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A GAZETA, 30- ..10--193·8
---------------------------------------------

CARTAZES i CINES �OBOADOS

]HArU
3it .....a"--revelando as bla-e<:as

I dentro de um romanoe _jDO DIA REX, às 2 horas:
e ri'! po Iga n te nanai. os índios J:nUs ...Matinée das Moças .

Trouxe

(lm�elaza
radiante, uma india brancal Vamos

.

. ELEGANCIA DE OUTR'OI�A
I •

ver Haókity,. mestiça ascida ,na taba e na .taba vivendo de!d�PROGRAMAS DE HOJE::
',_,

.

_

�" I que nasceu, linda e a

�.,
uem Luxardo fez lreroina do romance de: O :",()t-{.<-\ÇAO lI'\AI�DA com

I seu film.
ODEON, O Uder dos Jf'an Parbr e Doug!lI� Mo)·

.

Por isso todos evem ver ARUANÃ-rJ filro que a Ci.cinemas i tgomery e nedia realizou e que fi \.Jistribuidora de Films Brasileiros vai co-

\'I\'A O r,,...· \,10
�

m çar a exibir no REX"'dia 30 domingo.I
\_,"';)L ! com l.l':'

I orge Raft e Ida Lupino- i
I Prpç0-1 $000. i

M[:\'.] FiLME N. 3 _. naco daDI!
F B -A'S 6.30 e 8.30 horas: I

J')RNAL �NIVERSAL N. 44- ARU�NÃ-OrigtnC\i filme br,:- iiatualadades I sileiro tO?� bau�do na Íen �.l
USICAL

do Martmo e filnllld) A) no
SALADA M - -revuette em

A
.

raguala.2 partes Preços--2$500 e 2$000

A'S 2 HORAS:
Vesperal Lider

A' ESQUERDA DA LEl-
um western dto grandé ação
com Buck Jones e Noel
Francis.

IMPERIAL, ás 2 horas:
Malinée Infantil

LANTERNA MAGICA N. 11.
CHARLIE CHA'i NOS JO'- ANIVERSARIOGOS OLlMPICOS -- a

ENCRENCAD0.

NO MUNDO DOS ESPE .(
TOS com Lynne Overrnann
e Rosco:: Karns.
Preçc,:-- J $000.

última e mais complicada
aventura do grande detetive]
chinês com W,nner Oland 1
e Katerine de Mille. :

Preço- I $000.

�..- -
�

Floriano;polis
dó' zona do Arag uaia,

I
P i a n 0\ "A I b e r t I

S c h m o e I z" i 1

E' o melhor e r;;c!s b-do presente ·yue v, S. póde
fazer á ma filhinha

Su .. cor-slr oçào l,b,;d,·, ; mais acur ads técnica E'
lindissimo c de rnaravrlhosa sonoridarr-.

.

Cücdas cruzadas-e- Chapa de metal . Repetição do me-

I canismo-Tecíado de marfifil-Bemó-ts ·de Gbano-3 pe-

I
daís-7 1[4 oitavas-Alta lustração de mogno-c--nogueira Iou preto

"Especial para clima tropical
A taboa de resonancia duplamente curvada, o enccr-

Idamento cruzado e a escala crentilicarnente construída, ga'
.

rantem uma sonoridade agradavel.
Peça intormações ao agente neste Estado:
ERNESTO lViEVER

IRua Felipe Schmidt n. 9 - Sebrado
Caixa Post_al_8_4_-_F_-I_üria�ül--'oJis

�.
I

"Natal"

-A'S 4,30, 6)0 e 8.30 horas:
-A'S 6,30 e 8,30 horas: i O HOMEM nos 40 GRA'US Libero Luxar do, sertanista e cineasta, conhece o Ará"Sessões Elegantes I W o E .

I d B I Ji com allace ueery, ric guaia, o 110 mais indo o rasi. á o subiu por varias vezes, e o
BETTE DAVIS) a maior estre-j Linden e Betty Furness. rio dos Peixes e o r'as Mortes, Tem palmilhado já B ilha do 8a-

h do cinema, secundada por Preço:-l $500. nanal, fazendo a.niz ade entre os javaés e os Carajás. Dil êle
HENRY FONDA numa Imensa e i ���oo������oo flue é já, na selva brasileira, que se sente melhor a alma deste� �dolorosa historia de amôi! �� � imenso torrão que Deus ainda está escondendo dos olhos do mun-lf!J Dr. Cid Rocha Amaral i!t do. Luxardo lá tem ido no desejo imenso de desvendar-lhe se,6;inzas do Passado W e � d" d A'd�� �� gre os, esses segie os que tem SI o a atenção ue tanta gente,
10m Anita Louise, Ian J-funter e � �enh�ra. � segredo que é. como o cantar das sereias que atraem o viajor in-
Donald Crispo � D. Maria lUlza Rocha � cauto e o prCClp<ta no fundo dos ab,sm�: ..

I
� Amaral i E a lenda da Serra dó MactIrlo que tem atraído aven-

Abrirão as sessões: I � Partlcipam aos parentes e
� tureiros estraujeiros, e os nossos bandeirantes que lá ficam ... Nenhuf>1

R co DE VIDROC i (ffi pessoas de suas relações o � ainda voltou como Fewc-s, para dizer o que viu... Mas Luxar-MANUFATU Aco 0(�. d
. rw d b rl b

.

ESPECIAIS-nae .. da DFB I J LnaUscI�SmeHntEoNRIeQ'UsEeu filho � a, em orabtenta o bt�m em� �Tv ..� tempo para que não o de-
I r .

_ _. _

� vorasse tamb em o U ismo lOSO. I �\ _

,FOX AIRPLAN I � Fpohs 24 10 38 � Mas, se recuou, trouxe-. Je Ia um pouco da lenda'NElVS N.20198, 1�.,... ""r.õii:Or.õõ<'W"""- .�� """"'..... ,,� transformada e m um film dd0rave]-"'---ARUAl\JÁ. E, nesse film êlel JDwri1Elll!i-__* "lIr_iil!j_=__,�;IillliiíSiil!_Htiít5&t&tepqI!51i__íliii?;l��;j,\;;I;,'"��A������.S��.�
'A' I..J M ."0('--15 �, .

.. _ .

.

"

.

.-
-

nos trouxe o propr:o raguara, o rio '�as, orles a i�ha cio R.... J "-' 1 i S5A,..O Ue � dd a t ocontendo as seguintes leportagem:. OOI=ON O Iderdos' .'.

�_
'

gpnt. ,.uU'..?'.u-_r1-�nl" �f' T :�'r<>",,""�'� A
' r.,

__ .. I'

----'M �.,-, �.I L i lnlmo �'HI'dAAd' • , C oemas
�

, .,"-' '1_:. es�ua. {a e a

:v.la-'BETTE DAVIS, a genial Estado de �anta ";a-(
ç�o )apone.,as, atacalO 1(1U-

estrela do cinema, super tarinaklang. II d I Ad·-RANÇA H d ( aurea a pe a ca emla-

: omenagem a or·. de Artes e Ciências Cine-lsega a Napoleão.. . matograficas dos EE;.U!, "UU.: Jovens novalOrqumas na 1"lg.2.n:.tA..S�2. _aç
..
�--$);

....
>�.0{;Ll�;;;;·' ,

I d A .", -� . -""'-"-'" f·�� v" �'-,
ançam a nova ama:

. ""';!(""""f.:q;,,,' \��'t' _" /� >') _i'-i.Lt;s, r'pretar-
� _�

-

�...

"�:Jr·.',�t��)z..c_�':}�':Y:S-�"....n e ..

�V\ ., ';'��iô- de
FRANÇA: 6�a�rocissãO da Vir- Cinzas do

gem Negra em París.
Passado

E.portes
i\LEMANHA: Meeting de atle- Ela amava uma uni.

tiamo - Alemanha x EE. aa vez na vida•••
UU. . ..mas êsse amar durara a

BELGICA: A representação bel· vida inteira. A histolia dêsse
ga vence o campeonato de amôr foi, portanto, a histOft3 de
Polo. sua existencia, desde o dia em

EE. UU.: Uma brilhante regaia que ela conheceu o homem que
de iates. havia de se apoderar do seu ('o

EE. UU.: 45.000 pessôas assis- ração.
tem as famosas corridas de Não se pem.e, entretanto, que
trote. esse amar foi sempre placido e

Pre 011-2$500 e 2$QOtl.ttr�nqu�Jo. Muito pelo
1 cOD.trario,ç fOI agitado e repleto oe Impre-

P h "!'d" t m em vistos. rvlas a tudo ele resistiu,
ara aman ii o I er e .

,. é.)' I ã tudo soube suportar.cartaz a vitOriosa com Llla a em
t:. 'd d Ih

.

.

F
.

G I r:.m sua VI a e mu er, vanas
com a gracIOsa fanCIS aa ,

h -1' dMAeslnha I
omens aparec�ram: ? os 1\

PIe 0--1$000. amavam. ela, toda\'la, so a um
ç

I amou. E para defe� ler o 5:U

P 9.000$000 ' coração, e para eVitar que a

or
-I

I
sua paixão �ofresse o ataque que

VENDE ·SE uma LIMOUSINE todos diziam ('ontra ela, foi pre
«Chevrolet»-típo 1936-em ciso lutar valentemente, foi De

perf�ito estado. A tratar �om cessario conhecer momentos tre

patrocinio Vieira, propneta. mendos que poucas mulheres sa·

fio da limousine n. 521, no beriam atravessar.

pont@ dos automoveis. A historia dêsse amôr unico

��.Áa:X#J������r'
é a hist()ri8 de Bette Davis em

ri Osvaldo Mauricio � CIN��!3 DO PASSADO, a

� Dutra H magmftca PlOdUÇão da Warner
� e ij 8ros, que o «lider dos cinemãs"
� senhora � exibirà hoje.
� D. Celia Filomeno g E' um filme admirave1, {'m

� . .

Dutra
A k que Henry Fonda, Ian Hunter I4 partlC.Ilpa� ás pe8s�as de

�.� e Anita Louise têm taMbem

pa-\� saas relaçoes o naClmento!fj. t
� de sua filha � pel�INZA� esOO PASSADOri.Il NEIDE MARIA �::; IA 24-10-938 k é o romance de uma mulhér
_...,... ......�......,....."Z.... que soube amar.
�"",����"''''''..8�''''\!!!!!!A

D {PEITOORES DO DENTE
OUVIDO

�EUMATISMO
NEURAlGJA

roRTE5,GOLPES, PONTADA�
"lERIDAS R.ECENTf�,
PICADA� DE fN!;ÉT05

/

EDI I AL DE NO'] IFlCr\ÇÃO
Declaração de Salario Mi.
nimo pelos Empregadores
O cidadão Rogerlu Vieira.

Presidente da CÜ::Jíssão de
Salario N\inim\J no E�tad(
de Sar,ta Catarina. nos ter-!mos do art. 33 do Regula-�
menta aprovado pelo Decre-�,
to-Lei n. 399. de 30 de Abril
do corrente ano. que institue

1 as Comissões de Salario}; Minimo, notifica a todos os
.

il.ldi�iduos� �mprelasr �sso 1
claçues. smdlcatos ou flrrr�as:
que tenhar.1 a seu serviço
empregados cu operarios,
que, per intermedio de agen
tes devidamente habilitG'dus,
serão coletados, por esta
Comissão, funcionando no
edifício da 16a. Inspetoria

I Regional,
dêste Estado, as

indicações dos salarios mais
baixos efetivamente pagos,
com a descriminação do ser

viço desempeflhado pelos
trabalhadores, cunforme mo-
d �lo aprovado pelO. Ministe·1rio do Trabalho, Industria e
Comercio. . j
Comissão de �alario Mt{nimo, em Florianopolis, 13

de Outubro de 1938.

ROGERIO VIEIRA
Presidente

t

.._-_•••_------------_ ...._j�,
Dr. Pedro de Moura Ferro\Advogado

(�: ;ra�::� (S��:d�confortavel casa situada á rual
Nerêu Ramos n. 13- Qual.'
quer informação pe!o telefo.
ne n.I.388·

.·TtJ
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w tA. FiZNER apresenta a =enial BE"TTEI:) /'dk,VI ';:-�'" a maior estrola do einema secundada (&(u- eMsa rr�

magnifien figura masculina que é HENRV FONDA, Duma historia de amor único fj
IJ

AS DO PASSA0 d
. ; �

��
i:�
k�
fl
, I
, i
,

j
t 1

<
I,

AA

OEO,

o líder dos cínemas e- tIOJE�A's 6 112,

C I
---, ._---,_--

eom: ANITA LOUlSE - IAN UtiNTEIl DONALD ALEXANDER _- _fJnlSP KATUEIIINE

No
Uma pl·odu�ão estupenda Um filme adNiravel O .·onlauce de uma mulher ..ne soube amar

. -- --
--'_'_.__ ._------_._-_._-----

Programa,...-ManUfa�ura de Vidros Espec�ais - Na�. D.F.B.___,S=lspensa� as entradaS_Prll')('o o

Fox Alrplan News o· 20196-atuahdades em""- de favor -'

\:.� s.
primeira mão para o mundo

2$500 e 2$000
a L; . ..);1 %i\f4W!k *8'4* • 'Z N-- ��

A�lllurnina§ãO i�rERIA SIDO !NVADiDA�

pública! se não capitulasse

iWJ&&&1.,

E T

o sr. GetulioVar�as inat�rJ"I(tn procura do "Pai

gurou o pavilhão do 105- Grande"
---------,-_

..._---

tituto do ate RIO, 28-Procedentes do Mato
Grosso chegaram oito indios Gua
ranis que vieram procurar o «Pai
Grande», para pedir-lhe ferramen
tas para cultivarem suas terras.

Os indios foram encaminhados
ao ministério da 'Agricultura,
para serem atendidos.

--------

RIO, 213 Foi ínaupurado o pavilhão do IHSWu! o do Mate,
na Feira Nacional de Amostras, com a presença do presrden i : da Repu
btrca, interventor do Distrito Federal e altas autorldades, O presidente
cortou a fita Inaugural, sendo servido mate gelado aos presentes, Após,
o sr, GetllUO Varf!as percorreu o STAND, examinando os processos de

preparsçâo e degustação do mate.

O presidente visitou depois o pavilhão da policia, reafirmando
80 Interventor sua ótima ímpressão,
l';�Il��?�I�

Alunos das escolas A DO
estranieiras para numa

• •

as naoenars

I Segundo informações fume
PORTO ALEGRE, 28 - Foi' das pelo Sindicato Conc.or, "ql'. -

detido, ôntem, á noite, a pedido lIa empresa de trafeg" aéreo P
r

da. policia catarinense, o menor tende introduzir. a partir de n- �

Eflch Chelemberg. vernbro <·lnIJ'r.� imo ,'-,'," .

E
.

h '1
.

lid d I
r'" ,d 5 mes . II-O. tanrcs ma-

ne e (e DflC!OUa I a e a e- J'f' _ I'
mã e tem 16 anos de idade. Fu- (1 H:.açoe3 tanto no .10"'00 corno

giu de Colégio Santa Catarina, lJO itinerario dús seus vôos, que
rumando para o Rio Grande do redundarão em maior beneficio
Sul. para o público.
A policia procurou conhecer Do novo plano de trafego

pormenores de sua vida, mas

RIO, 28 � Procedente de

pe-I
80 momentos depois. A "Combinação Feliz" nas Erich Chelemberg nada adiantou consta o. emprego de aviões ler-

RIO, 29-Na sessão do Conse- lotlis,. aqui c�egou � advogado
.

Por �eter�inação. do dr. Ph- perfumarias é arte que não a respeito, restres tnrnotores. uma vez por

lho Nacional de Educação, o pro- DO�Jng05 Soa.es Gwcomo.' cn- IlIO Brasil Milano, diretor da D. encontrará sirnile As formu Por determinação do dr. Mi-I semana, na linha Rio de Janeiro-
Iessor Cesário Andrade propôs volvido numa fraude de titules. II. S. P. foi enviado 8. esta ca

. - .,

lano, será enviado á Santa Ca- Buenos Àires "ia São Pí.lUlo
que se sugíra ao governo decrete Gia.como, depois de infelicitar I pital e daqui será recolhido ao i Ja� dos_ Tres Element?S tarina,. �tendenJo § solicitaçã€J Curitiba é P�lto Ale re, Dest;
II transíerencia das faculdades uma jovem, fugiu de Minas Ge- Estado de Minas Gerais, onde primordias da Belez s sao da policia daquele Estado. d

.

g
.

di
.

d f>
. .., d d f t i "Ad .I':. " mo o a capital paranaease en-

estranjeiras para as nacionais ralí;,_ rrrgtn o-se ao \10 Gran e raspou e a processo. ru os aa orae..o
dos alunos brasileiros naturaliza do Sul. Em Pelutas foi prêso, ����'5!!����·����������'!'l'!".'!�����_1 tra�á em �ontacto direto, por

dos que tenham servido no Exer- seado recolhido á p.Isão, para li meio de aviões de três motores

cito e satisfertll:S -i.� demais exi- ser, mais tarde, recambiado fi ,

S � n a t o r -10 "s a &1 t a (a t � r I· na" do tipo Jnnkers Ju 52, com a

g;enciaH. Minas, Entretauto, Giacomo, cer- Os pais de (OSS·IO U 11 U capital gaúcha. Es�a iil1ha deve-
------------- to dia, fugiu da prisão, tornando
2 MA'QNINAS PARA GELO I rumo ignorado.

rá ser pervoada nas sextas-Ieiras
EM PERFEITO ESTADO VEN- Tempos depois, a policia des- movem ação contra, ".

em direção Rí�-Buenos Aires, e

DA CI GARANTIA I cobriu (J seu paradeiro. realizan-
•

I Dr l\1 Andre Kiralyhegy nos sábados em sentido inverso.
do, então, movimentada diligen- a Cantareira

'

Assim sendo, a Condor, leu-
Dehunb{'rt eia. O delegado Otacilio Gonçal-

------. _.

ves da Situa Filho e seua auxi- DIRETOR PBOPRIETARIO lizando três vôos redondos por
:

P a adeção de I· :i semana, entre Hio de Janeiro a

ítra u
18le6 pren eram-no na margem RIO, 28- Entrou na quinta EstaK'ão PERDIZES - Vila Vltoria··- Estado

I-
.

d do} rio Sh'ãO �.ondçalo. Giacfomo dse vara uma ação dos pais de

Her-j
�

de Santa Catarina dBuencs Aires, �ssumirà a ,Ic".
pO It�c� e

fie lêva omH1l8 o �um�_ azen a
me� Cosiio contra. a çant:._areira, ewnça nessa Importante inh ..

I UI ..; e.' .n()tan�o a aproxlm�çao da po- pleIteando uma mdemzaçao de lilternacional, nera trafeg,mdo to-
f'O>I hCla, fugIU para o no, embar- 2.016 centos afora 408 eontos de 'I O melhor estabelecimento, perfeitamente� aparelhado dos os dia, da sernana! cem 0(-

cooperal'(iO com ii cando numa canôa, para ser prê- honorarioil de advdgado, corres" para o t.ratamento conservativo e cir,UCtco de doenças pul-
� ------. I pondentes a 20 G!o dos juros de I monares (pneumotOl'ax, frenicotomia, toracotomia). Este Sana- cepção das terça".feiras apenas.

Russia A atriz Kay Francis! mora e �ustas, acrescidos dlf im-I
torio ellcontra-�e locali�ado na Estação Perdizes - Vila Vi- Entre Rio e PortO Aie!l.re n

deix«tu a cinemato- denização iltlplementar que fôra toria, na Estrada de Ferro S. Paulo - Rio Grande, 8GO frequencia dos vôos contir.u� inal-

"rafia e vai casar-se arbitrada pC_lo juiz
.

em virtude metros sonre nivel, possuindo uz eletrica, agua encaBada e terada: 4 voos semanais eu; arro

!I"'-�"'"""��ts.q.J;\�,,,,,,,,,,,,,, da morte do !leu blho mum de- estradas de automovel, com clima saluberrimo. bas as direções.
��'���glf�'Riêõ,"28;� pS�B��t d�ob��:e; �:qll:��e�ob�� derno? d�a�:f�'i�e��f����.�e J��t:�adCucr��s �pa��t��at:?� I V d U'" h

..

Chegou aqui, num vapar de turis· ,
.. .

I
en e ..se tl'dlÍ�-:1a �eansla S?jfe-mo, a grande estrela cinematograli- de 1935. Os aClODIstas sahentam para exames de escarro, sangue, fezes, etc.

�..; •

ca KaJ Francis, que procurou em que a ré sonfessou publicamente Seção separada para convalescentes de doenças graves, .

't d E
vão fugir aos reporters, declarando a imprestabilidade de seu mate- I

estado postoperativo, impaludiemo cronico (malaria), esgota- nego�tO SI, ua .

a no '�str�i?
depoifl: riaI volante bom como a cul- mento, etc. proxlmo a Ponte tkrcllili

"Deixei o cinema", acrescentan- ' fill

I
I L 'I' t

do que vai caSkr·se mas não men- p. no desastre. A eausa é ava- lUZ.
ra ar com o proprk-

clonou o nome de' seu futuro es- liada em 100, contús para efeito 'di"...
-

..
-

..."ã!ie__ww__im......w...;a;;;;.±_IIiiiiiiii__iiiãiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiüii·iiiii·'iíiii-· ..iiIiõi ta rio Leone Villa no referido
pos.. d.e taxas judidal"Ías. estabelecimento.

ENVOLVIDO

fraude de titulas

uma

r::HONG�KONC, 2-Echen� ex

ministro do Exterior da Chma e

madame Sano Atsen, enviaram á

Chang Kai Chek uma mensagem
em que instam para que !'leia ado·
tada uma politica de cooperaçlo
com a Russia, idealizada pelo sr.

dr. Sun, fundador da Republica
Cbineza.

OUftRTEI� l�J�Tftlf1�ÕE� (ON[R('�R[�'
B
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I

II DOENÇAS DE SENHQRAS-PARTOS!
CONSUI.TORIO-RUA TRAJANO 17 iOB.

I DAS 9 Ai 12 E 2 Ai 5

I HESIDENCIA A RUA Nerêu Ramos 26

1\ Atende Chamad!Oa��.I:.!��ora dia e noite

I Mo!estias e Operaci5es II,
dos

.. li

Ol-H S
" :OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA

D�r II J. ã a d;e A r a II j em
, Assistente de Prof. Sanson, do Rio de Janeiro, Chefe

do serviço de olhos e oto-rhino do Centro de Saúde
de Florianonolts

Membro ria Sociedade de oto-rhino laryngotogla do Rio.
� Consultas diárias das 4 ás 6 112 -

-

FOlle 1447
� Rua Vitor Meireles, o. 8-FLORIANOPOUS

Dr. Joaquim Madeira Neves

I
fíl, Forrnado pela Faculdade de Medicina da Univer ..

t!j sldade de do Rio de Janeiro

I

MEDICQ"-(.)CULISTA

Tratamento clinico e ciruraico de todas as moles
tias C" olhos

Curso de aperleiçoamento na especialidade, com o dr. Pau
la Filho, no Serviço clt) Prof. Doivíd SllJSon. no Hospital

da Fundação GaHrée-Guinle do Rio de Janeiro
Completa aparelhalem para a sua especialidade

Eletretidade Médica, Clinlca Geral
Consultas diariamente das 15 ás 13

CONSULTORJO Rua João Pinto 7 sob. Telefone 145i
fltESI DENCIA: Rua Tenente Silveira 57 Telef. 1621

--------__'--

I Dssern ba rgador '

Salvio Gonzaga:
�\ .

t�

Dr. ,Augusto
d. Paula

_:;�,;:�:';:ii.. "��e
: IVI t:.o 1\...0

DOENÇAS DE SENHO
RAS-PARTOS
Operações

.: ·

... '<.l .. "'.n!,.�

IC(imsi.tltàri9:�Rua Vicor
Meireles 1 ij

ADVOGADQ

Rua Trajado no. 29

� 's 10,30 e das 2 as 411'3.

Residencía: Rua Vis-onde
de Ouro Freto, 42-

Fone: Consultorio, 1405
Fone: Residencia, 1155

I

�r ;<t::_- <r�';���:;f,� �

! --F-·�-�3._"",d�;O"-S'·-·
--

� Cu r it íba
.para seu co�ccrto. procu- �

rai a Casa MUSicaI, que con- f�I ta com a oficina melher &Ji:
: montada na capital. ��
I Rua João Pinto, 12
I

.

Paraná

Dr. S â u I o

I
I Curso. d� Maquinas @ Pilotagetl II
PI\!!!'ARAM·�;;: ALUNOS PARA lIXAM.. A 3-. -:., II
�(JINIiTAi. PRATlflANTEI DR MA�UINA�, Mea

IUSTAIS E À TUDO MAIl ((tlTE SE RBy&ltE A'
MEGANIeA MAlUTIMA..

Especialista em mo/estios do tlpfl.relhIJJ !tnlt� urino"
rUI li. hemem e da mslher

E,x-intern? e ex-Assistente do serviço de clrurgiae
gínecologta do Prof, Brandão Filho.
Ex-Diretor do Instituto de Previdencia Clinica do
Ri�.
Ex- Sub Diretor do Serviço Médico da Assístenc'a
Dentaria infantil do Rio de janeiro.
Curse e prática especialisade @t;IF Ul1�i,,!.g
Medico d. Serviço de Higiene Pré-Natal do D. S. P.
dQ C. S. de Ftortanopolls.

Doençss de senhoras. lJrologztl
Partos t Cirurgia.

Consultorío e Resldencia á f�ua Vi�c_ol�.Li Oure "re
to, n'. 11 - Tel.-iOO. -FLOl\IANOP'OLl5.

�J
N OV�ID �D E �

- Ala -o" -LIA'R FANTASIA PA.RA VEfltAO '

8ft. " I' li'» A 10$000

Calçados ��$O��LHOl\ QUALIDADE ..

s.,.t•• DE VE�NIZ D.A M1LHO�
QUALlDADi. PARA SENHORAS, A 80.

::HI.NELOS, TAMANCOS, CINTOS, E rc,
FABRICA DE CALÇADOS-IIAIUlBIB" f."A LHEURE.UX li

Secção de vendas RUA l.ON. MAFRA, 38 r

.'

Ex -cheíe ela clinics do H.spi,
tal de Nürfl�erg, (P.ureasar
lndérg lurkhardt e Professor

Erw in Kreuter)
E,p8c'a!ls�1 em cirurgia

g�rH!
----�-.....'"

..

""""'..""-.--=-.. �

I f I alta cirurgia, gineecologia, (do-
Dr. Pedro de Moura FerrG I e?ças. Elas se�horas) e partes,

-II cuurgra do sistema cer.voso e

"Adi operações de plashca
..'\.uvoga O I '

Ru& Trajano, rr 1 sobrafo I! CONSVLTOFUO··-Rua Tra-

I I
I

aDO N. J fi. elas 1 G ás 1 2 e

Telephone n' 1543 I' elas 15 ás i é 112 horas.
. .. .... _.,...... r

I TELEF. 1.2A5
��fi'i&�";.!I\tM"i'"M�, ! RESIDENCIA--I(ua Este-

V. h.ia. pre.,isa de uma limeo.l.el' I, ves

J,U,n.'ior. N. 25

DIsque o n. • .!522 de seu telefone e S --=..llrltr t'}i1
����e�!� só para -

seus passeios, como também para

I' i : <

,

..',..
.

,.,

I iDr. M..�••.e.lSão todosearros modernos e conlortaveis dirigidos por I � L'_'-J
h b ! l:3eaualw
a eis volantes.j

Erondino Cardoso 502./ CUNICA GERAL
Otavio Cardoso 5C)3 I Vias Urinarias
Bernardino dos Passos �05 i rratemente mederno das
Numas P. Cardoso SI4- i mQZestJas do Pulmão'
Waldemiro Vieira 519' I Censult-R, joão J9íntQ, 13
Patrocinio Vieira 321' I 1 elofone; 1595
Rubens 325 ! Res. HotelOloria-Fene 1333

_ ,,I Consu.,ltcu �s 13 ás 1 é hrs,
.. .'W.'MH4'if1+i5tftPl_mhhllll&iIl:mlliilllfa"afi.".:'__;:!.'I'�_*Bl.l-�ft ..._,,,.-, .. ,,�.__,,,,,,,,,,,,�.,,,,,,,,_,,,,,,'''''#'_'''o>,,,, ..__ ....,,.,.-..,,.,,,.

Alllfilroal ;l
fJa aOvel
!\Cllvopde

P. 1 i de Nav_bro, 3 sob.
Foees 1631 e t %.0

i.

;;t:";':;If,2,í .. _�;_,:"'� '. "",,,.' '�: �""J�.' ,;L
�

;-"'.�.

.5. J ' ...�.... ,. ",\, " � .� _II' 'l '," � .1..,).j;'-1""

Clntert" Dtltlnçlo
Economis
nos Trabalhos doS6

Consultorio Técnico d.
_ r�' '''''�\',''''-

IVO A. CAUDURÔ PICCO':l:
Enge"helra Uivil,

1,1. fDr.f!ssienaie habilitades para to.os
� es ramee eie enll;enharlal
Administração. construção e reforma de prédios com

pagamentos em prestações

Prajétt�H5 ernlgeral

Escriterio central: Ruafj7tde Seterr1bro� 47

.P O r t o U D i ã o

I ' _ r bit �e

.

, Jm' te 1& mm t ' ,emlt" )"7 ' Mm'f
.. " t ?.M" m 1ht 7ã3r "
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·.." ... -1111. r.atapata, !!tO,,'" •
til .!lIlh.1!' II.. Mlllnlitt

pt.. - Ü UM ..iii •••1'10. oono O IA .

_I 111111. n611l oo...om. hetor9a (I�I )
hlI'UI'II�"'. duaoaItO ...

A

.alada Olllll tod.. _ Iteas

�III••• d" .....

o •••

OEPO'.

H

atriz IFL POLIS

Filiais er 18

II

Blum9�1.u, C�1}�zail�D de

JGin"�II{1\, Lag.H�� Lal!ll'ffiMtt�f?

-------,,-----

• Sant� Catarina

r

de maquinas �i Gt.fever,
rádíOP, e 2lparillhol em Iara!.
Rua c&!;selheire Mafra " "

ance do Bralll
11'.I"f:""$118
218.748:108....

UTA TO.AS AS OPf�AÇ.f.. IANCARIAS

_ AI E e.J\�IliP.NDENT. EM';'tTOD' O 'ÃI.I
À LeCAI. l\lU_ TItAJA.NO, No 13

luma. em contll �cerrente••• secúlntes1 juros:
JUMS (C91U�CIAL�SEM UIlTI) 2% a�

ltados (limite de 50:000$) 3% ala
alares (idem de 10:060$) 4% ala
aviso prévio (de quaisquer quantias. eem :rdiradas tam

de quaisquer ímpertancias),
aviso prévio de 30;_.dias
de 66 dias
de '0 dias
�";m
rtos Â Pl\A.ZO-FIX.:
6 mêses
12 mêses

m rada measal

S A PBEMIOS.
r 6 mêses
r J2 mêses _

Sujeito ai��sêl0 preperclOBal.
ediente:""'Clas 10fás 12 e das 14 ás l15
sabados: das 10 ás 11.30 horas

Endereço tolegrafico: SATELLITE

TELEFONE 114

4%::"'a. a,
sn-, c

'

horas

Um queromance

pasmou ...

ALuaA-11

,ii;

���{"'�i$;t:;_( ma

quinta-f
3 di N VE

Cmsa ne letrf1Jito

(Jd. '.Itaa)
lalti da visita - tinc.

grítn�es �uarl�s -, sala de

jantar - cefla - Ci:9sinlu e

in,tahçiEls sI111.itarias
Luz elétrica em têdo8 os

cempartimentos
Dois quintais com�l(lta9'ient6
ammados e uma expIel'ldl�1l

praia Je banhos
Deis porões e dois anques

para [avação de roupa.
Ónibus na porta.

Todes os Gamp3rtimentos
tem janelll6 e a casa está

completamente nova, com

moderna fossa ,,0 M S"
,

Agua encanada �aTa serviços tda cosinha, (
CHAVIiS A' RUA MARE-

CHAL GUILHERME N' 1 .

Florianopolis

Sé um presente realllará
€sse sonho... E nenhum

presente melhor de que um

perfume, um perfume que
faz senhar como Noite de eal
dad por exemplo.
f' o ultimo peerna Q'"

Schnelder ct ela. escrevls,
com 8 magia misteriosa de
suas essencias raras, Noite
de Bagdad é como uma sin
fonia, na qual tresealam no

tas frescas e ardentes, al
ternamente. Noite do Bdgdad
faz sonhar•.• lembra roman

res e sugere poesia... Urn
presente apropriado, pois,
para as mulheres que amam,
faz recordar os romances pas
sados.

NOITE DE BAGDAD

Le No�veau per
fume de

S�l!nelder Bc Ci�
_

'�IIA-If

r
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Companhia Nacional de Navega ..

çã� Costiera
Movimento Maritimo ..Parto Florlanupalis A L B E R T o B o R N 5 C H E I N
Serviços de Passageh"os e c�e Cargas RUA 9 DE Mr.RÇO Nr. 2i4

.

Para o Norte I ._.,._-_�ara '�- 5:,
.'

--. �=::::::�i;'2u'�.�;:�:�::::i,fretes de cargueiro: � TeJ��neHotel Centrate- ��.;:
de ! R V' d T 1

� t'ótá
_ ue Iscar. e de aunay N' 85 fJ. vel

Jeinvile •• St•• Catar�na

A GAZETA",-I1938
:trWéB&r:4!:::t3Eiit�,......._----- -'-;""";"�-'---;Ifiiiêffiff-- ..............---pRODIGI8-·--Y -MILAGRE-"

usando o creme

CHARLAUTH

Depositas deflt�H'''ic)s e'll
.

BI umena u ..Lages-J araguá ..Cruzei ro doSul

namento.

Informações nesta redação.
--_._--�----------

N V I LE

VISITEM

Sintonisação Elétrica, em quasi to

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!!!

RCA-UlcrOR
1939 Valvulfis

FODogra'9S
Diseos
A.olhas

e Paquete JTAQUE'RA sairá á 31 do O Paquete ITACIBA sairà á 2
corrente para novembro para:

Paranaguà, Antonina,
Santos, Rio de [aneíro,
Vitória, Baía, Maceió.

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

lmbituba
Rio Grande

Pelotas f;

Porto Alegre

��

•
Hotel situado em melhor ponto silen-

., cioso do centro da Cidaae

dão

Distribuidor Exclusivo

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

Admitem-se ainda alguns agentes no interior

FABRICA DE ESPELHOS, A UNICA NO ESTADO - VIDROS DE TODA ESPECIE - MOLDURAS-
QUADROS, ETC.-vIDROS Ll\PIDAD0S E BI'3EAUTE' �OB MEDIDA

p E P E R
Fornece paía o interior

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

CASA PIEPER

------'---

t.�' Urt
•... tPd

Preferldo das Exmas. Fami I ias e s- rs. V� 'a· J' �1 .. tes I' 'CB'i,IU'Aviso Recebe-Ele cargas e encomendas até a véspera 'dassaídas dos paquetes ... ,"'� • 'V

e emite-se passagens. nos dias das saídas dos meSl110S, á vista do a-
_ J !\RDIM GRANDE E SO'.iBRIO·-

.. .'.

l1."",.

--II cd
testado de vacina. A bagagem de porão deverá ser entregue, nos Armazéns da Q t b D Il;
Companhia, na vespera das saídas ate ás 16 horas, para ser conduzida; gratuita- G uar OS uns uoa CUffí!it;�a Ih
rnenté para bordo em embarcações especiais. • BEBIDAS NACIONAIS E ES'1 RANJEIRAS G k
ESCRITORIO-PRf\ÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 SGB. (FONE 1250). .' .

:�- _ �,�:_�__:==_:__L_E_:�:�J�
C S A P I E P E R-

Aperte um botão 1-t e ouça sua estação

.J O I

APRESENTA

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

ESTADO DE
STA. CATARINA

A nova linha de radias

IA S Ac
...JOINVILE

JOINVILE
a

HOTEL ANDRETTA
O MELHOR DA PR c'\ÇA

ACOMODAÇ\JES CONFORTAVEIS PARA VIA-
JANTES E EXMAS. FAMILlAS

II TRATAMENTO DE PRIMEIRA ORDEM -CO-' (iro

II ZINHA BRASILEIRA E ITALIANA e x

r.l;
Anexo: Arrnazem de secos e

molhados
Herval

.

liianta (;atarioa II'
";;;;;;;;;iiiiiiliiiiiiiiiiãiii;;;;:;;ãliiõiiõiiiiiiõ;z;r:;;,iDii.Di'''f'f"9ieoiiiiii-.......,;rwie;m;;-;=;;-õõQ?i'HM:!,S2iãrrJj355fjT�f

.

Ira

('n

HOTEL A V E N I D
.

Propr.: FRITZ SOPP

O ponto mais central para hospedar -se em

[oinvile, com conforto, ótimo passadio e prontidão
só no

Hotel Avenida
Rua do Príncipe, 353

.JOINVILE
Il

P
u

t

tt

d

aA
O maior stack de roupas para meninas e

CAPITAL.
garôtos

"

Rua Conselheiro Mafra esquina da Trajano
À CAPITAb.

} "
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A GAZET'A, 30"-10,,,,1938 Florianopol'ts
E�-�a� defor�açêo�-o��s�e�I���6�i�o�n�a�d�o��B�a�r��

liga
\. 'erde Com o firn de aferir os elementos que comporão o selecio ..

-VI nado catarinense que disputará o campeonato brasileiro, de-
/erêo jogar, hoje, ...... est.a capital, os cO"'"nbin�dos da L.F.F. e do Vale do Itajaí, e, ert"i

Joinvíle, 09 selecionaçlos da A C.D. e A.E.S.F.
__________________

•__ ••_.� .... ..:Jt:6"'���._..

ZETA_ DESPORTIVA
CunhaREDATOR: Osmar

Cesto empolgante
> •

Car:>ital
•

Vale
Oo�bin6do da [Bola. ao

I ta JIa I" Mais duas partidas do
j desporto

x

do
sensacional

t!J'

•
Tamandaré x Atlético, na principal

que porá frente a frente as seleções desta capr-. E' [óra d,e dúvida que o b�s l
I 'I t

· ,

B B I
• quet-bnll esta tomando grande m

ta e a C� 'e aJa I, ru �a li 9 e um enau II' crememo em nossa Capital, onde
-5 Ala. partida terá inicio ás 9

I..
i é. devéras, muito bem jogado. E, horas e o local dos sensacions

'!fi Pre�a�a-�e, febrilmf.nte, a ��-lrçli c�arinf'.nse que tomará; Selecionando craques 'não duvidamos que �o próximo cotêjos será u bélo Estadio nRc-

parte no proximo CafPpeonal::l Brllsdc:!<o d;:: t'utebol ao qual con-l '. " .! csmoeonato sul-brasileiro de atle- P bl'"

J I b J d h I r- nato Tavares", da Força Ú ICi'

c rrerão nada menos de 18 estados.
.

u �VI. e, a .nancr ester catannense, apreciar a ?O (Ia t: Pie o! tismo e bol« ao cesto, Santa Ca- ,

Â, r. C. D. embóra conte com parcos recursos financeiros cotejo maximo do norte do Estad,: enl.re os coo binados Ja A. C.: tarina figure com destaque.
f'stá fazendo o máximo que lhe é possivel t' mesmo o quasi ImpOSSI- D., local e L, E. �. F., de S" Francisco.

. ! Já vários domingos seguidos Serraria DELAMBERT

vel afim de que sejamos condignamente representedcs. Essa partida que tela por. hm ce:eclOnar os !,raqu�5 q.ue, tC!!!OS tido o,.ortunidade de apre-] Fone 1.1(;0

Um l'cgo de combinados nesta Ca�it81 e outro f In Joinvile camporão o combinado do setentuao Lua v.brar es tans da

lO-li ciar partidas de esporte mais sen·l. .

d
.

.iddE!��r�� ���r�'#""�'u�r�"";I

dão inicio aos preparativos. I ustnosa \.I a. e.
. . .'

saciounl que H' pratica nos �ta-I �
""""""""'�""""'''',."...,..,.'-'''?O.._.,... .......... ��

.

,

. .

_ • r I
Os de joinvile s�o pentes no �.a'leJ:) dó COlHe" outro tan'l dos Uoido-. p José Geraldo Vieira ��

O comb,.nado. do vale do ltaJf>Í fOI preparado c orn s ande,.o acontecendo aos írancisquenses ccn<'1"lsnc< C"nlJ os qu :

me-I
LJ'

.

d t' ,� e ".J...

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

CT Je t-re rr.cs maIs uas par I- '�� '''i

cerinho e 2:10 p,!los �,!II:��S d!..��.�V I: qu_e �,;�n� -aos jog.adores i Ihor padrão de jogo 1>ossue� e� n�s {' �-.,t.- do. .
.' !

das. I � Senhora ��
.

tido o apoio mO!1'.1 � material. Desde �Ja f ..... ti úluma, estiveram I O qual,. no entanto e mais I' 'f'(�'l 'l',k. e I G 1�0 �clma alir- i I � participam aos seus paren�es ,!

/"
CJlicentraJos

..

no no<1 das C&beçudas.. I' ,
• marnos, o selecionamento dos era [u S l)e;:,t·. <:(llt'J I s-r ao al i Id is

.

Tamandaré X

AtlétiCO. � e

pess?as.
de suas rela�oes �

O I·' d
. ,

.

t
·
...0 por elementos ue Íta J 1 111;' J'

. I f J .

-.
. � o nascimento de sua filha .;tl

se tI rna o asvrano e III rf1,'�"'; .. .... ...... " ,

Joga ores que VIrão concentrar-se n- sta C,pllil! i .rn e St; r lepa- ! '� , ��

Blm�ue .�
81 menau, centros de '6rande \'31,.;[ no de-porto bretão

I.rarem para formar o futuro scratch nórrig':i-Vrrdc:. : A partida p 1lEipal �er'; �rava-I � LE�p�;RI2��10_938 �
cda. 11elI#<t.J Autorilludes dil entlt' cS tCltc, qll;rüelos dos � �

r:'ff,.� ,..
� .

.

I A b
I rZ'r��rz'��"=��-:l����

r-'
.. ,T···(nores de grancl� cal"'l sãfl S LS !otl'grantes. taIS com�: I Desquados pela F. C. D. HgUlI!Hn P,H3 Joinvlk os sr". alvl-,ublos e tnco ores.. U_J os.�����oo������.::

o dos ma\� a:�.98�r,:Jil1. J _de gn.rdes r(:Sfl�J!Ldf)des. LI.CO, vguel' Florduardo Nobreg". representank ,t! Enl; i.1 I Vhxir•. a Antonio ('Slâ',) I)';ill �,rf'pi)fad()s e 8.flO lOte- � Emilio Leonetti eElisa �
1\::;.0 -�:-" ..,ma. f}i. EK.KE, ;ulro !wk firme e dos melhores SI t' nico f> A P Neto.quel'!rbilf lã" grancle pt'lejil. Ig!bÓ., í,or cl<:.!lfn!03 de H1egavel.� La Rosa Leonet·. �
.....

9.rt·,r1ci·teJf.
r<" �

B S C' BI ALBANI
. 'I um, ec ... ,; �� rw

- daqu,-ía 2C a. alu'llm�nt� do r·'.�1 .•. "e U1lleouu. t,. ----
__-> 'all,r. I � ��

de
.

B�:p<g,\'le u,n dn� CN\tro d.no �i ." '�n� ,'l� lhores qUt t, m"s

Fl,prt-II • _ I rr� vê-s,·· ro:'. u n hélo jogo. I � participam aos parentes e H
(i,:do. C0GE!FA.. U'D grsn.-lr " "., f:'J",�;o:·:lil, fzl�rf) de 0111:1)5 de: EX<Hlmes de ad�nlssaD' I 1� pessôa!$ de suas relações o �

7 . . I ,
c:ai

-fi � ...., FI r.� contrato de casamento de 'iii
gr:,n:!t; c\.;raz, ""r':� "U'� \'<l"';-' -� ','� - o'!u' �i\r!.:: Gf> I\;.r'-; IArtI ces x �- ...,. 0- � Huafilha IOLANDAcomo sr.

��

'''� J,.
.

.

l,.u rianopolis :1\ NIC.. OLAU BUA1'IN. �·'0
.-

Fh�""'u';ESS:;P,.t_S_DO GINASIO, AVISAM AOS I �� �.

Oi,. !oc�ti�
r" . Será a terceira "mdhor das � Fpolis, 22-10-938 I

SRS. PAIS QUE SE ÁCHi\ Ã8r:.trrA, -CQ�9_.�9g IlIê,n entre os dois grandes rivais. � �
t d ;l l·> ;' bUfl e.ta srmnna, espe- ANOS ANTERIORES, A MAl f<lel LA ""NES f c-

m

•.

-, I,a de 9rtisticas medalhas. � ��']��iS':ij �
f':Pf<lnd, -g I,U ffg. b fren;:' �'. ,_,,;nhj"ado do Vale do CUR��L�b�E1S0 ��Fg��f:ç���. V���0�IROi3 �'�a primf.ira pai � 1" vencer�m os

II � � IOLAeNDA � �
lttljaí. .

horas ás Ruas Padlee Roma, 125 e Bo- ·iu Floriaoopoli�. Na segun�- }���m NICOLAU ����
V;LAI�<, ,," ,,;rel', f·a;. IJm·� b;ÚIUdi que dificilmente se!áj ,ém, os Artifices surpreenderam". _. O apresen- �

trünspnsta. A l»ga b, n, a��il1' COlO" il l-nha mé&a estão bem dls- � eaiuva 175-
os seUs antagonis.tas e os derrotara:n' "'1C�� ij

p"stas e eótamos cCltot que elimen'!il ii�) bem a artilharia que: foi I
�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiliiiiiiiiiililiiiiiiiiii__íiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõãiiiiiii- Velemos hOje. quem vencera a r nOIVOS

-. r
nceJentemente con�tilu�da. I nne�ran_ IItr&n!A�������

o preparo do combina lo e 1.'\',' " cargo do abah·ado té-I

(niCO sr. /I g'lt;ít(, Veloso.

O�cotêjo Ho.-ario e loeal

« .

o selecionado

PRE·8
RECAUTHCHUTAGEM� lo I(ILOCYClO)

RADIO
�:n�CIOn�L

\
, ..... �5�1i;, 4�:

Programa diurno

[lE g.oo áa 15.30 horas - Programa Va'
riaao

[lE 15,30 Em alante.- fool-Sall - 5peaker
Oóuuolôo COZZI

constituido:O Combinado Local jogará cswn

Vi1ain (Portugal)
Amaldo

Borba

Comunico aos meus distintos freguezes, qué adquiri

uma maquina para recauthchutajar pne1les gastos de

caminhões.
Fredí

Gato
8eck Calico.

Procopio
Nizetn (Ive)Galego Secura

A minha oficina està a disposição dos distintos fre

guezes a Trav.essa 4 de Fevereiro (ao lado da Ca

sa Pciter) Blumenau.

Atuará a partida OH. Alberto Moritz.
O grande embate ttrà mício às 15.30 horas.

Exter�1ata X Iriternatu
Vulcanisação

� •. ,,:::.,. '0.,::,:;"':•
.

....:'�:::-.�;:��1

Hermann Kupper

A terceira e última tra.leional
parti.o do ano

Sempre despeitou grande O;ütu I Santa Rita
siasmo as -partidas entre externos Damiaoi Ovidio

'tie internos do Ginasio Calarinense, Calado Ciro Helio

cotêjos e$tes tradicionais desde os Nelson,Baiano,Solon, Flavio. Sau�. i
_

.

priroó�dios da funda�ã� daquele CHARLAUTH I ,--'
conceItuado educandano. ., IEste será o terce.iro embale do é o creme que revolucionou o

.'.

Ilno e, pode-&e dizer, será a negra, mundo velho, e, óra revoluciona a I':"�$::pois cada um dos bandos tem Amelica do Su).

u'\f vitória. O. externos vencer�m CHARLAUTH
li �. partida por 7x3 e aes 10-

te\'�\ coube as honras da 2a.

por 6x2.
Como vemos, ali vil'rias AA�

revezadas e as c�ntagens eleva··

das, fatos êsses que deixam trans·
....

par��r, o esforço feito pelo der

totadti para mais fragorosamentl!,
aindá, abater o seu yencedor.

Os internos contam com bons
elementos: Oto, Maquita, Pechei
ra, Bijú, etc.

Os externai estio bem treina·
dos, mas ae vêm privados de ai· ALUGA-SE a casa de moradia

guns seus elementos que se reneo· á rua Curitibanos, M. 52, nesta

tem de contusões sofridas no jc..go Capital.
de domingo último. A TRATAR NO BANCO

Assim sendo, os Imeninos de AGRICOLA, A' RUA TRA
ol1ro' (ormar'lo i( lecuiOIJe equipe':', )'ANO' ,) 6.

Habor Dias
rlZle!5te Alaa
lôo melo
Orquestra ae 00n909
�aOamés e a Ali 5tan

Regional aI! D::mte 50nloro
Eêuarôo Patan� IZ flua Tiplca Corrlel'ltlZs
�omEu I5hipsman com a Orquestra Oe

ronc.rzrtos

""5 horas certas, Jornais falaaos com no

tidos em primeira mãe, forneciôas
pela A HOITE, IZ oferta tia Casa

6ulmarãli!s Ltaa. agenda ta Lo

t� .. la feaeral

A'I 18.00 - Baile do "SABONETE
TABARRA".

Programa noturno

De 18.00 ás 23,00 horas

não é um creme comum

CHARLAUTH
che extinguirà as sardas, pano·
cravol e espinhas, sem a minima
rrritaçio deixando-lhe a cutis.

limpa. macia e fresca .

AULA.
(Matérias do Curso Primario)
- Das 2 ál .. -

Tratar á rua Saldanha Marinhe
o' 10 de 1 ás 3

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A ho enage
Outubro.:_,.•"NUID requinte de ge!'tile�a � querido Clube Quinze

de Outubro oferecera hOle, as 10 horas, esplendido
cock.-tail as representantes da beleza cataefnense, Nessa ocasião serão ofer
tados lindos brindes ás C311didatas.

,

do Clube Q ·nze de

A D o

TA
Documento honesto e edificante IContlnuueão da Ia. pagina

Ipomos, tratar .particularmente de cada capítulo desse completo e

lúcido relatório. Não nos furtaremoe, contudo, ás solicitações do
nosso entusiasmo para que registemos alguns aspectos da miraculosa
atividade do govêrno Nerêu Ramos, reveladrs pcla estat�tica in- �����������������������������I������������������������������
suspeitâvel. A V O Z D O P O V OPreprletarlc e Diretor Responsavel

No que diz respeito á. educação, fixemos o notável aumea- J A I R O � A L L
to das unidades escelares vorificado:delJde o inicio da atual adminis
tração: era de 2082 eetabelecimentos escolares em 1935; subiu em -

1927 a 2214 estabelecimentos. Nada menos de 133030 alunos são
09 que constituem, em 1937, a matricula desses estabelecimentos;
em 1936 se fixavam em 108.811. Dois anos atrás, havia 46 grupos
escolares; em 1937 mais cinco existiam: subia o seu número a '61. C O N V I T EJá. este ?no (1938), regista � relat�rio, foram inaugurado! mais Convidamos os SI'S. socios e exmas. famílias, para assistirem'do!s .e alI�da. outros trê� estão por inaugurar-se. T�d09 tem se.u 1 ao <:COCKTAIL. DANÇANTE» em homenagem ás Candidatas cs- RIO, 29 O presidente da nepr�dlO propno, construido pelo Estado, como o estão sendo maia tarinenses ao Concurso de «A mais bela jovem do Brasil» organisa- pubüca assinou decreto, na pastadLHS: @ de Mafra e o. de Campos Novos. do pelo!'! «DIARIOS ASSOCIADOS,. e RADIO TUPI', do Rio de da Guerra declarando que a trans-

. ,

Ha outro, aID�a:,_o grupo escolar ��T.ULIO V�RGA?: do Janeiro, a realizar-se domingo, dia 30 do corrente, com inicio ás ��g��:r�lll�! �i:i�ã�v�i��ni��ér��odistrito do Saco dos �Imoes, �o nosso muniorpio, de c.uJo edI_fIcio, dez horas da manhã, durante o qual serão distribuidos brindes ás tento Borba se enquadra no dts-d� que .a planta p�rm�te apreciar Q grandeza III elegancia arquitetô- Candidatas. posto ns artigo 1'_ do decreto-lei
mca, fOI lançada ha dias a pedra fundamental. I Te

.

t b d onvid M b d numero 619, de 12 de setembro de
N-· '.., mos ara em o prazer e conVI 1r os srs. em ros as iI

.

.

ao .q�er�flarnos que
..
passasse em Julgado o sentido patriô- Diretorias dos' Clubes «DOZE DE AGOSTO'» e LIRA TENIS 1938, que altera a i ade limite pa-

t d dê t d N A

I:> I �

ra a permanencía dos oficiais noico as prOVI encias qu� o 11?S re. go�ernante .

F. ereu iamos
:

CLUBE», e suas exrnas, famílias, assim como as emb rixadas de Exército ativo.tem tom��o no t�ca?te a lla�:on�hzaça� do COSIDO.
, . I ambos os Clubes, especialmente designadas pelos respetivos presi- Fazem anos hoje:

, no propno concei o o sr. nterventor,« o rnaximo pro-. dentes
.

os srs. Olmiro Faraco, escnvaoblema da hora present.e em_ Santa �atarin�». .

.

Cabe-nos também a honra de convidar as DIretorias das r Il da Coletoria Estadual desta Cu-
. �o trato da

..�ntua�ao �conôm!Ca e financeira- do Estado, o demais entidades desta Capital e do interior do Estado que torna- �Íüfl,Jão-: pilai; Gerson Gomes: José Car-relatório e. ta.mbem tao. �mucIOso �uanto claro, oferecen.do funda- ram parte no Conourso acima, e suas respetivas Candidatas e exmas. valho, do alto comercio local; omentes objetivos ao otimismo COill.qu.e todas as classes impulsiona- familias, bem corno os srs, Membros da Comissão Julgadora de «A 'cõn\el';:'·'·. "lho tio nosso sau-doras e movimentadoras das nossas riquezas acompanham a ação MAIS BELA JOVEM CATARINENSE» \ tos�anc\�s; a. iln\q� I José Rodriguesgovernal�en.tal, qu,:, -longe de des,cu.rar êsse asyécto vital da adminis- Os convites oficiais estão á car�o do sr, Diretor de «A \ l.d·�'"'' \"e8• .

.a, Maria Candi-tração pública, a ele presta a maxima atenção, como o revelam os GAZETA»' '" �

dados que melhor expressam a realidade. Especialmente no quecon·· A DiRETORIA
\

�I'e b01e o a���:�:�' L.
cerne á nossa economia, é muito de recomendar-se o exame do res- ••••••-..0 9. (J, , ,osa s�nb. \3. Fe�') najaliciapectivo capítulo, que é longo e completo, no relatorío do Interven- : ;; da grar. 1'�c Fa'Zel'\r1�

�

---�: [1-tor Neriu. Ramos. Essa leitura evitaria a muita gente os apressa-: C I b D d A t· lha �lo -.À �í& !I'"t:1!'!� Il; _M e'7c,les,dos conceitos em que as nossas possibilidades sã€) imaginosas e fi- i. U e oze e gos o- I Iuncionario (1J�l&iI."'f'�i"l .

cam muito aquem da realidade. ° mesmo, quanto ás finanças. O,: •
1 ) ,

''l,da () ",,,;...,.:',�dr. Nerêu Ramos, fiel ao seu critério de equilíbrio e de severa fis- i : _.1. Ninguém ha que possa guebrar a
A a_at.a ue bOJ.e d:;�..

.� �.�.�ca!ização da receita e da despesa, ponde assinalar a aircsa posição
i

: CONVITE "Combinação Feliz". Semure 11ni- VE;rsano natl:lllClO do eSllillf1.do
em que se acha Santa Catarina, embora algo sacrifi,:ada DI:�lo vultc

I
e e dos caminham os impresc'indiveis I j�vem Alceu. Nune: Viei(;3, '::jtHlde lua dívida externa. Não nos estenderemos @m considerações a êsse I: Devendo se realizar nos salões do CLUBE DOZE DE I companheiros da Mu!her Brasilei- J p. r "8�e motivo 9.�rp... l:ui''gamenterespeito, sendID-nos, porêm, lícito risar, como índice da expansão de nos- ': AGOSTO, a proclamação da "A MAIS BELA CATARI- e ra:-PO' DE ARHOZ,_ M T(\l\T I ('c!'!..'Jl.r;;;.·�'r1l',:;.lctillO por Seul inuill6-

811 riquezas e salutar previsão de maiores possibilidades, que a arreca.: NE�SE" que i,�á representar o Est���_ �� Sanl!!. Ç._R�-to ""-'� 'ROUGE ';Ádoraç'ã�;>
'n �

ros amigos.dação de 1937 se elevou a 31.350:975$100, embora orçada estivesse: no Concurso de � M '\l�r A J��lV1 DO BRASIL" • --- ------._

em apenas 25.581:302$100. Não esqueçamos qUl', em 1935, o nosso I. ce ta· tl' ....... ' ,�,- "-><':"'.-,11 �v. ,. Tinteliraria Seleta COMAND<\.NTE CANTlDIO
orçamento da receita nã0 ia além de 18.880:000$000, tendo-�I''''

tl r �- f1.:.ol110r'ganizado pelos "Diárlos Associados" e Radio : I REGIS

arrecadapão dila.tado a 2�:060:278�332. Foi illso e�"'''' .� i: -Tupí do Rio de Janeiro, convidamos os Srs. Sócios, quites: D I d" h
A data oe amanhã assinala a

que, a 1 de maIO, a�9umlU .) governo o dr, I'ÀIIII'
• .1.:;1.);), ano em I: com a Tesouraria, e Exmas. Familias, para assistirem esta : .

ec a.ro
á
que i,<;�l � a ml� a

i pasf.'sagern do sr. t.enente-cl)ron�1
Apressemo·nos a encerrar '" 11_ .. "�erêu RamfJ'.

19 cerimonia, que terá logar Domingo vindouro, 30 do corrente, O tmtura.na, rua 1[0. 'nte3 TI }, I Cantidio Quintino fil'gis, i!ustrd
nos, contudo, chamar a atenc�at> .:stas considerações, permitindo-: com inicio ás 21 horas. 3 rlenommada SELETA, ao sr. Joao I comandante da Força Pública do
demais capítulos d.o FI"l >'�V .dos leitorea para dois, entre os i: Este Clube 1uerendo homenagear a CANDIDATA DE : Jogé da Costa.

I Esla('oa cE!ltran"" _1
� ...Dstancios) documento ofiei:!!: o qUi) !le refere! G SANTA CATAR rNA, organizou para êsse dia uma Grandio-: Florlanopolis: S6-1,0-3g Ofici'al brilhante dotado de

E @ d 'd b Joao FranCISco Nunes '1
_ d' .< i" fi' �u... ue rodagem» e o cpc trata da « Saúde Pública ». g-. sa Soirée, para a qual tem o prazer e conVI ar, tam em,': D. Ad' J'_ J o' C .,

vasta I ustraçao, . e um cavalhel-
�,}.ultimo nos sugert� é'onsic!l'rações que farem'os em outra oportnni-: os Sr9, Membros das Diretorias dos Clubes "LIRA TENIS. e acor o. oaQ o�e 09ta rismo que prima pela fidalguia,
dude. Quanto áquele, traz elementos que j'lstificam á saciedade os: CLUBE" e "15 DE OUTUBRO" e suas Exmas. Familias, : -

. conquistou a alta posição que
encômios C")ffi que .se. t�m referi�o ao nosso siste�a rodoviário I?el'- : as embáixadas de' ambos os Clubes, as Diretorias das enti- : A melhor lenha 1.100; hoje disfruta pelo seu esforço e
sonalidades que nos VIsüam e a Impl'enSa da CapItal da Repúbhca. : dades de�ta Capital e do Interior que tomaram parte 1'10 r�- : pelos seus meritos proprios.
O govêrno Nerêu Ramos, que se caracteriza pela capacidade de uma • ferido concurso, e suas respectivas candidatas, e Exmas. Fa- • A' frente d03 destinos da nos-
visão em conjt,mto dos nos!os problemas, ao� quais vai dando si- : milias, os membros da Comissão Julgadora de "A MAIS: Morreratn 8a gloriQsa milicia tem o comao-
Diultanea solução, tem ampliado extraordinarimente a rêde rodoviá.: BELA CATARINENSE" e a IMPRENSA EM GERAL. : dante C':lntidio Regis dado as

ria, além de não poupr.r. sacrificios para a reconstr�ção de umas e : Para as pe9sôa" e familias do interior do Estado, que: tre-s aVI-a.. I mais exuberantE.s provas de com-

conservação ele _todas as estrada3 de rodagem, Vártas tabelas escla-. vêm assistir á festa, a SecletarÍa deste Clube expedirá con- : ... :letl'núa e de lealdade, valendo-
recem, a tal respeito, a situação a que chegámos desde que, em: vites especiais. : lhe daí a elevada admiração em

1935, se inicióu a atual administração. No último exercício (1937) I Os convites oficiais são distribuidos pelo Diretor de "A • dores ,que é tida sua nohre -:>ersonali·
foram conservados 3.414,470 quilômetros de estrad�. e reconst�ui. e GAZETA".

•
: I :dade.

,dos 715,633. Além daqueles, f��.am con.servadoq maIS 111,530 qUllô- : A DiretorIa :
.

. .A. GAZbTA, que no di:;tioto
metro. de estradas por conclli!r. A qUIlometragem de e�trada9 no- • : 1 LONDRES, 29-Um avião de; ofICial sempre t.em encontrado ali

vas, feital naquele exercício, se elevou a 206,270. Há em tráfego «& e
, bombardeio da 34a. esquadrilha I melhores provas de amizade, en-

alualmente, incluidas estradas municipais agora alargadas e recons-I I aiu em Lunemoor. no Yorkshire, via-lhe muito prazeirosamente
truidas inteiramente pijlo Estado, um total de 4.140,000 lIuilome-

Ora. JOSl=pHINA SCHWEIDSON I �ntern á tarde. Houve três mor� !!lUas felicitações, eom um abra!;!,)
.
tros,,A despes&. total do exereício passado com o serviço de estra- L 100s. afetuosisBimo.
dali foi a 9,334:805$600. i

t ,-----------

Aqui, finalmente, encerramos a apreciação do magnífico re·

I'Petroleo IDelatório do sr. dr. Nerêu Ramos, qlle deselariamos .v�r ma':1Useado por (E5peeialista em doeneas de Senhoras -

todo. os €atarineD'3õs, numa demonstraçao �ue lima mUlto bem do e creaneas) ti>

nosso inter@ssepelascoi!laspúblIcas,do nOSBS c�vismo e do nosso

.-.OllllJSULr,....ORlO xlcano paraamor á terra catarinense. Estamos certos, todaVIa, que a 'exemplo r' "_'.l."1 I.

do quejá aconteceu com os dois dOC?Bll'ntos do m.esmo gênero que - Rua Felipe Schmidt,' 39 O Brasildevemo. ao .,sr. Nerêu Ramos em dOIS anos antenores, llilmerOl'lOS

serílo os coestaduanos que procurem conhecer a ilituação geral dos HORARIO: das 10 112 ás 12 e das 2 ás 5 horas
ne!00iVls estuduais, perdida a velha deilcoufiança 8 re�peito de tllis o léS

documentos de fonte oficial, já agora rehabilitado!i daquela jU!ltifk- Aviso aocada liUspeição. O relatório que temos em mão é uma expoiJição ho

nelllta, pormenorizada nos sp.ue dados comprobativos do movimento
da admillilitração pública.

GAZ
ra

transferencia pac: IW O S S Aa reserva do ge- 11
Deral Firmino

.

.
-

Horba A.NIVERSARIOS
til

fa
ca

Clube 15 de Outubro

FLORISBELO SILVA
Deflue hoje o aniversarie nata

i cio do nosso prezado amigo sr.

Florisbelo Silva, proprietario da
afamada «Alfaia taria Florisbelo ».

Muito .relacionado nesta capi
tal, Iar l a« serão as felicitações
que por êsse motivo receberá.

fi

ma

Ia

P'erfumarias e artigos de toucador!
Mesmo com

• •

preJulzo. barato

Passa amanhã o aniversario
do sr. Francisco Jacinto de Me
delros, brioso oficial.

ME'XICO, 2-9-A tirm� Gar
cia, distribuidora de petroleos me- PELOS CLUBF:S
xic�nos•. informa que acaba de Realizar-se-' hoie, &8 17 hora s
aSSIDaf Important� contrato de nos elegant�s salões do Delterr o

. " ., . . .' v�n.da de� o�eos crus no valor de
I Recreativo uma domingueira queDo ll!flgOS Jose da Sdva. proprletar1O da Padaria e ConfeitarIa 1 vanos mIlhoes de dolare!:!, com a I promete deiusado brilho.

CARIOCA, sit" á rua Alva ro de Carvalho no 17. vem por meio �êste co- "Azienda Generale Italiana di Pc- . "li..
municar á sua distinta ,freguezia que. por motivo da reforma do prédio.: trolio", de Roma. A· mesma firma CHEG!.M UNS 7.,
o seu estabelecimento serà instalado, provisoriamente. a partir do dia 24; anuncía igualmen te importantes Encontro S(� nesta Capital. �.!I
do corrente iuês, em uma das salas do prédio á rua Felipe Sch1l1idt esqui-; transações realizadas cÔm o Bra- de aute-ôntp.m, 0&1 nosso� brilhaa- .

an da rua Alvaro de Carvalho (prédio da Cia. Aliança da Baia). onde cou- ; si! e Costa Rica, mas não preci- i tes confrades srli. Hermogene1!l
tínnará esperando as atenções de sua distinta freguezia. I sa a quantidade exata do petroleo! ReiE: e Januario Parisi, do cCodI FloiÍ::nopolis. 21 de Outubro de 1938. i vendido. I reio do P}}J�n,�.l, de Curitiba.

Fazem 8ROS amanhã:
o sr. José Quintino Cardoso,

do comercio local;
a arita. Lucí, filha do Ir. Ma- .

n el Guedes.

público

I D A·· T Ouvidos, nSloiz,
r. rmlnlO avares -

ga..gonta

II
CIRURGIÃO"ESPECIALISTA Assistente do prof. Sanson

I
Consultas das 10 ás 12 e das 16 ás 18-João Pinto,7sob-Tel, 1456

• • Vendemos •

mais

.er

lad
«lin
vide
DO

M N o s ECOS

M._A C:,-E·O·ON I'A-
mOI
foi
rest.
dos
ded:

Â
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EXA I E M

C
mais barato vende
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-A Casa que

ASA
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