
.
RIO, 31 Foi Roticiado, ontem, o prõxImo embarque,

para a Europa 61e dlvers." politicos brasileiros.
O O GLOBO .�lianta que o sr. LlndolIo Color vlaJarã no

MONTE OLlVIA, no dia 3 de novembro, devendo se�uir no dia
5 os .ses. ArmandG de Oliveira, Artur Bernardes, Julio de Mesqui.ta Fllho e Mario Brant.

CIDADE DO SALVADOR, 31 AcomDanhado de sua
lal1lma, seguIu hoje para a Europa, a borão do' GENERAL SAN

II
MAllTIl'f. o Ir. Otavio Mangabeira. ex-ministro das Relações

.

Bxterlorel e .x·de,utado federal. W""

II
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A linda e encantadora senhorinha Ada Filomeno, can�:u�:
Doze de Agosto, Faculdade de Direito e Ginásio Catarioens..e foi,

comissão julgadora, consagrada "'A- Mais Linda Jovem Catarinense" Ia

As bélas te graciosas senhorlnhas __iii Pereira, representante
de São Joaquim e Ascendina Santos, càndldata do Clube Quinze de OutUE
bro foram proclamadas, respectivamente,' em 2· e 3� lugares.

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

AIS BE'LA CATARINENA

do Clube
pela

madrugada. Todas 9S candidatas, oitelltando as faixas ·dos clubes Welenita Muller, Ascendina Santos, Ada Filomeno, \loi.ia Cayrcs
que representavam, trajavam ricos vestidos de côr branca. i Pinto, Anita Wendhausen, Wanda Wilke, E!za Martins, Lilí Perei

Na porta do Lira por gentileza do ilustre cel. Candido
'

ra, Zilá Maciel e Celeste Brandão. Historiou a maneira pela qu.d
Caldas, comandante do. 14 B.C" tocoti diversas peças de seu reper-. foram conduzidos os trabalhos da comissão e propôs fossem inicin·,
tório, a excelente banda de múaica daquela corporação. I dos os trabalhos da votação final, para fi escolha das candidata

'I que
merecessem Õ3 três primeiros lugares. Realizada a votação pelo

...tI No Clube qolnz@ de Oo'lubro voto secreto, foram as cédulas apuradas apresentadas ao sr. Jair)

C tAl d· dJ·d't' Pela manhã de domingo realizou-se no querido Clube 15' Cal.a�o.' diret?r �:} "Gazeta" que proclaMOU ,o seguinte �esl:dtad)
oncen rarao �S (?n I ? as dO· b

.

d k-tail d·· id ' d definitivo: Primeiro lugar-Senhorlllha Ada FIlomeno, candidata d.i
li Y �-, ti ti ti e utu ro anima o coe -tail, ten ,) comparecr o os membros o

F I I d d Direit CI b "12 da Aeostc" G'" C t
.

.

.

/ ,.

d d
.

"., trai J ,,' <aouma e e IreLO, U e e goste e masio a armeu-
. ..".. jun, on e po eram aprecrar as cone, I rentes em raje ue pass .10.

'S J I S h
.

h Lili P' d'�d d
. , ,

,_...-;: As dansas decorreram com' intenso entusiasmo tendo o re-
se, :gun o �glr- en, onn a 11 erel.ra, can 1 at� o muuicipio

A !li 22 hotar'rlé" sábado estavam concentradas no Clube
id t d I b dí ti t t

- .

E idi Cardos JP de Sao Joaquim: Terceiro luger+-Senberinha Ascendina Sautos.can-
d ��,�, Iid 'h' h A di SI en e o C li e nosso IS in o con erraneo Ar. - snn 10 ar aso or.

lld d C b ",.. O b" N
.

Doze e �!iI"U as seguintes caurn ,;LaR: scn orrn a3 - Ascen ma
di I' d til t d

.

'n

'

I 01 ata o lu e b de utu ro ada mais havendo a tratar, o

I
';:..,aIrtoll; &'. "aube Quimo de Outubro; Ada Filomeno, do Clube Ii

pro iga l�n o tgen 11 ezas ta o os, os �resJn ... s.
.

t.' ·1 sr. preSitlen.te declarou encerrada � seslão d.a qual ou, Batista Pe·
\ Doze ele Ãi{o.to, Faculdade de Direird e Gína,h Catarinense·; Ani- d N ...uraRD e a gU�1 temPlo ,somen e adnsavadm as ftllSSe'l, d:elnc.o I

reira, servindo de secretário, escrevÍ e assino:
d • ' C b C

.

. H I' 1\,1 I' I' o r. ereu amos 1 UB re n erventor. ansa o com a can IC ata � , , .

.

ta Wendbausen, o t1.0ru lu e 'itantlen·;e, . e elllta u ler, pe ii ! d D d A t' P d
.

t' d b' d ··f F lonanopohs, 30 de outubro de 1938.

1«1 E I N· I C' D !- 'M'," d I"" RI i o oze e gos o, roce eu-se a �e!!UIr o sor ('10 os nu es o e-,
A 'I 1" C'

. .

..
,

sco a 1 arma; eJcstp.· rsn< un. o;�!o 1 UQlClplO e .a1'1l. u za
'd I

..
1 I b cl

�

d d'dt' qUI es Ga 10th Mlllerva uneo Estalllslau Trapple Phmo
,.. C L

.

V d W"k I CI b : reCI os pe o comercIO oca rece elir () ca a can I a a um muno. ' . .' ,.

'
.

'

!vJ�.r!N]9, pelo 'Jng. e',s\) . Jgu nense e an '1 II f', pe o u eI' de FreIta�, AlOlf QueIroz de AraUJO, Slmeon' Paroche, JaIro CaladG
Blondin, de Laguna; Zilá MaceI. p.:>r Araranguá; Lili Pereira, pelo Reuu....se O Jori e Batista Pereira.»
muaicipio de São Joaquim; Sibila Busch, pllla E cola de Comercio
e Aloi.ia Caires Pinto, pelo Clube 6 ce Janeiro,

A' frente do Clube, aglomerou-se grande multidão avida

por conhecer as candidatll�.
Formando ex tema fila de auti)m'IHi� des[ii r!m a! mais

bélas jovens er1tflrinen�eJ pel" Carltro d1 r.i hdn, dirigind.o-se para a

el<'IPlllte sf:cl"l d" Lira Teni" CI!l b',!.
,

A' h"lIlp !h\IueJa agramiação vil Se ellOfWil massa popu.
:; l�'", ._._",�.:laT U i"'(l'" .

.A_�(\J'ntl'a::la eraiU -a3 é;:nrliJat'll rec )�úJ \-l p,lh diretoria do
Lira e pela gentí.i ,sim 1 canJid:lta 8�nh ;:'�Ú 1 M lr) 1 L)P�3 Feman·

IIes, que ae apresentava a um jovem,
. -

eon�tituiu sem dúvida grandioso êxito o sensacienal con

cUfsO\i.08 <Diarios Associados. e «Radio Tupi », patrocinado neste

]NacÚ� pela A GAZETA para a escolha da «Mais Béb Jovem de II�3nt8 Catarina s.>

Teda a população de Florianopolis interessou-se pelo cer-I
tumen, tendo mesmo vibrado de intenso entusiasmo. Os aplausos

1fart��emorados demon8trou expres�vamente a satidação dos ����������������������������.�����������������������������
cataritÍenses PIelo �otavel pr�li� que sacCudl ibu a aLI�&. Tda �oBsa·Qge�lte, A V O Z D O,A af uencia numerosissima aos ... u es Ira ems, umxe fa\
e Doze de Agosto comprovou exuberantemente o interesse da nus- i

53 sociedade pela realização do concur o de beleza, 'patrocinado Pil- (; .ti L L A D O
Ia A GAZETA. - �---,

Todas 88 festas íoram honrados com fi presena elo sr. In- ,\�O V I Florianopolis, Terça-feira 1 de Novembro de 1938 I NUMERO
lf'rventor dr. Nerêu Bsmos. que 'le fez acompanhar de sua dignis- ,------------------- ----------�--------------------.�-------------

!IíIllQ esposa d. Beatriz Pederneiras Ilamos.
Notuva se tsmhem eID todos as reunicel!.�q lf' p{lNram

pelo eleganda, illt'gria e cordialidade, 'a presença dos Secreta rios
d

'

Estados. srtas autoridades militares ele terra. mar e ar, prefeito
ria capital, nutoridades civis, chefes de repartições Ie.lernis e esta

duais, [ornalistas e elementos de destaque no comercio, na indus
tria e na sociedade.

. '.

ZET,A
POVO �----------------------��--------��

Proprietario e Diretor Responsavel J A I R O

1287

. A's 15 horas, na séde da Associação Catarinense da Im-
prf'nsa, procedeu-se a apuração finnl pelo juri que estava assim
constituido: sra,: dr. Aquiles Gallolli, médico; jornalista João Batista
Pereira, diretor do "Diario Oficial" e presidente da Associação Ca
tarinense de Imprensa; sra. d. Minervil Cuneo, modista; sr. Est9�
nislau Tr.apple, proff'ssor de pintura; sr.•Plinio de Freitas, professJr
de escultura· da- 'Escola. de ApreDdizt� A'i'tifices;'rsr. Aloir de Queiroz,
diretor da Inspetoria de Educação Física; e sr, Simeão Paroche,
artista decorador,

Dos tra.balhos. foi lavrada a seguinte a,ta: I l:" .;:G�I,.....-:ão
• ����Jrm.ta dl�� d� mês de o:ltubrorodé �il e I!gveceotos e

....,'''�-
r -

._.".,��..<r.9�'�""''''''�>;'',':..,..:..,'..,. ,

I trinta e oito, no :.\3lão nobre ��SSO(;!�lfi'iftêll;;e �e Mr:pré;;- .'. _��,.;c • .��)10���
I S8, presênte!! a ema. sra. d. Minerva CÚ'�), e os srs dr A yÚes A ROlte no <�lub6 Dozll de A,gosto que estava (ll)m leus

i Gallotti, professores E3tanislau Tx:appfe e ; Plinio de Frp.Úas,q sr:.:.
salões completamente .r�_pletos, estanclOoando ,aio�a 00 frant� d.

Os salõe's do aristocrátko Lira Tenis Clube estavam com· Aloir Queiroz de Araujo, SimeoD Paroche e jornalista Batista Pc- suaf 5l�de g�ande ?Iultldao, efetU?U-S0 a proclamaçao da oandIdata

plctamente repletos do que Florianopo[ís po ',;úe de mais seleto e reira, presidente da AssocM!Cão Catarinensc de ImpreJil1; ó sr. dr., f{�tll�a, hd�da atad pe� nosso Ilustre IJonterraueo sr. �r. Aquiles
dil'!tinto, DiversaR embaixada;; do interior lá estavam emprestando o Aquiles Gallotti, foi escolhido unanimem,mte para presidir os tra-I � Ot�l, {)re!!� ente I) d?n�elho J lllgado�, a� três candIdatas colo-
brilho da sua presp.nça, ,i balhos da elicolha da senhorinha que representará Santa Catarina

oa at oram OInenagea laSlma!, sllndo vlTbr�ntetnenta ac!amadas.
Acompanhada de um cavalheiro cada candidata desfilou no concurso de beleza instituido peloi! "Diários Associados" e pelos l

No momento em que .Q sr
..
dr, �ereu Ra�os, • Ilustre I�-

pelos f'lflgantes e suntuosos salões, sendo por êss('s apresent.ado!l ao Radios "Tupí" e patrocinado em tianta Catarilla pelo jornal "A I ervent�r :edera� c?l�et}�: f��a slmbohca ?e M!ss Santa Catarl

presidente da comissão julgadora sr. dr, Aquiles Gallotti, Em se· Gazeta", de Florianópoli�, Assumindo a pres.dência dos trabalhos o.�a,ta I� a sen orIn � a 1 ?men� a asslIten?la prorr�lDp6u ?W
guida demoraram-se, sÓllJentl', as candidatas á frenfe do juri, na sr. dr, Aquilei Gallotti fez referÍ!ncia ás provas por que passara� I C{ �s ti ausâs. A DepOlili pelar dlr��On!l do quendo e, anstocratlCo
ordem da data em que foram eleitas, �ogo após iniciaram-se as �I}tem, no Lil'a Tenis Clube e hoje pela manhã, no Clube� 15 d�' r

u � oze e j'osto, 01 o ercCl o uma taç� de caamp!;l{lne a.o. '

ansas que ao som de esplêndida orquestra se prolongaram até de Olltubro, IiS senhorinhas Maria Lopes Fernandes Sibila 13 h IS. I Lerventor e (lX';ll8: e.apolla. á toda� a.s candIdatas, a_Itu auton-
.. .

... -.

,.., �_,

1
d.d". m.mbco, do '"". ,mp"m. e p,...d.o'" da••o",.dad,..

d
· Falou em nome do Clube Doze de Agosto o nosso talento.

nO ·5 ·1 S'.. s· ·e Expressh7B, hum-Da;.' 80leonlerrande? sr. ar. Rubenlil R�mos,. que pronunciou primoroso
.

. 'CO

I
e e Qquente Iscurso, c3ullando otuna Impressão.gelO da F•.P. ao Tte� Suas últimas palavras foram muito 8plaudida�. Em nome

CeI. Condulo Caldas

I
da A GAZETA, fi dos «Diarios A"sf1ciados» orou brilhanteruen. te o

DO
diretor do vibrante jornal DIARIO DA TARDE, que fez linda

Ao ensej6 da comemera,ão, saudação,
.

_

?ntem, das bodas de prata do I E� breve. palavras a senhorinBa Ada Fil.meno expresso"
Ilustre caBal ten. ceI. Candido 1:1 sua gratIdão pQla honra que lhe acabava fil8 ser conferida.
Caldas, a Força Pública do }Ls- Iniciaram-lIe, então, ali dansas que decorreram num ambi-
tado prestou áquele valoroso ente de .-legria e encant6.. .

A ·I.·nda senh·or.·nha As�eDdl·na ,. San-
SQldado brasileir0 jignifioantiva A's 23 horas a diretoria do Clube DOl8 reunida estando

., home�agem. pre�ente ')I!l representantes da imprenila e o presidente d@ Clubi
Assim é que finda a missa QUInze homenageou as senhorinhas Ada FilomenQ Lili Pereira..,

,. tos, portadora de adlDl·ravel grar.a e
"otiva, realizada na Igreja de S. Aecendina Santos, oferec8n(Jo-l11."1 uma taca d.e champagne.

_ !I' Francisco, e li qU&J compareceu' .
Q sr� dr. Rubllne Ramol em n011l6 do Clube Doze prt.ldu-

I
·

d
' 'le

Õ
o que de mais representativo pos-I ZIU natavel e formoso discurso.

e �gancla, a as suas llDpress es sue a D08sa terr�, a oficialidade
. 9rol.l, tambem, Gom el.oqueneill o n.aso distinto conterraneo

daquebl cor�or8çao, tendo á freo-Iu, EmldlO Card.olO Jor., presidente do Clube Quinze.
t' a "Gazeta" te o 'S43U comaadante, rumou á As dansas prolongaram-se até alta madru,ada, !;empre I')b
• residencia do digoQ comandal!lte int.enso júbilo.

A iedação de A GAZETA foi' doras expressêSes da beleza cata- o leu lugar, Tem ela todos OI do H B. C., 08de lhe f�i ofere-I '

�

.

visitada, ontem, de manhã, pela dnense, tem a impÔ-la uma sim- pl9iicados para representar con- cido, em nome 4a milieia esta'

I
e ".HII.HII.H.H.t4.t4.Iti It.It.I4I.I4I..tet.t4.t4.� It.14I.14I.M.H.H.H.�.Iti I4I.M1lI.WI.N.N ,,·,

gllotil tlenhorinha Ascendifta San- plicidade graciosa o que, ator- digoaml"nte o nOII. :&Stado: for- dual. e em testemunho do alto
toa, candidata do festeiado Clu- nam ainda mais atraente. Illosura, distinção, e, elem de apreço que lhe votam os milita-

I
' .

......_..._

I'�1<S de Outubro, que, confor- Não podiamos deixar tle ou'vi- t,udo isso, uma educação ell- re!l catarinense, um valioso fn- I,.wti.iamo8 em outro local, la 30bre o result.ado da competi merada. que aliada á lua inteli- queiro do prata. NeSSI\ opo.rtuni-I .•Pro·x·.mo embarque de "

• .J! l1istinguidll com o terceiro lu- ção e daí o lhe havemos' soJiêita- ,enoia, conquistará para a beleza dade, o flr. teo. ceI. CanhdlO Re·, 1
gar, no certamen para a escolha do nOIl disse as luas impressõ�s e cultura de Santa Catarina, o gis, pÔs em relevo asbri-. •

tda 4Cmais linda catarinense�, que s0bre a mesma.

[lUgar que tanto a ela como 116. Ihantes fiuaHdadesdo homenagea- ex-proceres pecels as.érá d. representar o nosso Es- Com umá sinceridade sedutora, outros nos Elabe. Sinto-me, por do, re3'}on(len40 elte, em eloquen.
fado no coneurso para a mais comeoou por declarar-aoe t.r re-, isso, satisfeita e orgulhota, por te improvisa, para a Europa«linda jovem do Brasil lO, promo- presentad9 para ela -um verda- ver o acerto oom que a aomissão E�ia homena,em põe. de ma-

.

vido pclo!! DIARIOS ASSOCIA- deiro encantamento 8S brilhante. julga40ra se houve, ao lionra-Ia nifesto a prefeita Itarmoaia e a

DOS e RADIOS TUPI. festal! realizadas no cLira Teoi" com a,faixa aimbelica da cMis. iodeiltrutivel solidariedade exis-
Veio ela agradp.cer·nGs as de- Clubes )O «12 de Aiosto lO • c 15 de Santa Catarina:t, Digo-lhe mais: tente não .6 entre es dois co

mona trações de carinho com que Outl1brolO, os quais marcaram se a honra me houvesse sido �ori- mando! &elilão, ainda, entre tedos
Coi alvo, durante OI brilhantes uma das mais notavei, fasel de ferida eu lha transferiria por d. os cmaponentes do galltard() U
festejaI! realizados, para o exito eleganoia que os anais da nossa ver e por direito. Sinto-me, pois, B. C. e da brava Força Pública
dos. quais A GAZ�TA com tanta .úciedade registra. FalandGl sobre sati!IÍeitis.ima�, de E9tado.
dedlcaçAo 188 .mp�nhou. a landidatura eleita para repra- E!ttal!l palavras da gentil lenho· E' ela, oukossim, um desses
A RE'Dhorinha Ascendina San- sen\ar Santa Catarina, declarou: rioha A8ceodilll! Santoll dizem I átos de amizade e civismo qUd

to!" além dOI dotes fisieos que a -Ada Filomeno conquistou Ia du suas exella. qualidade. e da 'I
enchem de contentamento tod0s

tornam uma das maia encanta- primeiro lugar, porque êne era .:lua Iralldo alma de çatlriDoal'. os bons catariaenseiL

.No Hotel Gloria

O propríetario de H\.ltel Gloria sr. Boabaid, num requinte
de gentileza ofereceu um cock-tail á� lUisses, teudo havido dansa�
abrilhantadas pelo jazz.band da Força Públiea.

No Lira Teuis Clube

o que
.� ENCANTADORA CANDIDATA

CLUBE QUINZE

, .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A GAZETA, 1.·· ..11--1938 Floriano,polis
Comissão de Salano

Minimo
Estado de Sauto (;a

tariua

CARTAZES
DO DIA

C;iUZ8S do Passade

Preço�-2$500 f' 2$000.

ROGERIu VJEIRA
Presidente Vulcanisação

Hermann Kupper

S)@lF�@ ?

rD M���Ii](Q) r��Mr��·

C
""

d Vende
asa a ven a se a

coníortavel casa situada á rua
Nerêu Ramos n. 13- Qual
quer informação pe'o telefo
ne n.I.388·

.\ \

.

I

r'-t",lj'S'ilo'sr ." ..ft�..1.1·'!'I·n·ã ,
.............................................................o•••••o e �.

o' Palacio das Sedas,
............................................................� .

e padrões

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

E' um deslumbramento de côres

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

em qualidade, elegancia e . beleza

•

umce

Sedas e na
: A.. ,."

CASA.TRES IRMAOS
.........................., ..

-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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TRA.JANO

Perfumartas

E X A M I

e artigos de toucador!
Mesmo com

NEM os PRE

CASA
mais barato vende

• •

preJulzo.
cos
,

• • Vendemos

i!fIMlII!I �IIIIl �.i� 44 nz p 'Ourr-,.. �Ywr5'Hl",1 lIEIJU!i!I��J!�'

All\.hUUgUa�ãOPOPular A, historia de espr-l H'I

II&el® llui,�ellmprimel!- ões � uma conrH�dialGravelnente enrer ...

to da "'lei dos dOIS, 0

ter�os" I f,1'NNRAoOI' I0 3' o mo o sr ASSd�\.al L, i L ,::l, I - .)I, G 1l.:J

WA.�. V"'--O';' D"O õOVO""'-Pt(l)�I�I[aRrIOoe Diretor Respol1savei ptY; ro �L CGRE 11 _

general reformado Smedley I D °I� � !t'
UI .1:11\ C li L L AD"

' _." , J-\ ,L • ," Blutler, falando perante.. uraSI
�M���������������������.����·���H�-����_�', 4��-�ISOljbe se o�te!n que o pr:)- 10,000 delegados da ASSO-,'prietario do «bar» denomina- dação de Educação, decla-] PORTO ALECRE. 31-E' mUI'A; I=ducaç-ao física Melhorando as eo"j Thdr.1'11ratl"ia Sol@ta'do<j;'lroíodeMunich»lrou:«Estahistoriadeespi_1 to dedicado o estado de ande do

L � IDunicaeões aéreas llwge de satisfazer as exi- Õ"'S P urna comedia o-I U(l'O I sr. As:sis Brasil, ex-mini tro da
I· '�-

� �C� "" J ...

'.'
•

A ricultura. li

nos fstados DO No.ete do Brasil
I

Declaro que vendi a minha genci,lS da "lei dos dois ter- é mvençao, para arnmar O�
g

L tinturaria, á raa Tiradentes D' 7, ç s" nã. tinha no seu estaI d
.

d C'ELETA J .."o' '<, U lI... -

que pagam impostos a gas- ::��������li'&1����_2".._
S t C tari d d i.�m combinacão com a aro-' enommae a i2) ,ao sr. via helecimerto senão emprega d r.�.•�m ... an a a arma,

.

es e ,L �
r

_, Ji)O,'; d�1 Co, ta. ,C:"_: .-:
'�, t -,} J; t: '

t�r quatro bilhões de ala- itt ,�
alguns anos, sente-se a preo- plisção do seu tratego aéreo

lii�I" Florianopolis i6-10-3s :l_?S, ��tr�I�FI�OS: '� _noticia res em machinas de guerra. �� Dr. Cid Rocha AmarraB
cupação de amparar e de- parte sulina, do pais o Sindr-ato João Francisoo Nunes l dl!:SCiLI \," a mdl�n�,ç�o en- Eles estão sempre a pren � e �,
sr nvolver a educação tisica Condor pretendo melhorar tam-I De t!"8roo: João Jesê Costa' tre ,O pOVO, que a n,Olie �r- der japcnezes e alemães. � Senht»ra (;.
da mocidade. O Interventor bem as com�:1icé\ções ne NOIte,

..

gamzou grande manifestação I ['O r acaso ouvistes falar em �;. D. Maria laaiza Rocha
,;

i cderal nêsse Estado, dr. restabelecendo, a partir d,,� 4 de --.,----------- - de desagra�o deant� daque- espiões inglezes ou france- � Amaralj ,

Nrrêu Ramos, acaba de dar Novembro. o );e,gundo voo sen�a- \ Irmalldade do Se- le ,(sbb� lecllnf:l1t,o: Chamada I zes? Ele s estão aqui, mas (11l ,

um edificante exemplo de nal dos seus aviões entre a Ce- f n--or Je""us dos PDS-! a intervir, J polícia ordenou estão fazendo a sua propa- � Partlcipam aos p�rle��es e

: ,I p I ,I . 0_·1, do P .. ;..."

I- Ice' ,

"'1 1,- II: '.- to de , , Ir.� pessoas de suas re açoes o
S,l..r, alizaçõcs prM cas para pita eüer� e :.:,>c. em �.

ara
.80S e Hospital de U c� .a.: cuto uo darOtCJ c gtllldd Q.U1etlllhOsn,. '�nascimento de seu filho ;�

c nrnur irneuto do p eceito Tal mod.iicsçào c ;:esronde,: Ir' ."d de Muuicl.". I'w LUI'S HENRIQUE
..

,,.�,.

I' d J f
-

'I ...,all a
(,

'

'I 1 '�"''-�'''''''-'''''''''''3'''' """" '(c-:"l'l-" -_,....,,-#...�....#;� .� ,
- _"'" 'J

c, nstitucional sôbre educa- a :à"
,

e um mo G_ !.';I CIte) ,�;;S. _ .. ')1 ,Inspetor reg.ena L�) jt'''''''''''����'''-''-'''''''-:-:-''''''�=<>I''�1 � FpoUs-24-10 '-l8 � .j
çào fislca. solicitando, G',O Mi necers;dade! q�e tem as reglocs i MISSA DE FINADOS I raua ho tomou_ as píOV1� � Emmo lenrsettA eEI�sa � �

_
,_ _ __ �'�lrstro da Educ&ção. a indi· do ,Norte do Bra>Jl em

sel't�O-I. .

denclc:S

í1eCt,s.'�ar�a.s.dParba au.
- � La Rosa Leonetl � ����.'""�."":;C�'-��."'��.

'"

c;içãu de um técnico p;tra !l\umcare� com (. c_e�tro r.� I ICO
De ordem da Provedoria l:l�r ,�;- pro��,n:l,�no ,

'-� « a_;», � participam aoS! parentes e � , '''5'; ti .

organizar e dirigir os trelbJ : eCOnO[l',ICO do, poí:. S�6und�lda Iro1andade do Senhor )e- ;,,�", "':':"i�L1,ll!lr,m,rno Ll3S
� pessôalS dt;t suas relaçõeli o � CHARlA� ,s H,lhos ir.iciais no E::;tado. em l,llt�rm�,:_a :�fe:,da nn�r":ra;o o� I sus d()� Passos e, HospItal'"

I, s, ela.s,
� cont�ato de c�9amentQ de � é o creme que, levoHlclU�IOU oharmonia com as d!rdrizes s.cus a, 1{'LS t"mctores de x I de Ca"lda.-1e convIdo todos � Hua fIlha IOLAN DA com o sr. rwj mundo "eP-o e ora revolucmna aí" ,

'-I
u 1 � NI�OLAU BUATIN �

- !l •• ,-

do Gov-êrno Federal. O Mi-, \-(10 todas 8'S s�mi!nas na, s�gun os Irmãos e mais fieis, á H
"

,

� _: � AmeJÍca do SuL
nistro indicou o profrssor C�fH ,e H'xtiis, fella e� d)f(>çao ,8 assistirerr., no dia 2 de no- Cégos de n8§f�en�a �

Fpohs, 22 lQ 938 �I CHARLAUTHAlair Queiroz de Araujo, htclfe, de �a BlJr�segulDdo Sr,
.118

vembro proximo ás 8 horas, fHu)aU�i"'se em Breseia ;1, h�::g:]�[�';!�� � não é um creme comumque ás suas qualidades pes ;,r-gUlnte ate ,;: em. I� e �m,
a missa que em intenção dos M � IOLANDA I� � . f.

..

soais, reune os requisitos in- os aviões Pd:nrãú, ,todas 85 ,se nossos irmãos falecidos, será B[(E-SCIA, 31 - '1 ada a � ij _

e � �! CHAR LAU TH
dispensaveis á �omissjo: pro gunda� e �u;ntas !eH�� com Cles� rezada na Igreja do Meni.no cidade saiu de Lusa para as� t��;:'_�::i� NICO��A_U ��� I

che extingui!à as sardas, �a?(),fessor normal!sta, Instrutor tmo B Rer;lfe, percor.endv o tre
Deus e depois da qual, trá sisOr ad casamento de Es- r�i aprelj:,n 'i� cravo, e espmhas, �em a !mmwa

diplomado pela Escola deTcho Re..:;{e-RIO na" terças e
esta Irmandade incorporada, tore Patuzzi e Alice Cmt(J- �� tal�-"e � milação deixando-lhe a cl.ltis.

P" d E é
' f ' � nOIVOS ll!I

I' 'fEducação ISlca o x rc!tu I �,,'X!I{S elP.s.. ' aspergir os cemiterios da ni, ambos cegos de nasccn- ��''''_""..�...��� "_� U'ílpa, macia e n:sca.
e ir,spe,t?r té.:n/co no Estai�o 1 /\0. !"e�I�' ot,_mp'�1 5el3 rest�- Irmandade e do Hospital. �3.

"""'., "" ..,

do Espmto San!? e:ll cUJa

I' b',k,'!'.lo
l:�nibe,n. nu"., mQldes,pTl�-

.

Consistorio da Irmandade
medelar o' ga,nluç!l \ ,�o�' rr'itn (': I o !r��,'g�, �é(eo n.1 h�h, d') Senhor JeSUS dos Passos'
serv �os- de ecu"?,çaiJ f's:c:; �hrIPJ�:'l (. 11'\11) e, .. _C�r�ltna 'Hüspital de Cariddde em Ifoi ('fle'eDl" ((; 'p -, ;,d:H.

. i (I/Ll':l. !l o)
.

c;n C�",blO<"ÇãO .;'lorianopolí.i, 30 de olltubro
Em _ 'JflS _ quenría da (: t. VI i ,cm o h"rrm�, 005 aVIões

je 1938.
d2de d() IOlcrv<:" tor Nerêu! 'lue P' :correm o nto1!iI." GUSTAVO PEReIRA

- ln- � ,

Ramos, já são rea!ldade a I i- ar� ;atlã,�zer os eXlgenc,18' ')ecretario
lnspf:toria de Educação Fisi_: do :fflrq;U cOllSlderavelmente lO

ca do Fst.Jdo (' o Curse de! tel151hca o, () Slnd!cf'to Co�d ,I -.----------

F, dUé':::<ção Fiska ?& capital (18tJn:l';i�t�m "ua f: ra d.1 {lVIÕ:S
do interior catanm::nse-. I bendICi"ndo, B5H, o pC't,:ncl,al

.'\_ HeIJlr.ía de Educação. aero(l&U!JCO comercIai do BrasIL

Fisica �c uhna em dizer j Estando em plena ��El'vlANA
que () Exercito teve park i DA AZA\ tal notIcIa torna-se

na iniciação do grande plano ahlimente auspiciosa, revelando o

que hOJ'e o Govêrno do movimê!oto crescente do trafego
, ,

,

Estado põe em execução. aéreo entre nos.

Batalhadore5 do nessa gran-J---_-------de ideal como o atual Ma-j
ior Alltdnio Carlos Bitten-l A cidade do Salvador
court e outros oficiais que sem a.ua ha trell dia.
serVlam e ainda servem no;

14 B. C, (j Capitão Costa! CIDADEDO SALVADOR.
M"�dl SI que esteve \ m Tu, 31 Por motivo do rompi.
r arão com o Batalhã Esco- menta da tubuldgem do ,de
la fOI am grandes propa-I pusitG dagua da Bolandelra,

g�ndi5t3s da causa da Edu- esta cidade se encontra to

caçã0 Fisica, preparando. o t�lmente sem a�ua ha trêi

terreno fertil em que o ln- d.�la�s�'���_��!!!!!!!������g&!!t!!!g!l!!!i$IIlI4!!!;g!!,g!!!ll.Z!!!!!!4!!.!!!!I!!;.!!!!!!;"�;tc'rventor Nerêu Ramos se :221 t ••
'

M' 5A#, U ,,;.

mea, para que toda a popu- I • " S t C t ; a"lação co1haos frutos bf né· , San a t o r 10 a n a a a r I n
fk05. Santa Catarinp., que i �

-

t'illmbem terá em breve um I
��rande t. stádiO. fu\unrn' !1te : Drí.:rá resolvido o problema da I •

Educ ação Fi�,ca de
_

suas , DIRETOR PROPRIETARIO
Lovas geraçoes. acc�mpa'

.., r: hando o progresso que,
nesse sentido, fizeram os

estados de Sào Paulo e Es·

pírito Santo.
(TpJ'5C 'Ção da. Rev,s,t,a

da Escola dt Educaçãu ti

sica do E <ercito,
:::'��,JJ;��C{�-

I Jos6 Cera!dO Vieira I
r.� Senhora !ii� participam 80S seus pllrenteil ��
� e pessOal! de suas rela�ões �

I� o naecimento de sua fIlha lt
� LE'A MARIA.

� FpoliB. 25-10-933
�iiiiiiii_=_iiiiIilI"Iiij;"ij;illliliiiiíilililli.. iiiiIIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif

T

André Kiralyhegy

�i
, I

I
I

i\ "Combinaçrio Feliz" nas

oerfumarias é arte que não·
encontrará símile. As formu-I
Ias dos Tras Elementos,
orimordials da Beleza 5ão

'frutos da iiAdoraeAo"

Estaçlo PERDIZES - Vila Vitoria -- Estado
de Santa Catarina

o melbor estabelecimento, perfeitamente aparelhado
para o t.ratamento conservativo e cir�rgico de doenças pul
Irumares (pneumotol'ax: frenicotQmia, toracoto�ia)._::ste. San�:torio encontra-l'Ie locah�ado na Estação P1lrdIZeS VIla V

toria, na Estrada de Ferro S. Paulo :- Rio Grande, 800

metros sobre nivel pos8uindo uz eletrlCa, agua encaRada e

estradas de autom�vel, com clima saluberrimo.
O Sanatorio encontra-se instalado eom aparelhos ID?

dernos de :Raio X Heliodor, Ondas Curtas e LaboratOrICil

para exames de escarro, sangue, fezes, etc.

Seção separada para convalescentes de doenças gra.ves•
estado postoperativo, impaludisJllo cronico (malaria), esgota-
mento, etc.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Atende chamados a qualquer hora dia e noite

Dr. Joaquim Madeira Neves
MEDICO- ...C�(-;:UL!STA

Ferrnade pela Faculdade de Mt!dicina da Univer�
sidade de do Rio de Janeiro

.

? :ttT .. !!.

Desembargador 'I
Salvlo Gonzaga;'

ADVOGADCJ t

Dr. AUlulto
d. Paula

��:':;����YM�'m�b
.OENÇAS DE iENHO

RAS-PARTOS
-fi.rações

���iâf:riél:�Rua Viror
Meireles 1.

Ia '5 10,30 e tias li as 4 h:s.

Risidencia: R'.l!l Vis-onde
.te Ouro ptreto, 42-

'elDe: Censulterie, 1405
Fooe: lte.silllencia, 1155

Rua Trajad0 no. 29

HUd Trajano, rr I somralI@l'I Teleshone rr 154S Ir.'

I'
�', '�.- I

-*

ElOndino Cauleso
atavia Cardoso
Bernardino dos Passos
Numas P. Cardoso
Waldlllmiro Vieira
PatrQcinil) Vieira
Rubens

502
:503
505
314
519
32i
52:'

Especialista em motesties lia .fI ..reth» ttnlt. urtna
n. Bt, hemcm e fia mlllh"

E.x-intern? e ex-Assistente do servíçe Qe sírurgtae
gtnecologia do Prof. Brandão Filho.
Ex-Diretsr de lnstitute de Prevídensla Clínlsa �i
Rítl.
Ex- Sub Diretor do Serviço Médico da Assístene!a
Dentaria infantil do Rio de janeiro.
Curse e prática especíallsade sse RJ�.t.
MedicI d. Serviço de HigierJt Pré-Natel do D.5. F.
do Co S. de F'ortanopolls.

Doençes de Itlilwras. limh"pgul.
,

I Partos t Cirergta.
,_ Consultorío e Residencia ti RWl Vlse_�� Ia OlUe l"re-

I to, n'. 11 - Tel.··-�OO. -FLOR.IANO�OLl�.

I Wt!!!!!fE?MI@!!!,!!!!!"
,. F'" _ ...-

I Dr. �h:.tt�rG:J.111 �

'•• ttSf"l"'HiH"'\ r'l�
Dr, AII.rllai R. I

. . ..
61•• lIv&1

I Ex-chefe .ta clinica 49 H..spn·
.

I.\�V_'"tal de Nümlter:;, (1'''';i'&$<í')(
ind6rg Jurkhardt e P,cfessflIf P. J fie "n..1m" , �.

Erwin Kreuter) FOR.� 163 t f; J f"�

flDf".f�aHsi••ei. ....abilitado. para t.�'�o� f'
J

OS rarn�. de ene;enharl.. �).Jt

Admlnistraçle. construção e reforma de prédios c.m

pagamentos em prestações

fOrojét.,�. 6H'Y'\lger·al
Vias Urinarias

1rfílttlrnentD mfJdera. da
molfititls fill Pu/mio

Consult.-R. joio F'il:lt�. 13
lolefone. 1595

Res. Hotel Gloria·f0ne 1333
CQn'r4iMs ",�s 13 ás I á hrl. �l.la_ItiiiI liIiiiiliiiiiiiiiiiiíiiíiiiiiMliííiíiiiiiiiiiiiiiliilíliiiiliiiiliiiiiiliiiiiii""íiiiiíiiiiiiiiiiliiiíliiiiíiiiiiíiiiiiiiliiiiilliiliiiiiiiillíiii'lliiiliiiiiilIiiilMiiliiiilliliiilililiiliiii•.• , ....._. __,,,.-_---_.:........__..."f,,�:A,lI- ..._ .1'1

',.

5 ai II lo

Mo!es·tias e Operações I

'''''1 :90, NAR::s E GARGANTA ;,,����::,-,:_::'!,_. � CuritíbaII:.. II J O ii O d�:e LI Ir a li j (j �
.. ._, Para seu concerto, procu- i�,

Assistente do Prof. Sanson, do Rio de Janeiro, Chefe i rai
a Casa Mus�c�l, que con- ���

, do serviço de olhos e oto-rhino do Centro de Saúde I ta com a oficina rnelher �)?,.
� de Flonanopolis 1 montada na capital. ':,

Membro da Sociedade de oto-rhino laryngologia do Rio. �! Rua João Pinto, 12
Censultas diárias das 4 ás 6 11.2 - Fone 14471 'p!.lm1iÉ���J.I_�flMlill!IiIt'liR__ l III!lII.

Rua Vitor Meireles, n, 8-FLORIANOPOLf.:3

Ea!pt�s����hl em Sllkuf'gla
m!;;lt\}�

---------------,�

I I alta cirmltia I 3il1aect}I'l(�ja I (co-
Br. Patiro de Moura farfl9 I e?ças. das 5�{�h�ról.:» e �artos,
.

,'------ enurgia do Sistema nervosa ..

Advogado QP'Sraç6e3 de ,lalltica

� RE5lDENCJ � _._- Iotua fistt�
Y. 2••ia••reel88 tle IIDla III.ou511••7 �i

I
velt [unier N. :U;

I 'lil'&A'.F. I.UIDisque o n. • .!5aa tie seu telefone e I � df'fà!IiI'IF._efUA,,_
t�rá não só para .seus passeios, aomo tambem para

v,age:ã: tod.. 'Alros modemas e eonfort...is dirigidos por
171;:;;."'M�':;·;-' I

h b
.

I ESG>slialsl
a eis vo antes. ,

CONSULTO�JU,,-Rua Tra
ano N. 1 S tl9.� I t Ás J 2 ft

das 15 ás i' 112 horas.

TELEF. LUI)

CUNICA ®iRAL

Cálculo da qualquer
estrutura em can ..

ereta armado
.. ferro

•
�.�

Ptanta.execução, fis- �
"caltzação e direção �de eb.as �
Aparelhamenhl com, �pleto para constru- �
ções de pontesd em �
concreta arrnae o

Omar Carnliro ibeiro

Pal•• ie d. Caixa

1· Andar
����l,

�r�'trtt�Ro;'('"'ea ixa
Apartamento

Postal, 784

I

j (urso d�
i�

Maquinas I Pi;�����,! i�
PRA!lARAM..&j ALUl'tOS PAJlA _AMJI!.Á. �8. Afi.. !
�UI:NleTA&, PltATI8ANTTiI 91 MA,1HNAi, M�

:rtI6TA8 li: A TUDO MAIS filiE SIl l\JlFRH: A' 9
M.lGAl'U8A MA1UTIMA.. m

�,t .: ;;,:> " ';�••ei IfET�® .n__-H Ae �Jl. I.',�1" �m..AMPlê J).� ltlift VA1.'B
" .

LARO" 13 �E MAIO, 41 .

L�.·_ FlOf(iaANêPOLIS
..

.
. ,'"_@ii

t

N ovio �D 'E �

..

_&�Ui�mfi ;a L' Itl A m FANTASIA PAftA Vil'U.O
DR iiiU� " f"\ ii. Á 10$000

Catcaoos »A l1ELUC9R QUALIDADI ... �
.�""'� V· � 20$000 '

s. ,&'1.. DE VH.RNIZ D.A �,ILHO�

QU�U�AOE �ARI\ S.O�HO�.A5. A ,,'�.,__.HL �EL05. rAMANCOS, dNTOO, E, c.
FAB�íCA DE CALÇADOS-BABRBlBM
A LHEURIr.UX

Secção de vendas RUA LON. MAFRA, .,

Clnflrt., Dlltlnçlo I
__________• __.. tt_' ··_,�'·----------------------�--�--

Econorllia
S6 no. Trabalhos do

consuttertc Técnico de
� l,'ê"I',:,. m��

IVO A. CAUDURO PICCOLI'·N
Eng••�h.lro OBvil

",;.

8••

Escritório central: Rua.S,7Ide Seternbro, 47

P O r t o' Uni I o

f

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Y)rjl�g Torres e... ChI Lirnliac!� "�1\n
'.!í""·f!?"'""'�'''' 1�r'1"ilf'ir�1 t :j·1,,;J.I;1"(,,· .. __ pi')t ...av �F.. t�,."t.:.:\.-y. .;.-.i �i ...� i+ t ...� LJ! II Ll;,,,'<oI.·· ',

... 1',

Nav.�;�a!iã{i (sh{�f[·ien%: Ltdz.. .. ·C:;bo
Ví3.fld?n�r3ndj I &: Cin.--� Santos

Frio

VIACfiNS fWrt:T!\$ PARA O PCP'Tq DO RIO DE JANEIRO

Ra�a�f) entre BUCAR.!�]N O�;i.nvile) (': SANT?S.AMCRA DOS HEIS e f7JO Dl':. JANEIRO, diréta-
mente, sem transborde

rem "sempre vapores em porto, corregnndo
Encarrega-si df! classificação, mc;dição e Ef\1J1AR.QUE de
t.das as especies de madeiras serradas, beneficiadu& e em

tlh'et! ete •. cereais e mefeadorí;;� €fi!! #c-1al, l§áfa qMI?juflr
�",,�!!!���.,�!. Sul e!ê Pais, b�!i'.! e�r) �Ilf!l ti �xt�rior
��t e:�rgas tllâ' lmpormçã$�" <!o Pais eUI" E,x.

teríer, PSf& riuembaraçe e rtde�!be.chê praTa
as praças do Interior

�'fI('I I)A t. OE FERRO A�MAnM PR�P1(I"

. ��,'lÇ�'�)_�!I��) � RA!�P�'JRl:; $ MOIHÇ(}S

ance do Irl.lil
111ttl!aJ ,.IUJllhl••SIII

FCIM1e dil rseerva 211.74.:1......

mCUTA TO»AS A$ OPfftAÇl18 BANCARIA.

••.l1 I CO.l\.P'N.�'lW BIf1I'e•• _ 'Ali
CU 1...UL ••A. TI.AJA)lt, •• 1ft

Abona. em ••nta�.rr.nt9, •• secúint8� jure.:
aap. Itl/l J� (CIlI.KllCIAL,iM umT!) 211 ara
'_. Bailai.. (limite de SêttH$) 3'1. alI
Dep. {'el'ttlar. (!dem d� le:00.�) 4� ala
�P. de a�ts(l prévio (de qJi,usquer qtJM,tIas, .cem iretitadas tam·

"em de quaisquer importanclM).
mtl. !'Viso prátio de '3(J"�di15
s.n de 6& dtas

.

�/fI,... k 90 dta1

II®IrrrOl A. PIlA.a-nx.e:
� , mists
ptr J 2 mk-?IS
!À1B ruJa BUn.W

S'I ara
.

lIa
4,· ala

..r�
Mn'1\A.1 A PREMIOS.

;: t2ra!i:a tlr '1; a.
Sujeito a():sêle p'.rcitla1.

IxID.diente:�das torá, 12 • til., 14 ,. [,11 horas
A.e sabados: dai 10 ,. 11.38 horas

Endereço telelrafice: IAT:lLLITII

TJIt.E:ro.NJI 114

Dt!4°�·"T�IJI aT í<A.
atriz IFLORIAIOPOLIS

FIliais em:

Bla.eRa., CPllaelro

Joan_ile, Lages, L.g.ni:�, 51�tD

f'r�;Hr�ci&.fJ d. S••

�........ "_A e'jõ� '.- i!!tP ,i�.:!\ie.,.", _

8 uft'nSl.... Od", 'oo<mi>o�

: _,··· ..M•••• ,_., ";,,...,�

Eleírica
'-dr "k .....

.·�,=w_=_�_·_· ,_. ··�·�·�--�__ -�--

.... . '\.

RADIO, CONSERTOS E, AUMEN·
TO� PROCUREM

Em loteria a sua favorita.

Rua Felipe Schmitúl n: 7 fi) 17 �

TEM SEMPRE E\il STOCK fi A' VENk)A, P�i�
f"REÇOS �Er\'i COMPETIDORES NA PRAÇ.A.
MATERIAIS ELETRICOS, LU�T[�ES�;I AB/\T-

JOURS ELEGANTES .li. MODER1�02)
NOVIDADES! VISITEM A -I���,g��Rua Joio Pinto n, �.4 SI ��� .I.�_
ACABA DE RêCI:.BER UM FINI3SIMO SORTf�
MENTa DE CHUVEIROS ELE'TRIOJ5! Nove
DADE NO RAMO-AR rICO GARAN'noo

'

�� l quinta ...feira
I 3 de O

Feti t>rm i e ...nt� Catarina

NOS CLA\IIIC.. 8NvlLgP'� JIICHAtM

f!�!!:e :!I�,!�
..D........

Urn rorn .nce que
p•••OU •••

S. um pr88C.te realliRri
IH' IOnl1o... E n.nh••
prnlntt melhor d. que um

perfum.. sm p.rfu.. q••
faz aenhar Gomo Noite de 81'
dad por exemplo.
E' o ultimo peema q••

Sdmeid,r. ela. ..cr.v.. ,
com I magIa misteriosa �e
suas essenclas raras. Noite
de Bagdad é como uma sin
fonia. na qual trtscalam no

tai frescas e ardentes, ai.
ternamente. Noite di Bdgda.
faz sonhar•.. lembra roman
fel e lugere pOdia... Um
presento apropriado, poiS,
para as mulher•• que aMam,
fl.l recordar Oi romance. pa.
sado••

C.I. ne iI,tr.ít.
(JeI. '...a)
lal.. 441, vi.ila - &i.ce

(lrll\mi�5 t1\Ulft.. - eala ...

jantar - e.,.. - ..li... .
ifistalaçh. 5a.itariaa

Lua ,,1étrica.. t."" .5

r.f}�parti.HI?At••
Dois quil'ltc.ie um,.l.tUllItlMe
alftUta.!tt'!s e araa .xpI.1ii�a

,naia �o ltaohes
O.i, pttf'tl8 Q .I.ii 8DttU69

,ara lançA. 4. tt"pa.
Omilnlll lia p.rta.

T..... oe uE,artim••tts
t_ janela. e a casa estil

c.eepltta...ate non, ceDI

.�If" f.tlla �O M 5»

Ag•• oDcaDada ,ara s.rvig�S
ti. c�lSinha.

CHAVB8 A,' lUA tiRE
ClAL GUILB.UD l'{. 1

Florlllnopt)lii

NelTIE •• BA••A.

L. Notll.�.a. per
f..... ti.

.-".Ider a =':tIUIULIIMV

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�.....__ oI t!D�uu dIíi:�ld,"m ••J!!W�iDL.u��F FFFPf 7'�__ ���'______ nomrerw na:mI�_,!!!,,����������.,� �������������������Ie!!

A��oc��ca-O �(.';'a�o--u---=-;'�-e·--B--,�i·l·I ... IO. G@.,,7llElffiNADOn DE Linguagem 1-v � ,t;,� � ; ',�, ,...,. <, � II MINJ1\§ EM VlãTOIlIA_
•

v
•Comercíet e/no Mussolini VITORIA, 31-··0 sr, Bea místenosa

Industrial de I, �OMA!. 31
-, Na pe,quen� n-dito Valadares chegou, .... I', I igreja de �ão Josef poxrma a ontem, a esta cidade, sendo HOLLYWOOD, 31-, 'Sou-J a ragua ! vila Torlonia, feside['�ia de che- aqui recebido pelo interven- b;-se que Char�es C�aplm fala-I

. ,I fe, do governo, acaba de ser tor e altas autoridades. Hoje, :11, �o seu pro�Irno. hlme. a ser

IRecebemos o seguinte oficio. '
celebrada a ceremonia religiosa á tarde, será rE" allzada a sa- iniciado em janeiro, mais não

I«Jaraguá, 25 de outubro de 1938, do enlace do capitão Bruno gração di) bispo de Caratin- poderá ser compreendido pelos Ilima. Sr. Mussolini com a senhorita Gina ga, do qual é paraninfo o espe:tadores porquanto d�s�mp�' ITenb(J o prazer de levar ao

I' f{_.,lJberti. i governador de Minas. nhara o papel de um

pnslOoel.-1V)550 conhecimento que foi fun- -'. _ ..........·=='9rn."...."...'",._=

I
ro que, no campo de concentra-

dada nesta cidade,em data de 221 I
-

ção, não sabe falar o Idioma I

de junho do corrente ano, tendo I I A lmJ. I �. dos seus companheiros. I
publicado seus Estatutos em O

.

�\' ik.'l �

I
Resulta daí que Charles terá iCORREIO DO POVO de 6

_

de valei-se os seus recurso susuais I
r:� Agosto e, em seguida, prcce-j

o

de gostos expressivos.dido ao registro dos mesmos pe- (IA. NAC.. DE. SE-GUROS GtRAIS
I A B

� · ,

J ante o oficial de registo de titules
"" ,E'." :

. a Ia
.

Ja pro ""Ie docamentos, aos 8 dias do mês
�. ,

�:�J

duz triao h:de agosto de 1938)a ASSOCIA- .ME"raOp Li: II
uz trigo ha Iç;AO COMEf<CIAL E IN- 21 anosDUSTRI�L DE JARAGUA', (ia. Nac .. de Acidente do Irabalho i CIDADE DO SALVADOR,Essa entidade surgiu da von-

tade de conside.avel número de

I
31-0 «Estado da Baía» pu-fJonstitnem um poderoso "i�UPO sego- bli t IComercianteS e Industriais do Mu- d

..

t I-.. "I"
. ica, uma repor agem, 03 qua

,

bl
ra O eenUlnanlen e .ul·�UU eu·o, a sei·...

. revela que a Saía produz tricomcipio reunidos em Assem. léia, "} !li

d f J d vi�o dCJl todo o Bi"8SIl
em Jac\)bin21, onde os fia.ricultona ata acima I'C 'eri(]a, e estina '"

se a pur,war pelo beneficiamento,; r iA
res plantam-no desde 1917,'" PEÇAM-NOS PROSPECTOS E !NFORMAÇuES 1 id Ih'd 19')6proteção, segurança, desenvolvi- tenr o SI o co. I as em ....

, d"
,

I
CONSULTEM NOSSAS TARIFAS. cuarenta e cinco toneladas.menta e granoeza o ��Omei'ClO e "'I

da lndustria de Jarastuá. II D" t
. I!'!o r te I d C h Preside ...te R d

W
� rre orla: ..,r. :.-. <;Jo;aro a un a, "'... lU O oV8as paraComunico-vos mais que a atual

I
' .

Dr. Leonardo Trudadiretoria da Associação está assim i J

Dr. José de Sampaio Moreira O R iO G rand e.constituida:
Dr. VirgUlo de Mé!o frall1�oPresidente: Artur Breitbasupt; . Dr. Luis Cedro Carneiro leão PORTO ALEuHE, 31-vice-presidente: Arnoldo L. eh- Dr. PUnio Barreto O governo do t..st&do vai rea-midt: I' secretário: G. Rodolfo

lizar um emprestirno de cincoFischer; 2' secretário: Woifgang Agentes gel-ais e baU€IUeb·os em Santa mil contos na Caixa EconornicaW�egc; l' tesoureiro:Carlos Mey; ,

Catau.ina Federal pa�a acelerar a ronstru'2' tesoureiro: Wemer Gosch.
d dM A I' H IA O !ft� ��� ção e ro ovias, que deverão

CONSELHO FISCAL: Fre- � � � �AAgo ficar condui .:Jos antes do proxi-
denco F. Mõller, Wa!dtm:1r I Rua João Pind1o" :; __ �x. P-o-s-t-a-l--a-7--- mOElnverno.Grubba e JOãO,?' Nlulier. Com

I FLORI \.NOPOLIS sse emprestimo será pdo
saudações cordiaiS (1) ARTU:?! rH!iZO de 20 anos e á taxa de
BREITHAUPT, Presidente.» �iiiiii.;;';-ii1:;";,;i;,il1:alhUã;;·'iii.i�i·i-i;ki.A;:i'i'__"iii'lii�-.;-':'-Q�.,h,,-'".} e m:;�� _

Receb�mos o seguinte oficio:
«Floriaoopolis, 30 de SE.tem

hro �e 1938.- Exme. sr. di-
rdor de «A Ga'let�».

N�sta'-ICumpro o grato dever de comu"

nicar a V. Exa. que, em sessão

de Assembléia Géral Ordinaria
h�e ruliuda � elci� e em-I_������i_���������������������������.pessada a diretoria qu� deverá I
l'eger os destinos desta mciedade I
durante o ano �ocial de 1938 f
a 1939, a qual está cOBstj�:n(h\i
da rmmeira que segu": Pitsí-I
dente-Hug') f"l1eic', (red�i'o); :

vicc .. -::hto - Jalluario dil Costa Or-:
11'., (rçeleilo); lo. !cecrfiafÍo---1
Marciliano !'I. F;_obcig; 20. diio:
-Euclides Vieira :Vl..,,(I&; 10,1
tesoureiro--Hermínio B�rto Sil·.
veira, (reeleito); 20, dito-- F ra,l
cisco OEveIra F\;; '",d �I (redeito),

COr:[\i5S�O Fi�cal: ('rlando GUL-
;

des d � Fonsec a (reJeito), An-,
toaio Fe!i"bino da Sdva (í�ekito)
e HtlfOdiano da Silva Bf!;sinh,!.

Aproveito o emejo p;m\ opre
seiltar a V. EXIl. os [I,eus pro":
te)tos da �:::ís alu.\ tstirna e dis- :
t n a consideração. ;

(a) Marclllano A, Roberge:
J o. Secretario.

Por 9:000$000
VENDE·SE uma LIMOUSINE

«Chevrolet»-tipo 1 936-em
perfeito estaQ@. A tratar com
Patrocinio Vieira, proprieta.
rio da limousine n. 521, no

pJntü dos automoveis.
t���:�:§'lriAlr����

� Osvaldo Mauricio � I
Dl

Dutra n
� • i.. senhora ��

� D. Cella Filomeno � 'Ih Dutra lnI
�,',,� d �
,. ,ar'ici,am ái penôas e �

I�� ��a:u�e:fIt�eB o nacimento IN:lIDK MAlHA I��lO--'l8
�

�lJiJa1lF _0 .:CRB.!�Sociedâde tisner(ci-
E.�nte dos Guardas da
P�\fandega dfJ Floria

nopol is

Presr'i;�� b�nra

C E 11jC� EDIAL

I

fl
, , QJI

e SI unlca•••

QUE sorteia e entrega de fato os seus premias
QUE os seus felizardos são todos pessoas conhecidas
QUE comprova a entrega dus premias com retrato e recibos dos premiados
QUE tem assistencia médi 'a grâÍuita
QUE já entregou.. mais de 2,OOO:000$OGO em premias
QUE não sorteia numeres vagos
QUE tem dois SORTEIOS mem'ais
QUE as mensalidades estão ao alcance de todos

4 de I"over"nbro 4 de I'Jovembro

'-,

.. '

\ ::;, I
j (\

, DO RIO DE 'JANEIr< \ �)
(;)l!2[]@ \ � _/

(960 I,tlocyc!os)_�
/..�n .ÃLI.iI�r" �,i"WA •

�.

""7'-�."....� e:vv-r..

---

'-------
-:-:t

Programa diurl1$

De 6.15 ás 17.ao horas

Programa noturno

De 17.30 ãs 24.00 horas

Sob Lazy
,

::
Habor [)iEls
Ban,ja àa Lua
maul'o de Ulivl?ira
AI1.irinha ramarga
Orquestra OIZ lõ}ansa't
Ra::larmís E a Ali 5tara
R:zgional de D.lOte 50nlora
Eôuar(lo ('alaral: e sua Tipica CorJ·j:ll'1tIZ5
Romeu 6hiparnan com a ürqlJes�I'Q ai!

Concertos

Pren1io rnaior 5:800$000
Muitos outros prernios menores Tudo por 1,$000

Abertura com VOZES NOVAS, elementos
estreiaO!�s llO ruütn,

A'fi haras czr+as. jornais fala�09 com n ,r

ticias em primeira m ão , fornecla:H
pela A r+ot rê, e oferta da Casa
ôuimol'ãi:s Ltda,. aflencia c'a Lo
tc-te federal

A's 21.30 CA'''iCÃCl 00 DIA •• Escrita
e interpl'etaàa por Lumnrfln e Baba.
uma oi:zrta àa casa àe IOV�U9 "O
DRAGÃO.

A's 22,00 - "Teatro a Retalho" .. Cl!!nas
rapió,.Js viviàas por: mlsquit,nh.l,
15m enio DOS tlant05,jUlole,a Ferraz:
Celso 6uimarãls.

5peakers àe studio: Oduvalào Coul •
Celso 6uimarãe:s.

Amanhã:
Orlando Silva, 50nla Barreto, RO!l" [ ••

Irmãos :Tapajós, ernani de Barras

A's 21.00 Concurso Ralo K .. Ooia de
200$000, dois ClE 100$000. 4 àe
50$000 e 10 de 2Aliooo-; sã", as

premiaS que RAIO K ofe.r�cl! a�5I
ouvintes, que iàemíflcar as mu!!lcQS
irraCliaàas neste: programa.

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

Não ha C{jmo a "Credito Mutuo Predial"

r

V duma hem sor ALUGA-SE a casa de meradia
en e-se tida �asa de á rua Curitibanos, flr. 52, niSta

negocio sítuada no Estreio, Capital.
proximo a' Ponte HI-'rcilio A TRATAR NO BANCO
Luz. Tratar com o proprir- AGR1COLA. A' RUA TR.-'\
tario Leone Villa no referido JANO 16.
estabelecimento. .�

Premiada em 18 de Outubro com o prenlio de
Rs. 5:800$(.)oC;

MARIA [".lIAS, resider)'te em Saoo dos
Lirnões

-,� ,..'

I
iJ.' j. :Z:...__.

Exames de ad!nissão

PROFESSORES DO GINASIO, AVISAM AOS
SRS. PAIS QUE SE ACHA ABERTA, COMO NOS
ANOS ANTERIORES, A MAT R!CULA NESTE
CURSO, ATE' IODE DEl.EMBRO VINDOURO.

MELHORES INFOR�AÇOES, das 11-13
horalli ás Ruas Padre Roma, 125 e 0.
ealuva 17:;·

, ta;; t "' '';c;;

itlt -te -

P i a no" A I b e r t
S c h m o e I z"

E', o mt Ihaf e mi.lIS lindo preset'lte que V. S. pódc
f'izer Ó W�.J filhinha

Sua cop.struçào obedece á mais acmada técnica. E,'
lindíssimo e de maravilhosa sonoridade.

Codas cruzada�-Chapa de Ill\'!tal- Repetição do me

C8UI5l(',C)-Teclado de marfirn-Bemócs de çb�n() --3 I 't-

'!!ll�--7 1 i4 oitavas-Altli lu,traçãn dr! mQgnn ---nf'gunT
li PIHu

F peciaJ para clima tropical
A tabas de resonancia duplamente clJ!'vdda, o t:;ocor ..

damrnto crozado e (1 e�cala ciel1lÍfica:nente cOGslruida, ga
rantem UIDa sonoridade agradaveJ.

Peça infúrmaçêes ao agente neste 2etad�:
ERNEST() IVJEVER

Rua Felipe Schmidt n. 9 .- Se,brado
Caixa Postal 84 - Florianopolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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b? ? I.
.

.�

PR6Dl.W2Á��'i\fi�gn"J!!;AGRE1'
---. .. - •

CRARLAIJTB I M I N ERV
CUÃIiLAUTR I a DROGARIA e FARMACIA

dirá logo sorrindo: que produto:
maravilhoso I '

MI_r

Concertos. limpeza geral, reformas, lubrificações
e pinturas em

.

Maquinas de escrever, de Contabilidade e Cai-
xas Reg!�tradoras, nacionais ou estranjeiras.

AUG\..ISTO KLOSS
Mecânico técnico e prático

VENDE-SE um auto FIAT
em ótimas éondições de íuncio
namento.

Informações nesta redação.

...... que possue o maior
e maís variado estoque de
qualquer artigo tarrnaceutíco
e dentario no

ESTADO DE
STA. CATARINA

Rua Conselheiro Mafra n. 90. Fone-1488

ompanhla Nacional de Navega-,
, çã_, Costiera· !
ovlmento Maritimo ..Porio FlorJenopolis!
Ser'viços de Passageiros e !je (�.�a\-gas

I
ALBERTO BORNSCHEIN

RUA 9 DE MI-.RÇO Nr. 214
Caixa postal 95 Eod. telgr. ··Mlnerva"

JOINVv, EPara o Norte

o Paquete ITAQUE'RA sairá á do O Paquete ITAGlf3A saírà á 2
ente para novembro para:
Paranaguà, Antonina,

Santos, Rio de Janeiro,
Vitória, Daía, Maceió,

Recife e CabeJelo
gas e passageiros para 05 demais por
sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro.

Rue Visconde de Taunay N' 18S
Jainvile •• Stall Catal\!Aina

I
iL.�.�-'."

�

Imbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre

li1���,.

Hotel situado em melhor ponto silen-
cioso do centro da Cidadee

@
I

• Recebe-se cargas e encomendas até a vespera 'dassaldas dos paquetes Preferido das Exmas, Farnitias e Snrs, Viajantes
VISO e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesmos, á vista do a-

- J ,\f�f)IM GRA"JDE E SOMBRIO _

ado de vacina..i!; bagagem de porão deverá ser entregue, nos Armazens da
','. Q t I- B Idipanhia. na véspera das s delas at : ás 16 horas. rara ser conduzida, gratuita- � uar OS uuns Da com. a

té para bordo em embarcações espectaís. � BEBIDAS NACIO�V\IS E ESTRANjEIRAS
�ITORIO-PRf\ÇA 15 DE N' JVEMBRO, 22 5';)8. (F\)NE 1250) r
AZENS-CAIS BADARÚ :�.·3.--(FONE·165�) -"w'm. TELEG. CjSTEIRA �� Pro p rieta r i o:Para n18!S lnformacões com o Agente �

•

! ,,-.. ii!'. i"o..' -'1\"'- ("- r"'· -" f"""':ll - ('" .'_O Il-._���em"lSlB·iIi""""Sll!""-11m""'•.��"
...-!�� . } �,;" \.,�. c: ..� � }. /'�� . __J

7 �'���etl•••OifO ·---.----(�a.":.fJ•••�

C

LEDERER

HOTEL ANDRETTA
APRE"SENTA

w

$t. !&�OV�$ linha de r.dias

o MELHOR DA PB ...�Ç..
AC0MB-8A�_.CONFORTAVEIS PARA VIA-

JANTES �XM.AS. FAMIUAS

II TRATAMENTO DE PRIMEi"A--..0f!�EM-CO- li
� ZINHA BRASILEIRA E ITALIA-NA"_ __ ". 'I�fi

Anexo: Armazem de secos e

I molhados 1

I Berval lIaota "'atarina i
1 � ;' t d àS' f dr'· "FfiiiiW tffi 'ftt)'- :;a;;;"3

Propr.: P:RITZ SOPP

��m�n�����M�Sr�,$����m�
,

I
!
Sin!onisação Elétrice, em quasi io- I
dos os modelos 1939!1! maravilho- IIS8 concepção eletrotécnica qUI' p- r-

I mire a ca ptação de sua estação pre·
1

ferida, mediante o simples movi-

I, mento de pressão sobre um botão!!!

Distribuidor Exclusivo .

-Casa P I E P E R

RrA-UlrrOR
1939 Valvultls

:t�oDografos
Discos

I Agulhas HOTEL A V E N I D A
Rue 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 L.c\PIDAD0S E BISEAUTE' �OB MEDIDA o ponto mais central para hospedar -se em

Joinvile, com conforto, ótimo passadio e prontidão
Ia

I
só no

c A S A P I E P E,R
JOINVILE Fornece para o ínterior

SECÇÃO DE ARTIGOS PARA HOMENS-Chapéus Ramenzoni-Camisas - Gravatas, etc.-Artigos para
,

Barbearias-Para Inverno-Banho--Sport-Viagem e Carnaval
Hotel AvenidaII

I
\�..��������..JOINVILE

Rua do Príncipe, 353

.JOINVILECASA PIEPER

VISITEM
CAPIT L.a A

o maior stack de roupas para 'menina. e gRritas

Rua Conselheiro Mafra esquina da TrajaiM !�'J

À CAPITAL.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



COLAS EM IRESI

I
HA, JUSTAMENTE, TRES ANOS E (\,,'EIO, INICIOU O DR. NERÊU RAMOS A SUA ADMI

NIS1�RAÇÃO EM SANTA CATAR�NA.NESSEPERIODO,ENTRE OS NOTAVEIS SERViÇOS
PRESTADOS PELO ILUSTRE PATRIC�O A SUA TERRA, COM A REALIZAÇÃO DUM GRANDE
PROGRAMA DE GOVERNO, AVULTA O DA CREAÇÃO DE DUZENTAS E NOVENTA E SETE ES ...

COLAS NOVAS! '"

"

A melhor lenha 1.100

z .T A o auxilio do Govêr-
no para a compra

p O V O p·�rllllllllllollllllllllprllllllllll:;lIIIIIIIIItallllllllll�lIIIIIIIIIiollllllllllllllllllllle�BIIIIIIIIIID�ii"IIIIIIIIII�lIIIIIIIIIollllllllllrIlllllllllReIlllllllll�"""""'pllllllllllo�lIIIIIIIIIsllllllllllav!��IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIL�A���,D�O� de um avião para
o Aér(} Clube Ca�

tarinense

-

VOZ DO

Radio

CROSLEV

bons
público

melhor entreoI
,

Do ningos José da Silva, proprfetario da Padaria e Confeitaria'
CARIOCA. sita á rua Alvaro de Carvalho no 17, vem por melo dêste co- fmunicar á sua distinta freguezia que, por motivo da reforma do prédio,
o seu estabelecimento serà instalado, provisoriamente,

.

a par til' do dia 241nado corrente mês, em uma das salas do prédio á rua Felipe Schmídt esqui" I
an da rua Alvaro de Carvalho (prédio da Cía. Alíaaça da Baia), onde con- I
tínnará esperando as atenções de sua distinta frcguezu. IFloríanopolls, 21 i! Outubro de 1938.

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

os
Na igreja tle N. 5.•0 Rosa

rio. servinde proviseriamente de
Catedral, foi rezada êntem missa
pelo segundo aniversario do Ia
lecimento da exma. sra. d. Ada
do Linbares Pereira, esposa de
sr. Gustavo da Costa Pereira,
ar. tigo comerciante Delta cu iital,

"A MODELAR"

I
�
I

o Sjlbão

"Vírge
de WETZEL &

specíalidade"
-_--

-----------------._--- ,. -- ----

S��Ã���RGtAt
ESPECIALIDADE

Jolnvllle

deve faltar em casa

Cia. MARCA REGISTRADA

alguma
-

nao

'Y
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