ,'I,' l f l"t - I.

• ' I
.'

.

.
'

r p h a.ilen e s.ua� e.leI açoes, au- sa senhorlllha Elsa l\1al'tms, representante do Congl'eflso La unens(>.
do. grano!lOso, futuro moral e �a-: gurando ao dlStmto oasaI todas

I
gl(,flal, nao 60 de Santa CatarIna 1 as venturas de que 8e torna cre- Outras nota.como do Brasil ».

I' dor.
.

Hoje devem chegar as candidatas de Itajaí, Blumenau e a
E o dr. Valentin Bouças, re: Os distintos filhos do casal C. i-J' ou�rll candidata de LaglJna a gentilissima e Mia senhorinha VaDdamata:

fO e Jadra convidam 0:,1 amigos Wllke.-�reio que estas f.laJavr�!I l.he de �àL19 paes par� as�istirenÍ á I
- -

�'-

':"�vr !enti�eza
...
do ilustre e acatado 8ecr�tário �a Vi;ção e'rleverao bastar para que satIsfeIta mis�a vai i"va. Obras PublIcas sr. dr. \._;�!:;o Fausto de Souza, fOI por s. exma. or-fique a sua curiosidade de repor· '_.__ . denado que se iluminasse feericaIil�!lte as fachada� do ·Li�e Tên-i,..,ter.

O sr. Henrique Lad_e Clube e do Doze de Agosto.
'.

E.tava terminada a entrevista.
foi nomeado memb�o A Comlssã'Th Julgado.-.du (;oDselbo de O juri que preferirá entre a3 diversas candidatas a' mai�p linda jovem catarinenRo é composto dos srs.: dr. Aquiles GaUotti,esea

médico; iornalista João Batista Pereira, diretor do "Diario Oficial"RIO, 29-Foi asmnado decreto, e presidente da Associação Catarinellse de Imprensa; sra. d. Minir-',nomeando o sr. Henrique Lage va Cuneo, modista; sr. Estanislau Trapple, professor de pintura' !!Ir.membro do Conselho de Pesca, Plinio de Freitas, profees6r de escultura da Escola de Aprendizesna qualidade de representante Artífice!!; sr: Aloir de Queiroz, diretor da Inspetoria de Educaçãodas industrias de conserva do, Física; ·t sr. Simeão Paruche, artista decorador.pe'lcado. ------------.-
.

, _O DIA DO EMPER-! sentaçãG pelo Grupo ParticularGABO NO (;OMER. «Recreio Dramatico», presente-
CIO �e�te sob a ,direção técnica do

dlstInto amaaor sr. Santos Rei-
A· b 't S

.

d d C' nert, da in. teressante comédia flITlenemen a OCle a e a�xa 13 átos de Ran d de Lima BONE.dos «Empregados DO ComercIO»
_

g ,

I comemorará este ano o Dia do CA ALE�A.PRAGA, 28 Um destacamento I Empl'egado no Comercio com um Estreara nessa peça uma ama-espeCial, de cento e Yinte homens,
I esplendido festival domingo no dora-a gentil &enhorinha Dulceesteve ontem bastante atarefado

I
'

C 'B .

d I A,ara impedir qne, em nrios pontos I
teatro «A varo de arvalho». fI ?D, qu�, pe o que �e ve nObda cidAde, advollados ordanlaaslem I O festival constará da repre- ensaIOS, vaI ser uma mterpretedemonltra,ões anti Judaicas. , fiel do papel de ANA.

Oulr-e élemento feminino da
comedia é a sra. Elita Campos,iá conhecida da nossa plateia,
cemo uma amadora conciellciosa,
que dará ao papel de QUITERIA um desempenho IRREPRO
CHABLE.

Os papeis de FELIX MIMe.
SO, LUIS PEREIRA a SEBAS-
TIAO estão a cargo dos habels
amaopres srs. Bertalino Reinert,Albano Lucio • Claudio Cam
�os.

O festival será abrilhantado
,ela orquestra 20 DE SETEM
BRO.

o

alavra

Cientificados d� que 08 drs. Va
lentin Bouças e Auríno de Mo
rais. deixariam o Estado, pel
avião da <Condor » que deveria I .. ·

vantar vôo do nosso porto ás 9
lI" lliíVlhã, de ôntem, ainda n1\., i

liam 7 horas já nos encontrava
nlOS l. po_stos no h«all» do n..tf!
G!nria, acuardando uma opnrf i;
llicla�(> para colhermos algo, que,
de qualquer modo, podesse inte
r' s�ar 80S noaws leitore3.

E'l3a oportunidade chegou, no

1ll0lf:ento em que o dr. Valentin
Hnuças lIe aproximava da geren
da.
Declillada a nossa idenbdacie,

�úlicitadas algum81 palavras que
traduzis�em a impressão recflbida
""Ia visita feita ao DGSSO ESlado,
fidalgamente Rua excia. nos attn
eu.

j>ausadameute, pezando aI suas Interventor Nerê.palavras, de molde a dar um cm-
Bsho de segurança ás SUBS c firma- amos

Çtsl'l, o dr. Valentim Bouças, in i- '

Por despacho 40 sr. Interventorcialmente, declarou: turai� �-inquerimol. Federal foi anulado G conCUI1lO rea·-Sánta Catarina é um Estado - c Seus panoramal sãe Iindis- ·llzado nos dias 10 a 14 do corrente,
b

.

f A d para o cargo de 2'. escrituarlo da('m que, todo o mundo tra, alha'18UU08 e IIU ocantes. par ai
Secretaria da SelJurança Publlca,Um Estado em que se não di�- . suas montanhas, estendem lIe os por nlo ter obedecido lis prescriçõesperdiça o tempo, que é todo êle II praclos e os vales que são verda· do Capitulo II do Regulamente Ge('oDsagrado ao trabalho. deirol mananciais de riquezas. O ��kP�!!!'__!'!I,!1!l!i!!!!ti.?_t:.'!.b2tC!:._Suas industrial, podem l'Iervir

j
sólo uberrimo desta terra , um llrqulvlsta da Secre-de mod'lo aos mais adeantados dos grandes fatores para a lua

tarla da Via.aãopaíses 00 mundo. E o quemail prosperidade futura. �impre!>sioM f., que tudo se b8'!ei. -Que impressão recebeu v. ex
rm estudos técnicos, constituindo, cia. das medidas que tam sido
por isso mesmo, uma daI! mais tomadas pela atual atiministração'mportantel reservas para o estu- catarioeDse P.,

o dos que so dedicam ou vão -Vou transmiti-Ia:-disse-Sidedicar.se. ao de.envolvimento do não fôra a modestia com que o
�OS80 progresso industrial. grande interventor Nerêu Ramos

Quem 'entra numa fabrica de executa as suas obras de caráterSinta Catarina, erande ou pe- locial e administrativ6 em geral,quena, observa desde logo uma por certo que os outr08 Estados

Orgjiiz ..çãO têcnica qUI(têm tan- já teriam vindo aqui colh6r pro-tú IIl,upreendente como de ad- vei!osas lições. � render a êsse �
,mi tI. emmente brasileIro as Jaomena· •

t
-E

qua:to á: luas belez•• na- gens que mer:ce, por direito� OV e n c I Dl. e noso ministro na Agricultura
visitará o Estado dos tuncionarios da Prefeitura Mu--1. Aproposito d. visita que fará, proximamen-

ni".·pal de Flor.·anopol.·s�.., • Santa Catarina, o sr. dr. Fernando Costa, ..
>-'Uustre ministro da A,rlcultura, endereçou, ao sr. Ao que somos informa-dr. Nerêu Ramos, Interventor Federal no Edade, o dos, acha-se em mlos do qual nlo aumentados os I\. auro Ramos nesse pro.lt.ulnte telegrama: sr. dr. Raullno Tavora, vencimentos dos respeti- jéto de aumento, conser-, RiO, 26 - Tenho o prazer de comunicar ao ilustre Diretor Geral do vos funclonaries munici- vou os atuais vencimentosP"_zado amllo que seguirei para o Rio Grande, no Departamento de Admi- pais. reiativos ao prefeito, senpro�dla 2 de novembro, no "Monte Pascoal". nl,tração Municipal, um Ao que tambem somos do o unico, que, de talDe relre.lo terei a satisfação em visitar o seu pr6,- projéto de racíonalizaçio informados, num gésto modo, no referido proPero Estado. AtenciOSAs saudações. FERNANDO dos serviços da Prefeitu- que bem diz da sua alta jéto' não se acha con-�OSTA, Ministro d. Aarlcultura. ra de Florianopolis, pelo envergadura moral, o ir. templado.

do

z,

IA
I ESCOLHA DA MAIS

BE'LA CATARINENSE

do

Concurso
anulado

A RUTENIA RtiJIU
TA PROPOSTAS

DIINGARAS
Por ato 40 sr. Interventor Fer'le

ral, foi mandada lervlr no cargo de
arquivista da Secretaria da Via,lo e
Obras Publicas, o escrituarlo da an
tiga Esc"la de Comercio de lanta
Catarina, Ir. Alc1domlro Flores.

AUDlentados OS

Cassada
de um

a patente
capitão

RIO, 27-Foi cllssada a patente do capitão Rui Presl'ler Belo,ctmdenado pelo Tl'ibunal de Se
iurança Nacional.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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" I b e r tP i a no
S c h n1 o e I z"

E' o mdhcr e mais lindo pre,cnte que
fc,zer � sua idhdla

v, S, róde

SUà c.ol:struçào obede(' ? m�\i::; i)(.:tlI ad" técnica E'
lind:súmo e de rm;f3vilhrisa sonorida:'.

Cúrdas cruzadas-Chapa de m,:tal,· Repetição do me-·

II canismo-Tedado de marfi!n-Be'r!ó,�s de ,;bano -- 3 pc-

1>1
dais-7 1 [4 oitavas,-Aita Imtração d� mngr,n-nnguelfêl

11 ou preto

) Especial F.ra clima tropie .. i
A taba!! de resonancia duplamente cllrvad,,; o .:neor-

'I:damento cruzado e a e5cala cientific.amente cor:, i; ui '!il, ga-
rantem uma sonoridade agradavel.

Peça infúHnações ao agente neste Estad�":

ERNESTO MEVE}-'�

,I'Rua Felipe Schmidt n. 9 - Sc,bra1o
Caixa Postal 84- Florianopolis

RTIVA

ROGERlO VJEIRA
Presidente

REDATOR: Osmar Cunha

Os americanos melho- Doo Budge,o tenista número Será �uinta ..

I '

I d ". urn do mundo, resolveu in- o juiz, querendo "bancar"ener-
rararn O nlve a corrl"'gressar no profissionalismo,giadirige-seao,jogadormaispe-,
d d 4OO

ssdo e mais valentão da equipe,
a e metros por 850 contos dizendo-lhe: "--Esta é a quarta

vez que lhe chamo à ordem! A
:,Publíca o ESPORTE ILUS-rcedencia. O primeiro mês de ex�r-tRay Maliot, Stanford 46"6 SALT LAKE CITY, 28-0 desportista Dave Freed,

TRAOO 8 seguinte crônica: cicios deve ser devotado a adquir.r IJohn WOOdIUff, Pia 47" secretério da "Intermountaln Asso-iation", declarou que o campeão

I
fôlego, podendo ser feito em dis· Charles Belcher. Geurgia 47" mundial de tenis, Don Budge, assinou um contrato de um ano coro

N 'I' d ".
.

I W'!b M'II C 47" o emprezario Jack Harris, como prohsaiona], contra o pagamento de« estes u timos anos a prova e tâncras mais iongas e sempre em I ur ,I ter, ompton
400 metros teve, nos E3tados

I
cadência regular. Yaro!d C'lgler, Oklahoma 47"2 50.000 dólares (850 contos, maiô ou menos. em moéda brasil-ira].

Unidos, um levantamento de nivel ] Uma vez que o rapaz consiga Harley I-{'Jweils, Ohio 47"2 j �I'e�d acrescentou que, o propalado desente?dime�lto sobre a impo�
D tavel e li marca de 48" que i condição necessaria para correr os Archie William!;, O;ldand 47"5' tancia de 100.000 dólares, que Budge terra exigido, não passa de

;,ntigamente era considerada ótima 400 metros num passo facil, este Charles Miller, Califol'l1ia 47"5 "truque de publicidade". O programa de jógos qlie o maior tenista
R O 8d d 'd

'

'I' id f I ,2 -Pelo noturno pau-
(; mesmo por poucos atingida nas trabalho de fôlego ficaré limitado Jim Herbert. l'..J,Y.U. 48"1 o ffi_un_ o terá e cumpnr mC'"ue parti as ,c.ontra o" amoso tenista

I V C d R h lista chegou esta manhã a nada-
I stacões atléticas, está, agora uma I e um, ou, no máximoo dois por I Estão aí, nove brilhautissimas',

a ,emao OD ramm, cas.'1 o gove,rnG . o 'ele perrnua que a raquete d Ios

2 d d d ora pau ista Maria Lenk que vai
I' .erformance comum entre os seus I semana, devendo os dias restantes 'i performances. Porém. é bum que

numero () m. u.n o eixe o pais.
,

'

.

A d O Id Bdr:. entra. em sevéros preparativosmelhores azes. de treinos serem gastos na práti- 'I' se note, qu,� estes são os ales de , notIcia, da passagem e
. ona, .u ge para o pronssio- d f d G

'

I d d para e en er as côres do ua-
Os "coechs" americanos acredi- ca de distâncias CUltas e julgarnen- I' uma ternoorada em que o número na lsmo, causou gran Co sem'lçãO,le,percutID o lílt,e[Jsament.� nas rodas

b."...
d d EdU d I d d na ara na próxima competição da

tam que esta melhora seja uma to do ritmo do passo. 'i de atlétas uue competia na Ama- esportivas 01i sta os OI os Iga as ,ao teDls, e .on e, se, ,encan' L N'1
I b f c. T d igíi de atação do Rio de Ja-

consequencia da compreensão por Sempre que houvér oportuni-, teur Athletic Union.atinge a mais tram atua mente os tam em amosos tenistas pronssionars II co e

I 00 I P .neiro,

Parte do atléta, do valor da ve- dade.os corredores de 4 mett os : de meio milhão> .
crry.

i�_nD
a M -- __ .

locidade inicial e tambem. pelos I podem praticar 05 mesmos traba-: -�...'!':"..������!!"'!_������������ /Dr. Pedro de Moura Ferro Au tO r i da ae 55
I,OVOS métodos de treino que se I lhos dos "sprinters", tendo ero

I
;

Advogado pa ra os j6goS
e-tão adotando.

�
\vi;:;ta que- a prova é consderad i Exan';e"s de admissã'l II R_U,a Trajano 1. (sob.) de arl)anhã

Ha alguns anos atràs.os atlétas 1 de velocidade prolongada e não
_

americanos eram treinados, nos I meia distância como antigamente. I
--_,

Pela Federação Catarinel\!e de
4JO metros. C0m o objetivo de I Achamos que é impossivel pres PROFESS JRES DO GINASIO, AVISAM AOS I f\csr;úrlc5 foram designadas as

completarem a pnmeira metade delcrevcr um programa semanal pa SRS, PAIS QUE SE ACH.\ i-\BERTA, COMO NOS i Comissão de Saiario seguintes autori iade: para os jógos"
p rcurso numa velocidade muito I drao e querer aplicá-lo indileren- ANOS ANTERlORES, A MAT RICULA NESTE I N'� i fi imo de amanhã:
maior do que a parle bn31. Jul-l' temente a todos os rapazes de! CURSO. ATE' IODE DE :'EMBRO VINDOURO. ; Estado de Santa Ca- El\1 FLORlAi'lOPOLrS:
gwa-se impossível manter uma uma turma. Um "coach'! deve' I MELHORES INFOR:v1AÇÕES. das 11-13 I turina
velocidade média durante os 400lsaber a intensidade de trab alho li horas ás Ruas Pad.·e Roma, 125 e Bo- I Reprtcsentante: -D" Adubai,
n.etros e o caso é que.muitos d'JS I para cada rapaz, de acôrde com' eaiuva 175· IEDlfAL DE NOTIFiCi\ÇÃO Ramos da Silva,
e ntigos campeões. corriam os pri-Ios tempos que acuse o seu cro-j I I Declaração de Salario Mi- Juiz: -Cap, AIJo Fe:naodes.
rueiros 200 metros da prova em

I
nômetro na prática diaria. I ---=-'==

,

...a_--a�

I' nimo pelos Empf,egadores r

(ronom�tl isla: - Sr. Minis

t!;mpo consideravelmente menor Para adquiri{ resistellcia, c ra' I II O cidadão Rogerio Vieira, I L"o:nb�.
do que hoje em dia fazem osjpaz dev'.! correr as distâncias de I

A T O O L E Presidente da Comissão dt Tecmco:-Manoel Matais.
melhores corredores. Naturalmente i 500 ou de 600 metros. conformej,' I Salario Ní.inimu no Estad, EM ]OINVILE:
() tempo total tinha que ser pre-I a disposição do atléta. r�o começo I - fi ele Santa Catarina. nos ter-
judicado. J\·sim. no campeonato I da estação pode-se percorrer mui-: C-IA

-

NA-C
"

DE-'--S'I=GUROS GI=RAIS I nws do art. 33 do Reg\J!a- No��:��,r:.ser.tante: Flordoalrlo
rpalizado ha vários anos em Chi· I

têlS vezes 500 ou 350 metros e,
•

'

a

'

L L.

'I
menta aprovado pelo Decre- I!>

cago, O universitario que venceu, m�is tarde, quando se entrar em I L· 399 d 30 d Ah 'I Juiz:-Antonio Pereira e Oli,l' �-

d 48."2 f' d .I' " ,

d' I E to· el n.' • e e fi
"el'r"- N,Jelo.marcou o tempo e e os orma, leve-se I:.!lmmUlr esta 15-,

METDOPOLE I do corre�te_a!1o, q.l1e i..,nstitu,c
> �

vimeiros 200 metros f Jram corá-, tância para 200 metros, acampa· � 18 as Comissões Cle Sa.lano T ecnicc: -Antonio Salum.
dos em menos de 22". OJa, de i nhado s<':mpre de pequenosllsprin-

C· N d A·d d T b Ih
m Mínimo, notifica a todos os

un corredor da atualidade que
I
:ers" de 75 metros.

I.,
la. ac. e CI ente o ra a o I ci,li"ladçiVo_i,�,::t.1O:l:l_ldel,�,�Pt"I,'"es'70aus, fl�rsns'laos: S�r[fiJ� �

.

"tI�j,a C�p�l de fazer este tempo na I Muitos dos ':l�5�OS ,�t.I��a�_ajnd.a ;:>.0 '" ",d
'

t1\\
pnmelf& metade da prova, pode- I cometem o (LªV:g&n.'Iiõ êrro de se

I �on§tituem um podG,u.oso �rupo segu- I que tenhar:l a seu sef�iço 'W [Ij]��irrou© r�lCllIr$@
-�,_; ê�p�rc..r q.u�_c�mplet« os 4001.Gq(jecer�-m p�la rnetad� antes das

rado genuin�uuente bl.asileil.o, a serm 1 ; empr('ga�os ou. operarias,
Inetros em menos -'d� '47�, ., -I corridl.13. julgan 10 que assim estão

viço fifi! todo O Brasil I que, per mtermedlO de agen-
Este senso do tempo é deõen· i reservando forçJ.ls pala a prova,

II tes devidamente habilitGldvs.
vulvido por um trabalho constante. I Damos a seguir os 9 melhores

PEÇAM-NOS PlTtOSPECTOS E INFORMAÇÕES I serão coietados, por esta
Depois do rapaz ter conseguido I atlétas americanos da estação de

CqNSULTiEM NOSSAS TARifAS. Comissão, funcionando 110
..:tngir bons resultados nos 100, 1938 na prova doJ 400 metros: edificio da 16a. Inspeforia
ZOO e 300 metros, deve pri\ticar, Diretoria: Dr. F. !Solaro da Cunha, Presidente " Regional, dêste Estado, as
correndo uma das d:stancias aci-I 'I Dr. Leonardo Truda I indicaçô;:s àos salarios mais
Ill?l, num tempo preestabelecido Por 9·000$000 Dr. José de Sampaio Moreira I.' i baixos efetlval1iente pagos,
pdo "coac.h". ., Dr. VirgHio de Mélo Franco I I com a descriminação do ser- PROGRAMAS DE HOJE:

Um fator importante em qual- VENDE ·SE uma LIMOUSINE: Dr. Luís Cedro Carneiro Leão
' I viço desempeJ1hado pelos

quer tipo de corredor e muito «Chevrolet»-típo 1936-em i

Dr. Plinio Barreto trabalhadores, conforme mo- ODEON, o IIder dos
especialmente no praticante de 400 I perfeito estado. A tratar com d �Io aprovado pelo Ministe- cinemas
m�tros é a perfeita f6rma fi�ica·l �atrocin.io Vi�ira, proflrieta- Agoutes gerais e banqueiros em Santa

'" rio do Trabalho, Industria e
Por isso, deve começar o seu tra- no da IImousme n. 521, no

Catarina I Comercio,bilho com muitos r.n�ses de ante-I ponto dos automoveis�
M & C"H A D O �td Comissão de �alario MI-

�������������=������� I � 'IIiT Cía. I l1irno, em Florianopolis, 13
de Outubro de 1938.

Bua ,João PiD.o, :. -- ex. Postal 37-
FLORI 'NQPOlIS

próxima .••
"--Â prõxima? ..

R_A próxima serà a quinta, ..

Maria Lenk
vai voltar a

competir'"

CARTAZES
DO DIA

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

PERTURBADORES DO�
PRADOS - contiuuaçár'
dêsse seriado com John Mal
Brown,

A' ESQUERDA DA LE1i' ,')

filme de emoções rom

BU1Jones
Preço- 1$000. '

CINES �OROA�O§I
HEX, às 7 h0ras:

O CORAÇÃO MANDA CO

Jean Palhr e Douglall Mo
tgoo'·ery e

VIVA O CASII'-JO! com

orge Ruft e Ida L�piJlo'
Preço,-I $000.

IMPERIAL, ás 5, 7 e 8,
horas:

NO MUNDO DOS ESPE
TOS com Lynne-O-verlll
e Rosco� Karns.

-

Preço:- 1 $000.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Vendemos

i.

�mais barato!
;
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P.JQ ue AWéh&
S r:lF€4

� Perfumarias e

�
�EXAMINEM
��
�

CI da· _A_,_S_A
t!. Casa que mais barato vende

GA

artigos de toucador!
Mesmo com

. ..

prejuizo. • •

o ECO
,-

M_AC
Si R s

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

Um almoço na em ..

baixada japonêsa
lHO, 27-0 ministro da

Agri-je.iltura almoçou na embaixada ia
ponê sa, em companhia de elllbai-

-I' xador dall.uele país. I

g;n:�" &

obteve grande
triunfo nas eleições

chllenas

ETA
�----._-�..------------.�.--���---���------

A VOZ DO POVO ---pro.,rietario e Diretor Responsavel
JAIRO CAI.. LADO

rGrande quantidade de ar�Ll�gl�!rre
lnas e material de pro
paganda nazista apreeu
dida no Rio Grande do

Sul
2AIYTlAGO, 27-0 sr. Gusta-! Os [ornais esquerdistas dizem:

\ o I\!\ era, presidente do Partido, "O sr. Aguirre é o presidente ola
Liberal, partido do candidato ROIIS, Chile", e "O sr. Aguirre obteve
declarou que os resultados da grande triunfo".

[eleição não mostram a verdadeira------ -_._.,

PORTO ALEGRE, 2i-Comunicarn de Santa opinião do eleitorado, o qual viu- LOTERIA DO ESTA-
Maria que a Policia daquela cidade realizou Impor- se impossibilitado de expressar-se I DO DE SANTA '

tante diligencia na residencia do mecanlce João livremente, porque "� eleição .se CATARINA

Humell, onde apreendeu, além de grande quanti-I pro�e.s�u 1II0b um regnne de vio-I

d
. - .r: t t i d

lencia, Imposto pela Frente -. Resultado dos pre-dade e armas, mumçoes e sor e ma er ai e proa, pular, em todo o país. Nestas •

paganda nazista. ' circunstancias não temos outra I mios_ maiores, da e�-
Ao ser prêso, o meeanlco procurou Clefender-I coisa a fazer, sinão fazer valer de I

traeao do quinta fel

se declarando que as armas e e material de pro-: fórma enérgica os nossos direitos .. ra, 27 do cor.eonte:
, I E ih I

paganda nertenctam a um seu companheiro que i sta.n::os certos que � tri una

8 ...
.

' I qualificador reconhecera com quem 4753 50:000$000
atualmente se encontra na Alem.;uuha. O maCêU11-1 ficará selado oomo vereditum da 3619 4:000$00C
CO João Humell Jã esteve ás vlllbs com a policia, I justiça o legitimo triunfo que ob- 5882 2:000$000
como incurso na lei de 5eguliG:HilC,1 NaCionai. tivemos." 2685 1:000$000
..............8 � �.e.eG.eGc.e•••e�... 5430 1:000$000

O ministro da Agrj" lIenlebl�ajoi· de um SANTIAGO, 27 - Segundo a i 2576 500$000
i

'I regl�'!lent8 contagem do Ministério do Inte-I 3355 500$000

It te rior, O sr. Aguirre obteve nas i
6684 500$000

CU ura ves lU UR1! BERLIM,27 Um despacho proce- eleições de ôntem sete mil e tre-] 11674 500$000
dente de Reil::hesberg informa que o zentos votos mais do que o seu I

terno fe;to com te IseneralWalter VO� Brlluschischt no- ad\'.ersário Rosa, aras o Cent.ro I To�os os �u.tl1erog liabe:se t.e� I
....

meou (I SI. Benleín major de um d adq r dos por pessoas reEleitoral da Frente Popular afir- 'I re.m SI O. 1.11 I v.
-

HeglmcJi1{o de Infantaria da Reser- ..

d Ii d J

ddo de fihr�iV' va, "em reconhecimento pelos gran- ma que essa diferença é muito I sI�entes na CIdade o 10 e a-

Iil» u� ues serviços prestados durante a luta maior, atinginds um total do 181 neiro.
- ptia líberdsde da região sudeta". mil votos. A imprensa direitista:

---------

de caroâ _��� .. _�d�'.M_W ... W...�w .. _�_� __ • publica gra.nde� �anchfltes, en

.. ci-I'Sucesso de uma ar-
mando o noncíarío. repleto de re-

A tomad�l de Lisboa ferencias ao nome de Aguirro e ti ta brasileiraRIO, 27-Ha dias, @ ministro
aos mouro. diz: ':Den�ro dali mais a�plas rs I

Fernando Costa recebeu smOltras garantias tiveram lugar a. eleições

1de fibras de carcá, vindas de I
J ISB( A 26 F' I b d h

de ôntem". Outros jornais diaem: BERLIM 27 A soprano hra-
Pernarabuco, e com elas mandeu J J - 01 ce e ra o o- "A I'

_ idenei f
'

... .'.
I

. .

da
s e eiçoes presi enciais oram I sileira Crístiua Maristani fri en-

confflcionar um tecido de mistu- je De�ta dC.llLI�flbôo amversano a realízadas tranquilamente". I tusiaslicamente ovacionada Ôrt.
ra com 81�odão. O brim assim tomllGa e 18 a nOM mouros.

c
•.

obtido apresentava bom Ilspeto. Os edificio! publiClos e muitos tem � nOIte no «BeelRoven Hall»

Hoje, o titular da Agricultura particulares embandeiraram e

ilU-\
on�e fez nm. �ucesso raro para

cQmpareceu aI<) gllbinete vestindo minaram á noite. NOM iardins pu- "M d I d
art!stas �stralelf�B. Uma. seleta

um lern0 feito com aquela fa- blico� e Dail grandes praças da ci- O e o e OCU- aSillstenela ap�eclOu espemalm8,n-
zenda. ° tecide pGderi sir ad- dade tocaram á noite liiandaa mi-

['
te as composIções de GaMle�e, Er-

I ,. litares. pal'a""o" nani Brag�, Francisco )gn�n.8
quirido por cioce _i reIS 60 me-

� e outra� lllterpretadas magmfI-
troo

, ficamente pela iá conhecida ar-

HANKOW. '27-A'g 16 horas! tis ta _b_ra_s_il_e_ir_a_. _

de Ôntem, 011 iaponases fizeram
«modelo de ocupaçã&» das aguai
de Haakln. Doze d8stroierlil ni

p()niQoI, ouios ca.nh�es, além.e
lf<lnas, estavam desguarnecidos e

voltados para «I lado Op08t., pa-
trulharam o rio,.a frente da. RiO. 27-0l1vido pela repor-

RIO, 27-Viajando de eutomo- conc.ssões ioternaeionais. talem, Caio Pent.ado, primeiro
vel, acompanhado de suu f:lhu, Mai. tarde, tlS soldadas e oficiais piloto que completou () circuito
lieguiu hoje ás 16 horas, para Ca- da Marinha e do Exército de aereo nacional, deelarou que"
nmbá, " sr. O�YIIldo Aranha. lado a lado ocuparam a co.cei- máu tempe dificultou a prova,

O ministre das Relaçêlel Exte- lã.' iapon3sa, onde .orrideatas fi obrigando-os a atravessar densas
riore•••r. OIivaIdo Aranha, ne A "Combinação Feliz" nas calmamente apertaram ali mãos nuvens. Disse mais que o traj6to
em vi.ita , sua espollll e outra perfumarias é ar1e que não dÓI e.tranjeiros. entre Rio e Vitoria foi muito pe
filha q.e ali.. encontra.. , .m

encontrará simile. As formu- Num.rolos chiDi•••• conduzla- ri,oso, acrescentando que dali
e.taçle de r.pousO. Ias dos Tres Elementos do Brandes cartuI., deram .. a Belo Horizonte voaram á Iran

Pos8Malam f1iplomas orimordials da 3eleza são
Mas vind.as a•• homens do mar de altura, devido á nevoa.

lal"'08' iap'B&"s, quando Gel••barca-
I!!I' frutos da "Adoraeão"

!tIO, 27 Chegaram a Niterol José

I0--'--·----t--ra-m-.--
-

-

Responderão pelos
Sllverlo de Souza, Euzebio Borges

ga J t��d:!I��:so�i!::a;A: �:u��,v�r;e��: • US O i abusos praticados,
Cio das autoridades fluminenses,
portadores de diplomas falsos da

Faculdade de Farmac1a e Odontolo- . �. XI ," .; J, RIO, 27-A Secretaria do In-

dia do Estado do Rio. terior fluminense enviou um ofi-

HOSPEDE DO PRESIDEM- cio á Chefia de Policia, �eda-
rando que quahluer auttmdade

TE GETULIO VARGAS civil ou mil!tar, responderá pel.s
abusos pratIcad.s na esfera d.e
suas atribuições.

o sr. Osvaldo'Ara
nha seguiu para

(axambú

o circuito aéreo
nacional

o CASAL DE FANA
TIC:;OS MATOU A

PANCADASUMA dO
VBN DE 19 ANOS

Ric, �7 - o ,.neral A,ustlR Just. almoçou no Cuana
bara, em cO'mpanhia do prellidente Getulio Vargas, d. Darcí Var

gas, dra. AI.ira V.r,as, chanceler OsvaldO' Aranba e embaixaclO'r
Julio Roca.

lUO, 27 - Pel" «Cap Arcon.,. paISOU, rumo á Arlentina,
o general Agustia Justo, uODlpnàedo de l!,la eJ:ma. famma. In
terrogado sôbre se voltará á politica, decllirou :

«Nunca fui politic6. Servi meu país, porque Ole neeill!!sita
va dOI!! meU8 serviçol. Aqui .stou para abraçar melit amigo n. Ge
tulio VargaB e vêr esta terra tão amiga da Ar,tmtina ».

O ex-preilldente ar,el'ltino almo-çará, no Guanabara, cem o

presidente d. Republica, ehaoceler Osvaldo Aranha e embaixador
Julio Roca.

HOUG:ftTON, (Micàigan), 27

-Wilfreà Pichette, um fandioo

que comprou o (.poder divino»
de um bandO' de ciguos pela imo

portancia de 2.000 dollarell, de

clarou maill tarde flue ele,· em
companhia de ilua lDulher, tinhaJll
«matadlil o diabo». O ca..l con
faslu depoi. que àavia espanoa
do até 6 morte, uma linda iaven
d. 19 ano!!, explicandO' que aSlim
O' fizera para «arrancar • espirite
ela C"'>.

PriBolpe. alfllmãis 0_
visita ao Brasil

1\10, 27-,Chegaram pelo «Cap
Áreon." os principes e princêll8s
.Iemãis Stephan, George Morih
e Mainalix de Schamburg Lippe,
que visitarão tambem São Paulo,
�anta Catariaa e Rio Grande do
Sul, permanecendo trêíi môses no

Brasil.

E OOIN
----------------------------------

I A
e TRA.JANO

--

Programa diurne

De 6.15 ãs 17.30 horas

Programa noturno

De 17.30 is 24.00 horas

Bando da Lua
Almirante
Huno Rolo.nd
80b Lazy
nlaul'o ôe Oliue-ira
Irmãos Tapojh
Fllzirinha Camargo
mario Clara
Or-questro àe �ansa5
Rooamé5 e a Ali 5tQrll
Regional de Dante Sontor0
Eóuardo Patonê e sua Tiplco CClrriczl'ltes
Romeu ehlpsman com a Or'luestr'Q de

Concertos

f'lbertura com VOZES NOVAS, elementos
estreiante!9 no radio.

A's horas certas, jornais falaaa!!! com no

ticias em primeira mão. forneciélas
pelu FI NOITE, e oferta 00 Casa
6uimarães t.tõn., aglZncia i"a Lo
t�"ia E'edfZeal

A'IiI 21,30 CFlHCr'lO DO DIA - - Escrita
e interpretada por Lamartine Babo,
uma aferia ôa casa ôe louças "O

DRAGÃO.

19's Z2,OG - "Teatr. a l'tetalho" " Cenas
rapiClos uiuiOas por: mlZ9quitinha,
lsrnanlc 005 Santos, Violeta E'Erraz
Celso 6uimarãn.

5peaRer5�de etudia: OCluualdo Cozzi li!

Celso 6uimarãeB.

Amanhã:

A' Xelte . Hobor Dias, Celestll RIOa, Ida
melo.

R'e 21.(1Q , C::�n!,�lrs� !t.a!n K .. A mem'i.rla
CIo ouuinte aplicada Q identlflcoçõc:
de musicais.

f"I'!9 ZO.30 • I'RE-a Em Busca de Talentos
Um programapara calouros.

Sanatorio "Santa Catarina"

Dr. André

Estação PERDIZES - Vila Vitoria - Estado
de Santa Catarina

/

O,'melhor estabelecimento, perfeitamente] aparelhado
para o t,ratamento conservativo e eirurgico de doenças pul
monares (pneumotorax, frenicot.mia, toracotomia). Este Sana
torio encontra-!!e 10cali:'Jado na Estação Perdizes - Vila Vi·

teria, na Estrada de Ferro S. Paulo - Rio Grande, 8GO

metro!! sobre nivel, possuind9 uz eletrica, agua encaRada e

estradas de autornovel, com olima saluberrimo.
O Sanatorio encontra-se instalado com aparelhos mo

dernos de I\aio X Heliodor, Ondas Curtas e Laboratorie

para exames de escarn), sangue, fezes, etc.

Seção separada para convalescentes de doenças graves,
estado postoperativo, impaludismo cronico (malaria), esgQta
mento, etc.

Voltará para Reformádos os ofi ..
o sul ciais condenados

RIO, :87 - • general Manoel RIO, .27-Foi baixado deereto
do Nascimento Vargas, acompa- na puta da Guerra, reformando
[l.ad. de seu filho dr. Viriato o general Castro Junior, o tenen

Vargas. seguirá para Porto Ale- te-coronel Airton Plaisant e ma

gre, na "'roxima semana. No lro- ior Rodolfo Bittencourt, conde
ximo an" r�rell.ar' .. Rio, para laados pelo Tribunal de Segur!l�.
ae luJameter a nova operação, �. Nacional.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I Dr"
T*��g�'Vl,

�ccacio Mo- �
MEDI<:;O - �

'[IEspecialista em molestias de creanças, nervos
re I ra. tem seu escríp- �

Tratamen1J��if::;�Ud�S:1:I:st::s d�fe�::��S da FJe.
tório de advogada á rua ��le e nervosas pela .Autotiemetherapia Vis .once de Ouro Preto �

Consultoria e residencia-Praça ) 5 de Novembro, j 3 I
... .'"

..,.

iH* " _�_��__I�_��������

! �>! �;6tW"" J)i<lV'>r.:;GdO<ll :l!! ";-� �
I

,,,,,,,,,,,,�.< -�'}

�
II
11
�
�

Rad""_'o-s- m Curitíba�
Para seu concerto, procu- �rai a Casa Musical, que con- �;§'ta com a oficina rnelhsr . 1

.

. �montada lia capital, [��7:k���':W��"�'!WA���� �������"",���,:
..

Rua [oão Pinto 12 1it4��� ��ifr<l>.:.",�r�5't";�'ij(�'!"��,;��.��1'L"""· ""�...�:4-:,,:,�:,/�. _ ..

"'!??!%
' .

"" I�I'
.. "*' j! %1.f=. !t e:'2!l1!� . -. ,

_ .

ss......��?E'WiWj?AilM ....i Uh _ � _

. iI r. S ii u I O R'a m eis
I Curso de Maquinas e PilotaI!! ii

PRPARAM·S,l; ALUNOS PAliA IlXA�ll:S A :1'. lIlIIo.. II
�UINliTAS. PRATIElANTEiI DlZ MAQlfINAi, l\H,,'"

IUSTAS E A TUDO) MAIS �l:JE SE RIiPItI\S AI

I
MEeANI@iA MAIUTIMA.,

�;" �,,s �r__ i :''''-cL�.�l)OS J)EV_� IIHN.,,-i1i Ae SR,
':�AMPI(l) tH)'S I!lEft V.dE

n LARG@ 13 DE MAU), 41
'

I:J FLORIANOPOllS �
� �

Alfredo P. de Arauie

OPERADOR

DOENÇAS DE SENHORAS-PARTOS:
�ONSWLTORlf)-l\UA TRAJANO 17 SOB.

DA" � Ai 12 E 2 Ai s

ltESIDENCIA A RIJA Nerêu Ramos 26

FONE 1450
Atende chamados a qualquer hora dia e noite

I M�destias e Operações I
dos

OLaMOS
:OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA

a:r. J o ii D lI;e A r a II j o
Assistente do Prof. Sanson, do Rio de Janeiro. Chefe
80 serviço ele olhos e oto-rhíno do Centro de Saúde

de Plorianopolts
Membra da Sociedade de oto-rhino laryngologia do Rir}.
Consultas diárias das 4 ás 6 112 - Fone 1447

Rua Vitor Meireles, o. 8-FLORIANOPOLIS

Dr. Joaquim Madeira Neves

I
I Fermado pela Faculdade de Medicina da Uníver-

ij" sillade de do Rio de Janeíre
Q

MEDICO ..-OCULíSTA

".. _',.' • 4.
4

... .:, _-"', r �""'< �'" -, 'I" .. .;

.. .,' __ r �'r-�.s' , ...�....
'

��. l';'-

Dr. ,Augusto
d. Paula

A 's 1 O,JO e elas 2 as 4 h:s.

Consultoria e Residencia á Rua Viseende és Ouro Pre
to, n', 11 - Te!.--IOO. -F'LORIAN0f90U!.

Ui SiM.. Ui �

I Dr. �ic:",r0l� IISQ)ttsm�?!nn�

Especialista em motestias do «parelho (mito unn«..

rte tio hsmem e da mulher
Ex-interno e ex-Assistente do serviço l'4e eírurgíae
ginecologia do Prof, Brandão Filho.
Ex-Diretor do Instítute de Previdencia Cliníca do
Ri@.
Ex- Sub Diretor do Serviço Médico da Assistene!a
Dentaria infantil do Rio de Janeiro.
Curse e prática especíallsada �m Ur�k;ftÍ�.
Medico do Serviço de HigierJ. Pré-Natal do D. S. P.
àQ C. S. de Florianópolis.

Doenças de senhoras. úrologv.a
Partos e Cirurgia.

Cálculo de qualquer
estrutura em con ..

creto armaso
e ferro

P Ianta,execução, fis
�calização e direção
de ob.as
Aparelhamento com

pleto para constru
ções de pontes em
concreto armada

Omar

1- Andar Apartamento

Postal, 784

.�

Paraná

, ,

NOV��D�D E
e � lU SR.! Hii II �.Ii ft FANTASIA PA.ftA VEAAO
O"".U�Lllj"�;:JI A 10$000

Calçados ��$O��LH()R QUALIDADE A

Sapatos DE VIRNIZ D.A MILHQ�
QUALlDAOE PARA Sl:�NHO�A5, A ao.

�Hi[\!ELOS, TAMANCOS, CINTOS, E rc.
FABRICA DE CALÇADOS-BARRUI."
A LHEUREUX

Secção de vendas RUA '-ON. MAFRA, M

..:.t;;." ,

.,...._ .. • •••• •
r ", ,

�.
"

�

.....�_

Dr. Aderbai ��
da Silvai
J\dva&JQdG

P. 1 J .te Novern.ro, 3 sob.
Foaes 1'31 � 12"

'M· 41.;;1#).;Q§bWk 42k

DistinçãoClntorll,
Com

eleza
.• ,._ . ........._

Economia
nos Trabalhos do

e

S6
Consultçrio Técnico de

F;5r�. � !;�:.)

IVO A. CAUDUR'O PICCOL.
Enget.,héiro Civil .

F»rof!ssienais �abilitadoe para 'toGe.
os ratY')OS de engenhariêla

Administração. construção e reforma de prédios CQm

pagamentos em prestações

ProJét�s ernlgeral

Esc:riterio centra! : Rua.�!Ylde Setembro, 47
Porto Uni lo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



REPPI••ENT&\.NTES E

CARL.OS

"
'-..;o

:1
::;

," ','� Filiais em:t·'

•

zlna.
sca

.. , ••_811 111811'''., :';',

••elh.. �. .. .

__ 'o"". - d:p UM e•• e _

....., ".. na. coa.olne bat.p'. (I�I )
'íIIilIIlI!'lt!l.... d........, ...

•

"e.o ... tod_ ...._
••••,. 111m ••••
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Blume ..au, 8ruzeiro da Sul,

Joln"il., Lag.s, Lag.na, Sãa�
Fr••�!s•• da Sul

MOSTRUARIO EM:

T.llar6.

�t_

S";,;'h"
gs' -

;1U<�' -�-r��F"
�-----,,��� � i f,"'�.= I D._., t 14 C a 1

<m _ai_ii_"_-_'
-

I �l V �:,:1" � � 1 � l\ L.".., ,- �
..

. J
-------------

I �� ,,� m '1- . 'i j ���.���,��:Rill��..�II!1f!l!lE lIII!ffImGI.
E11dui"ço Telegr.. DOLa • Caixa Postal, 32, �\�' � � � �, I ii\iSTALAÇ ES L'. FOR A E AN·

S. FFANCIS:��� ���VA:��� CATARINA � ----,-.-- -
' li� 1 Tf':��AS DE Rig�op�g����It0S l AUMEN·

o'� J 'li' I
'ompanhia Sãlir,aCs Peryr�as-Rio. � Em loteria a sua tavortta

I
A e:LET'RICI-�"

P'rírg Torres &. ia. Lirr;itada-Rlo r� l!l5 IIII'a -"j - � Q � fi �

Naveg<1çâo Brasileira Umitad;;-Rio f«
�itj

Navegação Cab;)fri�nse l tda.-Cabo Frre :�
Vandenbrando & Cta.-Santos : '.

Rua Felipe Schmitd n: 7 e 17 a

VIAOE_NS DIRETAS PARA o peRTO OQ RIO DEJANILIR0 I
Navegação entre BUCARE1N (joínvile) e: SANTOS.

'

ANGRA DOS REIS e RIO DE JANEIRO, fd.iríta·
mente. sem transborde

Tem sempre vapores em porte, Isrrtg«nlio
recarrega-se de classilicacão, ffit'diçiI'J e EMBARQUIl. de
tt1da� as essecies de madeiras serradas, hcmericiadas e eM

tôr0S etc., cereais e mercadorias em geral, para flul\lquer
}ll()rto do Norte ou do Sul ciG Paí�, bem cerne para o Exterior

RieiiJ;e·cã-rgãs�dc trnportaçãe.] tio Pais .UI d. Ex'

terier, para desembaraço e redespache para
as praças do interior

DUVI6 DA E. Jl)E FERRO ARMAZEM PRêPRH�
• ��VIÇO G!lRANTIFW !, RA�.::-_!!;Sf:; ;9�I.Cr�La

anco do Brasil
IhJfJital 18�.let):oIO$e.g

F'tmte lIe rsserva 259.741:1008000

IXICUTA TOBAS AS OPI!RAÇ6EI BANCARIAS

�CU,I E �O'tl\HP.N.JlNT. INfrêDe e PAIZ
�'.A LOCAI. R.A TRAJAN., N. 13

.

Aleonl.. em ••nta :c.rrente••s secúlnt.s-: juros:
Dqt. '4111 Juns (COME'RCIAL:SiM LIMITE) 2" aJa
'ett. lioldados (limite de 58:809$) 3� ala,

bep. p\!lpularu (idem de lM)80$) ..(% aJa
�cli'. de aviso prévio (de quaisquer quantias, �GO!l ,retinIas tam-

bem de quaisqu�r importancias).
com aviso prévio de 30,ldias
fetem de 69 dias

, ele 96 dias

'�es Â PIlAi......'iK8:
}'o 6 mêses
per 12 mêses
C&m lenlla lIlatsal

UTRAS A PREMIeS.
por , mêses
per 12 mêses

Sujeito aolsêl. ,re,eteienal.
lIx,adlent.:::aas 10:gás 12 e daI 14 'S tiS
Aos sabados: das 16 ãs 11,30 horas

---,,�,

Endereço telegrafico: SATBLLITB

TJLEF8'NII: 114

hora.

':-"""'•. " fi,

'}

N� Ee.treito �onta do Leal

TEM SEMPRE EVA STOCK fi A' Vf.NDA, PQI{
PREÇOS SEfI/[ COMPETIDORES NA PRAÇA.
MATEt<IAIS ELETRICOS, LU�TRES .,1 ABAT·

JOURS ELEGANTES E MODERNOS

NOVIDADES.' VISITEM A E��tiMi3caRua Joio Plinto n, 14 � a� 11 •

ACABA DE REC�BER UM FINISSIMO SORTI-
MENTO DE CHUVEIROS ELE'TRIOJS, NOVI'
D",\DE NO RAMO-AR rIGO GARANTIDO

I

I T

�§;'i!I•.,!,I�I:-I!': J ��I'1!::Jlf)l!".:-.1;�_ '

€onee'r... e .......

,II' quint�-feira
3 de V RO

6

I

F.ele,rai e Santa Catarina

NelTB •• DA••"

Le NOl!veaa per
lame de

IIbDlider Bc ,�b!
�,.,..,,-"

Casa ne .streito

(JoUo p ,,!ia)

laJa. da visita - ciac.a

gunllles �u8rtQS _
.. ��la d\l

jantar - Cf)�a - e. '91�laa e

iUlItalaçies saaita na'

Luz elétrica e. t.tll 'li .,s

eempartimentes
Dois quintais complettm ente

amUlados e unta ex"le.Llda
praia Je I.anh.s

D.is pefies e doia anfiJ'lIes

para lavaçã. da tQupa.
Oni);,u& na porta.

Todes &5 campartimenlos
tem janelas e 11 cala está

completamente nov.� com

lOocleraa fossa 410 M 5»

Asua encanada ",ara sorvi§os
da casinha.

CHAVES A' ltlfA MARli
CRAL �UILHliRMI Ii' 1

Florian(,}palis

1

qaando 8e ...ar ro- de ma� uinas •• ,,,reVIr, j
_--------..-----....----l _rdar rátiíOF, e aparelhea em ,;eral. 1

�\ta C.nselheir. Mafra I' " :i�
Urn rom rnce qUQ�-.•.

�,

,�-=-passou. . . .'

ALl' A-IISé um presente realiz.c'á
esse sonho... E nenhu.t1I
presente melhor d. que um

perfume, um perfuma qUI
faz I9nhar como Noite de Ba,
dad por exemplo.
f' o ultimo piem.. q••

Schneider • era. ISCffJVe",
com a magia misteriosa de
suas esseneías raras. Noite
de B�gdad é como umlA sin
fonia, na qual trescalalm no

tas frescas e ardent';$, aI·
ternamente. Noite dI Itdgda.
fa� sonhar... lembra romin·
fes e sugeri poe6ia� .• Um
preslnte apropriado, poiS,
para as mulheres qUI amam,
faz recordar 05 remance. pa ...
iados.
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Depositos dentarias em

Blurnenau ..Lages ..Jaraguá-Cruzelro doSul

Companhia Nacional de Navega ..

çãiJ Costiera
Mc'vimento Maritimo ..Porta Flarianapolis

trnbituba
Rio Grande

Pelotas (':

Porto Alegre

��

•
Hotel situado em melhor ponto sílen-

�
G cioso do centro da Cidaoe o

Preferido das Exmas. Famitias e Snrs, Viajantes
- JARDIM GRANDE E SOMBRIO -

Quartos buns Bo� comida
BEBIDAS NACIONAIS E ESTRAN]EIRAS

A.Proprietário:

Sintooisação Elétrica, em quasi lo
dos os modelos 1939!!! maravilho-

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

RrA-VlcrOR
1939

-

I Valvu'as
FORogralos
Disoo.
Agulhas

Distribuidor Exclusivo

Casa P I E P E 'R
Rua 15 de Novernbro, 366 JOINVILE

Admitem-se ainda alguns agentes no interior

FABRICA DE ESPELHOS, A UNICA NO ESTADO - VIDROS DE TODA ESPECIlt - MOLDURAS-
QUADROS, ETC.-VIDROS LAPIDADOS E BISEAUTE' �OB MEDIDA

C A 5 A
..JOINVILE

p E P E RI
Fornece para o fnterior

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

CASA PIEPER
.JOINVILE

-_"'" , lllUW.�-._.-
f ��,-';..T,:�:--.- ..

, ...
';,",,,,,� • ..:-�••

�

:11.".
l ,.; .' '. '. < �'" ,,,. ,,<

,

1:\. • � "
.' • ,� ',' <

'

•
..,r n_s-

VISITEM

LEDERER

III
'I
)
!

,

; I
!

:

I

i

I

Derval

HOTEL A V E N I D A
�._-----------,----

Propr.: FRITZ SOPP

O ponto mais central para hospedar -se em'

]oinvile, com conforto, ótimo passadio e prontidão II

,
1
I
,

II

só no

Hotel Avenida
Rua do Prínctpe, 353

..JOINVILE

lIUi itilidli&1iil- l1li lU.....·

a A CAPITAL.
o maior stac;,k de roupas ,para meninas e g.ritas

'Rua Conselheiro Mafra esqúina da Trajar�o
À CA·.PITAL;..

..........aM .a aM� � ��••DU.i..r a
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e a unlca.

Vulcanisação
Hermann Kupper

GAZETA, 2.9-·10--1938 Fl,orianopolis
,������ rHARL -------;(t�������,

� '+J AUTH, tC�����'ã'� ._ll P A R A !
Cid Rocha Amaral � �I

-

�ij �
e � é o creme que, revOlllCio?ou o � Osvaldo Mauricio � RECAUTHCHUTAGEM

I

Sport, ViadeU8, �
S.enhora ij mundo velho. e, ora revoluciona a

li� Duetra t: I a "

M L I R h �'1
t Turl _mo. CaRa ijarra u za oc a I America do Sul. ti h � I'

v

§Amaral
; CHAR LAUTH ." D. Cel:�n °Í:ilomeno � I

Comunico aos meus distintos freguezes, que adquiri I
Icipam aos parentes e

�
não é um creme comum I � Outra �:I" uma maquina para recauthchutajar pneues gastos de I g

?8S de suas relaçõe� o I � participa� ás pessôas de H caminhões
-

,I �_"""ímento de seu fIlho � CH A R LA U TH 1ft suas relações o nacímento , �
'8 HENRIQUE. � h

"
, d ij de sua filha �, I

_

'
" I �,�,

polis-24-10-38 H c e extmgu::a as sar as, �a?() �� NEIDE MARlA �g A minha oficina està a disposição dGS distintos íre- /.� cravos e espinhas, sem a mmrma � 24-10-938 II?; -Bm,0CUI05Prismaiicos ,�
� ������� rrritação deixando-lhe a cutis. �--"�"ã'�..,..._r.. J� guezes a Travessa 4 de Fevereiro (ao lado da Ca- BU!?CH :, iJI" .,

-.:!�L..""'���.....��� ....'iiIIIII!!i" � _
...'1!!"A :."!

impa !TI" '1'1 ,. t "'''C3. P it ) B
'

53 el er lumenau. Joalheria, i,i

ADOLFO BOETTCHER ]
I I Rua Felipe Schmidt. 11 �
IA U '-�' A _,'
: (Matérias do Curso Primari,)

, 1 - Das 2 ás 4 --

I Tratar á rua Saldanha Marinl '

!!IlBI1IE!'lI IIIIRIDllii__na..... .. I
n' IOde I ás 3

rest;t� bem

CRE 11'0
atenção

UTUO PREDIAL
• •

QUE sorteia e entrega de fato os seus prern ír s
QUE os seus felizardos são todos pessoas conhecidas
QUE comprova a entrega dos premios C0111 retrato e recibos dos premiados
QUE tem assistencia médí a gratuita
QUE já entregou mais de 2.0nO:OOO$OGQ em prémios
QUE não sorteia numeras vagos
QUE tem dois SO\<TEIOS mensais
QUE. as mensalidades estão ao alcar ce de todos

Premio maior 5:800$000
i.itos OU'fr'OS prernios menore s Tudo por 1$000

a a Três" Ir .

ão I
.......................................................................e .

o Palacio das edas,
............................................................'...9••••••••••••••••••••:

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

E' um deslumbramento de côres e padrões
maiores "Magazins" do Rio e São Paulo,

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

.

MARAVILHOSO! FANTASTICO! ASSOMBROSO! INCOMPARAVEL!

Simultaneamente, com os

o

o stock de LINHOS, acabado de, chegar, ê o unico
em qualidade, elegancia e beleza

Sedas e Linhos só na
-':..c-

CASA TRÊS IRMÃOS
......................................................................................

_.,:-".--
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UI
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I
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era •

Ioa

a
ii Govêrno do Estado abrirá

auxiliar a cempra de UIU avião, feita p210 Aéro Clube Catari-
nense, onde a nossa l110cidade encontrará enseíeBREVET de aviador civil.

'''''":,, ....''iJJI�,.._
_

Clube 15 de Outubro

A efeméride de hoje assinalo
o aniversario natalício do nosso CEL. CAETANO 1UMEHTZ
estimado conterraneo sr. Louri-
val Hermes Sehmidt, telegrafista
da The WE'iltern Telegraph Com
pany.

Passa hoje a data natalícia da
exma. sra. d. Aimêe Gonzaga,
esposa do sr. João Gonzaga, Iun
cienario da Inspetoria de Veícu-
10'J e Transito Público.

ARNO MEYER
Encontra-se Mata cidade o ope-

.

J' d Síl prop-!'etar{o da Padaria e Conféitaria raso prefeit.o de Bom Retiro, sr.DonlOgos ose a I va. l'
, "r t MCARIOCA sit;\ á rua Alvaro de Carvalho no 17. vem por metod·es e I.d�o- Arno eyer.• (

f' motivo da reforma. o prf. tO,municar á sua distinta reguezta que. por" t t'r do dia 24 Chegou a esta capital o lU.
o seu estabele�imeuto serà instala�o, prov:��r�a���:.F�H�:rSchmidt esqui-,Olivio Nobr"ga, tabelib em São
do currente rnes. em Cuma dlhas s(alaésd, d!)di Cia Aliança da Bala). onde cou- Francisco.
na da rua Alvaro de arva o pr 10 •

,

tiuuará esperando as atenções de sua. distinta freguez;ta. WERNER METZ
Flori;-.nopolis. 21 de.Outubro de 1938.

Florianopolis hospeda desde ti·
I tem o acatado industrial joinvi

., i len!le fl figura de relevo nos meios

CAPITALIZArAO financeiros sr. Werner Metz, da" Cervejaria CatarinensG.

crédito especial

ossaCONVITE

Decorre hoje, o aniversario na
talicio do sr. Irineu Maestri,

Convidamos os srs. sócios e exmas, Iamilias, para assistirem
ao .COCKTAIL DANÇANTE» em homenagem ás Candidatas Ca
tarinenses ao Concurso de cA mais bela jovem do Brasil », organisado pelos ·DIARIOS ASSOCIADOS» e RADIO TUPl', do Hio de

DR. ADERBAL RAMOS DA Janeiro, a realizar-se domingo, dia 30 do corrente, com inicio ás
bILVA, ilustre presidente do I dez �Ofl\S da !DIUlhã, durante o qual serão distribuidos brindes ás

Aéro Clube Catarinense Candidatas,
.'Temos tarahem o prazer de convid 11' os srs. Membros dasDiretorias dos Clubes «DOZ� DE AGOSTO. e LIRA Tli:NISCLUBE., e suas exmas. Iamilias, assim como as embaixadas deambos Oi! Clubes, especialmente designadas pelos respetivos presideu.\@I.

� �,! VERSARIOS

A Da.TOlHA Declaro que vendi a minha

II tinturaria, á rua Tiradentes n' 7, IN;LACES
denominada SELETA, ao sr. Joio GUILHON-VIAN A

I
Jos� da. Costa: Realiza-se hoje o enlace maFlor!8ftopohl: �6-�O-8g trimonial da graciosa senhorinha. Joa� Franciseo Nunes Ely Guilhon Pereira de Melo. fi

_

De acordo: Joio José Costa. Ilha .

da viuva dr. Alexandrino
Serraria DELAMBERT I ��,e,:� ��.r:':� :::..- .; Br, dr 'Ifone ..J\:'Blq�§elardo Viana.

. .

V�IP""'"
_ • .101» I São padrinhos, no CiVIl, ?8.

I!
.,..., ! noiva, o sr. Wenceslau. Ferrei.ra

___ ..J4'8S ataques á

'I' Viana·e d. Corina Ferreira Vla

Loyd George na; .Ir. Ivo Guilhon P. de Melo

I t' d. Zenita Pereira de M61�; e

MONTREA.L 28 - O jornal
\
por parte do noivo, o er. Heitor

«Star», cuja lin'guagem normal- Capela do Li�rament� e d. Clara

I mente é moderada, comentou. em. Souza do .Llvr�D?enl'o,. e o sr

I artigo de hoje, as deelaraçõe! d.e \ j osê .Roberto BncI� GUllhon e a.
i Loyd George, no almoço oferecl- Henriqueta .8: . Gmlh_?n. .

_\ dó .ontem pela Iederação da Igre-] No ato religioso, sao. pararnn
! ja Livre, dizendo: f09, por 'p�rte d.a noiva, o :r�\ «Essas declarações são venene Jaime BnClo GUl.lhon,. r�pre�<;nI concantrado> e acrescentou:

.

tado pelo sr. Salvio Gu�h,)t�on.\ «Si existe no mundo um ho- zaga e a exma '.
vva. r. issee

I
mem que não pode criticar o Costa; e do nOIVO, o sr. Wence�
acôrdo de Munich, êsse homem é lau Ferre�ra Viana e d. Ida Fi-

quem se tornou responsavel pelo
\ l�men.:::.o_S.::_l_m_o_n_e_. ---::-:-::tratado de Versalhes: Loyde Ge·
A. malher _lenha 1.100

o_r_ge_»_. -----------�����___=-------------

Aviso ao público
----------------

Receberam os 300
contos Ninguém ha que possa quebrar li

"Combinação Feliz". Sempre uni
d03 caminham 011 imprescindiveis
companheiros da Mulher Brasilei
ra:-PO' DE ARROZ, BATON

E ROUGE "Adoração"
Faz anos hoje o sr. Irineu A.

Li"ra......

Cabe-Dai também a honra de convidar as Diretorias dasdemais entidades desta Capital e do interior do E�tado que toma
ram parte no Concurso acima, e suas respetivas Candidatas e exmas.Iamilias, bem como os sr ... Membros da Cosaissão Jul:adora de « AMAIS BELA. JOVE�{ C"T.&.RINENSi:».

Oi convites ofíeiais
-

efltãlil á cariO do ir. Diretor ti€! «AGAZiTA •.

lUO, 28 - O. advo'lldos de
Hiriue receberam os trezentos
conto. que esta vBIll recolhido! í.
Tescuraria da Policia, e que lN
viam sido apreendides eE peder
de Soncaeia.

Tinturaria S�let.

SUL AMERICA
A .ais l_portante Ca-p....I. .e �a·

•it.liza�ão .0 A...ri.,••• S.I

Amortlzaçio de Outubro de 1931
. 31 de Outubro ás 14 horas, no Rio de

J
. Reahza"tI!6. emde amnrtizaoão d� titulas relativos ao mês

anelro, o sor elO ... lO'

de Outultro de 1938. .

I
.

dP
.. � des-e sorteio todos os tltu OI em vigor a

arllC1parao.. d
-

ser rehabilitad08Seda Social. Os titulas em atrazo po erao

at6 b lS horas na

SWe Sooial: Rua da Alfandega, esquina
de Quitanda Rio de Janeiro, ou com o

iub-Agente 'ADOLF? BOE�T(tHER,
Flori8nopolis, Rua Fehpe $chmldt, 1 t.

'-\.'--<

a

C
r

;;-, n

t

c

o
e-

S

c

f
x

atian de

de obter UOl
�
,

id

r

f

OU'fn08 l'AR'l'EM

J

's O Silbão

"Virge
--��----------------------

de WETZEL &
specía,lídad�:

MARCA REGl§TR1\DAI
I

-- JoinvilleCia.
não . deve faltar em casa alguma

4 J ,
-

l\egres�3 ?oje," Araral1�uá o

nosso distinto:·· conterraneo sr
.. co

ronel Cact'luol Lumerts, dedica
do e dinamico ireft:� de Ara
ranguá .

JOAQUIM WOLFF
Está em Florianopolia. o sr

Joaquim Wolí], dedicado prefeito
de Joinvile.

JOSE' DE C. FILHO
Acha- se nesta cidade o sr. José'

de Carvalho Filho. que vem ad
mlnistrando com inteligencia e

honradez o município de São
Francisco.

Tele.r.... do Gle •

Almeno de Moura
ao sr.C.rt Berio.

BLUMENAU. 38 o Gel. AI
merio de Mlnra. qae esteve em

honrosa visita a esta cidade l;Ie paa
sallem para a Capital do :lstado,
nlio le esquece.do dos amigos nes'
ta cidade passou o seg.inte tele-

Jgrama ao 'u. curt Herin", o maior •industrial e pesloa de mais delta
que nesta lona:

"Receba mais unta fez, (areU!'I.
adradeclmentos delicadas atençoe.
tio espontaneamente dlspenIBdsa.

Saudações. General Almerlo".

'rI,
'.
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