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A ETAANTA CATARINA

erá o primeiro Estado a

t e n d e r ao inquerito �A�v�-�-O�Z��D�O�"""".!"!"P�O�V�O
-

andado proceder pelo
presidente d� Republica ANO

Proprietario e Diretor Responsavel JAIRO l:ALLADO

IN�Eno 1289

I Passou pelo nosso Um desastre na li".
porto o ministro nha Curitiba--Para'"'
da Agricultura

Quem o alheio
vêste •••

�

nagua

A proposito do inquerito mano'
.... -.-.--.----- .......... "' .. - ....

Indo realizar pelo �resident� Ge- Auto-lnotrizes
i.lio Vargas por intermedio da

1ccretariq do Conselho Técnico ------

rle EcoIlomia e Finanças do Mi- paranaguá-nistedo da Fazenda, que repre
senta a mais completa de todas

IlR ccnsultas e investigações até

hoie promovidas no país e por
llWÍO do (�ual o govêrno deseja
colher, dfretamente nas fontes
mais interessadas os elementss

qi.e lhe hão-de permitir, com se,

l2i1fança e precisão, lançar as ba
ss de u� plano de reconstrução
"(,(lOomica e administra í iva, «A

Noite:>, do Rio de Janeiro, refe,

II indo-se ao que nêsse sent iria est á
sendo executado em Santa Cata-

rina, diz: I
«Um dos Estados onde mais I

interesse despertou o i'lquerito,1
fui Santa Catarina. Aproveitando!
a oportunidade da instalação do'

Conselho Técnico de Econ.omia e I
Finsncas do Estado, a ema 8019-
lilad� compareciam repres-nt I"
t cs do Con�elhQ do Mini-r-ri«
C'<l Fazenda, o interventor Nerêu
Ilamos reuniu em Flor ianopolis, i

dia 27, quasi todos os Prefeitos I

afio rio que, :tll'<m das providen
cias já tomadas. ouvissem uma

exposição sôbre os objetivos da
Conferencia Nacional de Ecoao
mia e, portanto, o motivo dos

questionarioa por meio dos quais
se realiza tão vasto inquérito. E' Dr. Alexand�e Guttierrez Cêrca da uma hora da madru "PATR'IS"provável que Santa Catarina, com I gada de ante ontem manifestou-se

aquela iniciativa e do seu interven- Foram Inauguradas na rêde viação Paraná- um principio de incendio na re-I TEREZINHA, 4 - A policia
ter seja o primeiro Estado a: Santa Catarina, na ah ha Paranaguá-Curitiba, as sideneia da Viuva Domingos Car-] _ . .

desta capital acaba ele efetuar

�ompleta: a remes�a tou I daR! auto-motrizes recentemente adquiridas por aquela doso situada á rua Fernando I Por monsenhor João Chrissakis, a prisãs dos bandides José Leite

informações, considerando se a I ,"
M�chado. I fo}-n09 o[erec�do um exemplar do Dantas e Marcai de Souse, che-

silZnificação e a oportunidade da", ferrovla, "O incendio foi prontamente
I numero especial do �larIO grego Ies dos grupos que assaltaram 03

quela reunião de prefeitos na ca- Trata-se de um melheramento dllno de re- extinto pelo Corpo de Bombeiros I PAT�IS, c?me�orahvo do seu muaieipios de Flores e Caxias,

pital».
•

glstro, e que representa mais uma iniciativa devida da Fôrça Pública, que imediata-Il� amversano, editado em Buenos, sendo ap�e�ndida.! eI:? poder dos

-._:-'
-_'-" - ! ao espirita de inidativa do dr. Alexandre GuUierrez, mente acorreu ao local do sinis-. Aires. . . I mesmos JOUlS e dínheire roubados

Lembra-:_se 810da (.B� c•• [a caeacldade te' lca e CUj"B f,llonaml'smo se vem t!o. I �dmH'ave!u:e�te Imp�e�so, ,co� I' tel'ldo os criminosml confessad€l
-

M
.... "'II"C' v •

-
-,,-- vanado notIclano, a edlçao e .iI- ter assassinado o fazendeiro Liba-

Napoieao em.l. o�· assinalando per forma a impo-Io á admini,stração P pre
gn,a de. ser lida pela

..

colonia grs- no BorO'es e sua familia.

KURS"<!' Re�III'''·3 I G i- geral, de Quantos vêm acompanhando a sua admi- 'ara qü'e < os .' - ga-' reSIdente no Brastl. • __ "�.:'u_ ... � .. _ ... ",_ ...... ,. ......

L", Ula, van r

I
- A monsenhor João Chrissakis VIOLOUllorivich Krlvolapoff, fazendeiro re I rave ateraçao, f ·t

·

sidente no interior, está apontado I Com o novo melhoramento estão de parabens elos Sejam agro-, a.
gIadecemos a

ge_ntileza cla oferta.
como "m estranho caso de longevl-' - •• fdl'de. '!'em 145 anos, trabalha per� nao apenas as locahdades serVidas por essa orma
feitami:nte e diz que se. reC'lrdB de locomoção, como tambem o ilustre Superinten- nomos I Serraria DELAMBERT
perfeilamente ainda da retuada de

d
- .

I d I F
Napoleão de Mosc:ou. dente, a quem se eve tao assma a o serv Ç!:..___ da

Otle 1.100
RIO, 4-0 ministro Agri--

cultura dirigiu um aJilêlo aos

interventores Federais, no senti
do de nomearem, ilempre que
possivel, engenheiros agronomo!! N

dpara. o.cu�ar cargo� de prefeito!' , recepl'ao O
mUDlclpaIS. O sr. Interventor do �
Paraná já at,endeu êsse apêlo
nomeando varios daqueles tecni-

A creaçãodo l1luni-
de Perdizes

Interventor Nerêu Ramos só
pronunciará sôbre o assunto após·8
palavra do Departalnento de Admi--

nistração Municipal e dos
prefeitos ·interessad,os

E:otiveram, ante-(lnt�m, á tarde Nerên Fomos. após ouvir li. nos- .,.lho.
no Palácio do Govêrno em lon,a sa explanação sôbre 11 creaoãa do eom um mapa bem ex{:licativo
palestra com I'l l!f. Interyentor municipio de Perdize!l e v&r @ • com a aprovação, p�r assina tu
Federal dr. NerOu Ramos os Qca- memorial de que ilOmQlS portado- ra, de 16 mil pessôas o memorial
tados _industriaiil do oégte catari-, res, declarou-noll que não poderia comprova exubarantemente o ar

nense 8re. Pedro Luís Andreazza.1 antecipar o seu pronuneiamento, dente desejo daquela. populações
Vitorio Alovisi, Luíz Kelermann I e que só faria após a apreciação de se congregarem num munici
e João Rech, que constituem a

I
a respeito do Departament0 de pio.

comissão designada por Perdizes, Administração Municipal e pas-
Gramada e Pmheiro Preto, 110 lar o relatorio pelai! tramites le-

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

O sr. dr. Altamiro Guimarães, ilustre Secretario da Fazen-
mtmicipío de Campos Novos; Vi-l gais, ouvi.do-se a palavra dos

ferl·u.s,') num cho-
da e Agricultura, recebeu do� srs. drs. Valentim Bouças e Aurino

toria e S�o Luís, no de Ri� pa- p�efeito� cujas comunas serão atin- 'ti de Morais, E) seguinte telegrama:
çador; Llberata, no de CUrItIba- gIdas. Ontem entregafiGS o refe- -cAgradecendo ae ilUiltre amigo sua hORrosa compaRhia
nOil e São Bento, no de Cruzeiro rido relatario ao competente di- que de veiculos durante a nossa excursão através o Estado de Santa Catarina e

para pleitearem iunt.o 80 Govêr- retor do Departamento de Admi- as homenagens qUG nos l'restou em seu nome e do digno interven-
no do Estade a crtação do mu- nistraçÃo MUl�icipal t talentoso tor Nerêu Ramos, depois de ingressar a esta caf.lital t{ueremos ain-
nicipio de Perdiles. jurista Ir. dr. RauHnG Tavora.:.. Na Policia Central ceIllpare- da uma vez mais apresentar-lhe o nessa reconlulcimento pelas opor-

Os visitantes saíram ótimaoaen- Arradesendo a gentileza com ceu João Eduardo Gonçalves, tunidades que nas dêu de entrar em contacto dirétQ com as Glasses
te impressionadas. que no. distinguiu €) sr. Pedro COIn 25 anljll de idade, lavrador, produtoras, com grande proveito para os n6)i!S@!i trabalhoi.
Curiosos por sabermoll tio r'l· Luís Ándrealza tivemo!! .portu- liolteiro, residente no dilllrito dQ A nossa impressão de tudo que pc.dem08 observar foi a

tlultado 'deSSA palestra pro.ura- nidade d. folhear o subltanoio'G Ribeirão, apresentarado um gran melhor p0ssivel, como manifestamos em telegrama ao sr. Interven
mOia' ccnlceituado e .inamico mem.rial, que nos gawsou malni- de f,rimente na tlabeça, em re- tGlr.

in�ulltrÍld .r. Pedro Luís Ag- fica impressio. Otimamente ih.ll- sultaelo 4e um choque .O8l lUl1a Por seu intermediQ desejamo! tambem apresentar 08 nossos

dreazza, pioneiro da intiultria vi- trado e redi,ido COIQ as mais ex- carroqa. agradecimentos aos seus e.legas de secretariado pelas provai! de
Dicol. ne' oé!Jte catarioen!!., que prelsiv8s referencial as p08l1ibili- Pelo comissario de serviço foi

I
consideraçãa que nos dispensaram durante a nossa permanencia em

atendelldo ao D08l0 pedido decIa- dadel daquela zona, interessa a vítima mandada apreilentar 00 FloriaRopolis. Atencios'as aaudações. (aa.) Valentim Bouças e Auri
rou-nos: ainda pela leitura deI.! dados es- Hospital de Caridade para os I DO de Morais, Secretario e Assi.tente do Qonlilelho Técnico de Eco-
-<O ilustre Intervent&l' dr. tatÍsticolI 6 eellfecção dê188 tra-I nesea8ariei curativos. I nomia e Finanças do Miniaterio da Fazenda.

v I florianopolis, Sábado 5 de Novembro de 1938
------------------------.----------------------

linhana

Curitiba
Quando passeava no jardim

Oliveira Belo, vestida de ponto
em �ranco,. com" uma l.n Ia bl.1I:3

I

A bordo do "Monte
de seda, fOI presa pela policia P I"

�

t fOrlandinn de Jesus, de côr preta,
ascoa que on em un-

moradora no morro da Caixa de deou nos Ratones, de pas
Agua. sagem para o Rio Grande

O motivo. da prisão foi devido

I
do Sul, viajou o sr. dr.

a uma que ixà m0I:?ent?s an��s !Fernando Costa ilustre - .. -.----"'- .. - .... ---- .... - ... �.

a presen tada ao connssano de ara ."

d
�

per Maria da Silve, morena, do- mlnl.stro a Agricultura.
m-stica, com 24 enos, de haver Afim de apresentarem
a blusa com que Orlandina se cumprimentos, em nome

empavonava aos olhos admirados do Govêrno do Estado
do publico, lhe ter SIdo por es�a estiveram a bordo os srs:
Iurtada do seu quarto de dormir, • - •

onde entrára sorrateiramente. capltão Asterolde Arantes,
Orlandina despiu a blusa, en- ajudante de Ordens do

tregando-a á sua legitima prG-. sr, Interventor Federal e' PORTO ALEGRE 4-F�i en

priet aria, sendo após m�ndada, dr. Altamiro Guimarães, I cerrada I) processe da fJrmação
em paz, com a ()�servaçao de' digno Secretario da Fa.1 de culpa do sr, Flores da Cunha,
r 5.) voltar a repelir a façanha. zend te Aa' It sendo cumprida assim a lIrecato-
uma vez que quem o «alheio, a "racu ura.

. ..

I
' I' •

dê I Conforme já foi notl' na do jurz Costa Neto.
veste na po lCIa o e3pe...

. -

---.-'-----------.- ciado, O sr. dr. Fernando

IPrinôpio de in- �o�ta, ,. no seu regresso,
--

I rendio
I

:_sit_ara o nosso Estado. Mataram para rou ..

bar

CURITIBA, 4-Tombou a loco
motiva de uma composição no

trecho entre Paranaguá e Curi
tiba. Morreram quatro ferrovia
rios e outros ficaram ferido".

A formação de cul ..

pa do sr. Flores da
Cunha

LONDRES, 4 - A grimiIlali
dade reerudes(!e. Foi encontrado
em um saco o �orpo d. UllitA Dai

nina de fi{uatro anel., l,na0 prê
so um melilino de 14 anOIl, o',

qual c�nfessou tiJue eitrangulúra a

vítima depoim de vioienta-lll. Na
semana pafllaclll., perte d. Bralll.
ford, fai enc6ntrado um cadavar
semi-nú d. outra menina de 8
aBOB e agora os moraderes 811.
praia de CarnoDaill�� apanhaml.lll
'iS destroços RumaDos pertencen
tes a uaa mulher da 20 an.!,

t{ue tinDill nas unhas vesti,ias
da "erniz r01l60, pauliltlnd6) ser

elemtnte da alta sociedade.
Os casei! têm provoca.o ,ran

de illileçãQ.

e estrangu.
lou a criança

Encantados com a

Brasil

c�s.

LISBOA, 4 - Pelo «Andalu
cia Stop chegaram os engenhei
ros Audré Navarro e Cincinato
Costa, membros da comissã€l que
visitoll Q Brasil, os quais decla
raram que ficaram encantados
eom a lecepção que tiveram.
Quant<i\ ao rel3ultado da missão,
sílenciaram, dizendo que o chefe
,da mesma, sr. Sebastião Rami-

rios I res, é o wnico autorizado a falar.
. .

; Os organismos das cooperativ83
'�RIO, 3 O mmistro

�

do Tra- oferecerão um banquete á m'seiob llhe nomeou uma c:omissao, afim ....

I

de €laborar o ante proJéto de reler. ,sob Ia �reBldencIa do MInIstro d(l)
ma da regulamentaj;lIo dos estatu- ComercIO.
tos dos Bal1carios. ,I

se E 5 t a tu t'o S

dos Banca--

Reformados no in
Os srs. Valentian Bouças teresse do serviço
e Aurino de Morais agra-- publico
decetn ao dr. Altaaniro

Guianarães
IUO, 4-0 pre3idente da Re

publica aSl!iinou decreto aa puta
da Justiça ref9rmanclo por interes
se de serviço publico 0& ofioiais
do Cerpo de Bombeiro8 Major
Emilio Dias Vieira, cap. Rafael
FGnti e ttt. ManeaI Pereira Go-

o Interventor Federal
determinou á Secretaria
do Inierief e Justiça que
mandasse abrir concurso

para ii cadeira de córte e

costura, que está sendo
exerci'Ja por professora
sem concurso.

mes.

Escola profissional
feminina

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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OUVIDOpe o governo o sr. Interventor assinou áto ! �!E.U1MAT§S�hljjO (;\
Par exonerando o sr. Celso de AI- t., N�·U']�ALG,U� � ,,�)a os ope.. ! (9.f�rE5, (\m.PES, PO'1�'TADAS• meida Coelho do cargo de

�u-l
" '�r.rarlos ')' d d F d �l' ,·r:Rm/1.5 RecENTE::b,

XI lar e inspetor e azen a e P!CADA.� DE. iN:)ÉTO!)nomeando-o para o de Inspetor l' �iI"
de Fazenda.

1
__-- ..... "-\",- ---------

:0" dois primeiros r .'. ,., que h. de melhor na
tratore8 a �alioll.nio . Goldwyn F.mes é não ha-IForam concedidos sessenta dias importados ver nela um só numero que sejade licença, em prorrogação, a l melhor do que os outros; todosMaria Passerino Wildi, dentista I RIO, 3 - Encontram-se já são simples partes componentesdo Departamento de Saúde Pú -I no cáes do porto os dois pri- dêsse maravilhoso conjunto como

blica, a contar de 31 de setem i meiros tratores a gasogenio im- as facetas de um diamante, quebro dêrte ano, data em que ter- portados pelo nosso país. Foram combinam e seu fulgor e brilho,minou a em cujo gôzo se achava. adquiridos pelo sr. Lineu de Pau- apenas para emprestarem mais
-- ·Ia Machado e se destinam á sua luz e mais fogQ á pedra em que De 17.30 iÍs :14.00 horas

I Fazenda São José. em S. PaulCl. são talhadas. São tantas as cOU' SenOo ao L.uaEscrivão de sas que se pode vec e admirar f41mirantrz
Huno Rlillana

,eur it ib IInos
-

I
nesse filme que o espectador, Bob L.zy

.

I O O ri"". a r-e nto em tran.sporte, sob a impressão, mauro 1Oi! Olfvl!ira
Y' I J d

.

.

.

d d' b I ! Irmãos Tapajós
de' de B Iu rnenau

a musica mapira a e a e e- .

Alzirinha ('amargoPela resolução n. 4.417, za cenica sem par, da sinuosa maria Clara
31 d b f d foi I p e r €a 1939 d d I Orquestra Ge Can9a�e ou�u ro 10 o, OI nornea- �raça as anças, em re êve, RaOamés e a All Starsde Sebastião Calomeno para a

. , . Junto às loucuras dos irmãos RegIonal ae Dante SQnterQ

serv.entia vitalíc,ia do. ofic,io de S,egundo sabemos, Ja Ioi re-.I Ritz! ou, arrastado pe.la exótica Eiuarao I?atan� e sua Tlpíca rOrrilZf1h�9

d D d Ad �Dmeu I5hip'3man com a Orqull��ra Oe
escnvão do Crime Jun, Execu- m�t� a ao epa.rt�mento e

apanção de Vera Zonn!l, sedu- roncert05

ções Criminais e Feitos da F '1.- rmmstração Mu.ntclpal. a propos- zido pela meiguice de Andrea Al.n'rtura com VOZES NOVAS, elementos
zenda da comarca de Curiti- I ta orçarnentana de Blunten.au Leeds, só pôde murmurar: Meu estreiante5 no ruãlc,
banes. para o ano de 1939. A receita Deus, mas que primor I A's Moras certas. jornais folQ00s co.n no.
,. 0. orçada ascende a Mais do nue uma duzia de tirios em primdra mêa, fornecii)as

S b d I d 4 n 000$000 E '1 pela A HOITE, l! oferta e)o CasaU ,.. e ega o I, 2,,: . • interessante
nomes bem conhecidos, aparecem lõui''1orãeB Ltaa,. agencia c'a Lo.

d v, I N nolar-5� �u.e, em 1934. quande no cartaz da Goldwyn FeUies. h.. "la feCleral
e I a ova o mamcipio de Blu:ne.nau, �ue I A sua simples enumeração sôa R's Zl.30 rAHofím DO DIR •• Esrrlta

tava xê d II I I il! tnterpr-etcõo por Lamartlne Baeo.con ava cerca e mi q�1 .0- corno um recitativo da lista selé- uma eferta ela rasa aI! leuçne "O
m�trQs quadrados de superfície, ta dos luminares de Hollywood: DRAGÃO.
fOI �arcell\do em sete outros, a Adolphe Melljou, Andrea Leeds, fllpc!QRer5 ae stu�io: oauvGllc)o rozzi ereceita era de 1.040:00J$OOO. os irmãos Ritz, Vera Zorina, (1Zlso 6uimariies.
�uairo anos depois. com uma Kenny Baker, Helen Jefilson, AlBa.IIA:surperficie territorial reduzida a f'hil Baker, ElIa Logam, Bobby T d f t B II1.160 quilometras quadrados Blu- Clark, Charles Kullmann, Nydia

A' ar e-ao - Q

menau élstá com uma receita bas· Westtn�n Jerome Cow n
I A' NGite • He!5tor Amaral. Habor Clla'Ji.

I
' a. o ( 1130 mlZlo, relest" Aida.lante superior á d'ague e ano. Bailad(l) Americano com Georic

���������������������-�����l��.����i��e�Q�����.����.� �a�hl�,E�u��n,Cha�� -- .------

lie McCarthy e, por fim, asI
T A d C I L-::i.ti' àeslumbrantes girIs de Goldwyn.
eatrO . e a rva ;f /,0 Todo o serviço de organiza-

ção e construção dessa obra pri
ma da arte teatral (qUI", segundo
nos consta, cu�tou 2 aJilhõe; de
dQlIars) foi dirigido por Goldwyn
e tornou necessario o �mprego
àe um grlolpo escolhido de ta

I�ntos de pmmelr8 grandez::l.
George Oershwin, o roais co

nhecido compositor americano da
musica moderna, popular e e1as
sica, compoz 05 numeros da re

vista. Ben Hecht, o escritor mais
regiamente compensado na lapital
dos filmes. (:ollcebeu o enredo,,

que é cheio de rapida açlo e

de hilariante omedia. George
Mar!hall dirigiu o filme, Úmar
Kilm creou os trajos e vestes e

Oregg Tolond, A. S. C" ope'
rou as camaias; Natalie Kalrnus
ficou com o encargo da parte
artistica da técnicromia e Max
Factor manejou a combinação
de maquilage para harmoniza-Ia
com as côres da cêna.

RIO, 4 - No Ministerio do
Trabalho tem se realizado reu

niões, sob a presidencia do sr,

João Carlos Vital. com o fito
de estudar o problema da ali
mentação cio operario nacional.

Corno resultado, já está re

solvida a instalação de restau

rantes oficializados. financiados
pele governo, e localizados nas

diversas organizações 6' centros

de nutrições mixtes, (oficializa
dos, ou com o auxilio das orga
nizaçõs privadas).
A construção de três dêles,

j -\ está projetada em ponto de
convergencia de grande massa

operaria. O primeiro será CIJOil

truido na praça da Bandein, e

as obras terão inicio ainda este

mês,
Esses restaurantes, que serão

orientados pOI' técnicos especia
lizades em nutrição, não só ser

virão aos trabalhaderes, que Oi

procuram como tambem fornece
rão ás Iabnces ou outras orga
nizações industriais ou comerciais,
r-Ieições a preços ao alcance do
salerio do operario. Estão lam

bem em estudos GS centros de
nutrição.

Licença

Pela resolução n. 272, de 27
de outubro p. p., foi exonerado
Vitor Machado do cargo de
primeiro suplente de sub·-dt' leglldo
de policia do distrito de Vila
Nova. no municipio de Laguna.
e, nomeado em substituição, An
tonio E.mídio Pires.

(asa á venda V!nd�
confortavel casa situada á rua

Nerêu Ramos n. 13- Qual
quer informação pelo telefo
ne n.I.388'

AlllanhãHoje
:; de NoveDlbl�o horas 6 d@ Novembro

2 unicas rec t85 dos cfjlebres bai larinos !

Fracis Graça e Ruth Walden
em seus

Bailados
mat·ayilhosos

Folkloricos
II PARTEPARTEI

I.-RIBATEJO (Intepm:tação local) Mu
sica de Frederic0 de Freita�

2.-DIA uE NOIVADO - Musica de
Ruy Coeiho

3. -NAZARETH (Gente do Mar) M u

sic!! de Fredelico Coelho

1.-MOINHO (Alegria Popular) musica

de Ruy Coelho
2.-TRAZ OS MONTES-Musica de

Ruy Coelho
3. - ALGARVE (Corridinho) Musica de

Frederico de Fteitas
4.-PASTORES DA BEIRA ALTA.- 4.-AS SAfAS (Aletenjo) Musica de

A. R6y Colaço
5,-NOITE DE S. JOÃO (Arredores

de Lisboa) Musica de Frederico de
Freiras

Musica de Antonio Mello
S.-FADO DE LISBOA - Musica de'

Frederico de Freitas
6.-BEIRA BAIXA (Chula)-Mu�ica de IIRuy Coelho

,

Aeoml.8nhamento ao piano p@la senhora DONA LUCIA
LOPES DB ALMEIDA que tooará varies solos

Figurinos dos COlftumoSl Regionais segaml. desenhos de Marb Adal4ida Litlla Cruz,
Bernardo Marques e José Barbosa

Gralldioso sueesso nos liuaioJ·es T.,atres da Eur.;;}!»:a e 1I0S

Teat.oos Mlilluieipais do llio e S. Paulo
A m'aior sensação artística da atualidade. Espetaculo

estritamente famUiar

Não deixem de ver estes maravílho50s artistas em sua

por esta clJadE'
Um espetaculo de inesquecivel bcl( za e (' �ncçã(j

Um espetaculo que deiXe saudade S

Riquissimo ves!uari,.
LUXO, BELEZA., ELEGANCll\

PREÇOS:
Camarotes 50$000 Cadeiras 10$000

Bilhetes á venda no Teatro

breve pJs�:ageí11

. --�. '---_ ..�._--------._-----
..
-----_.- ------.. _-_ .. _---_._._-

Amanhã
Despedida

"..,. domingo, ás 8, 112 horas
com· novo e interessante programa

I

I
\.

ii

Programa diurno

De 6.1� ás ir.ac horas

Programa noturno

fi �. .

'
__ ��.,_ .. ,...:.l���..;;;..�,

19's 20.00 • C.nCllrS8 Rai. K ,. Oois Oe
Zoo$moo. Oois ar 100$000. 4 à�
50$000 E 10 Oe 20$000; 51'1;.) 05

premio!5 que RAIO K oferi!'ce aos
ouvintes, que iarntiflrat' as musicas
IrrQOiaoa5 neste programa.

d
ti
ti
fi
l'
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'ibarato ii
1,1

III II

preunzo,
cos
,..

• • Vendemos
•

mais

A
� �am n. �.a__�����GmD����.'..__���__��._.n �

A.. VOZ DO POVO Preprtetartc e Diretor Responsavel idO, -l - l:�m audiencial
i

II!'""'U�J�,�����R�O����A�AL�L�A5.�rD�O�.�_ e'pe"::t\l, foi fê·,bida, pelo :,,,._
i

������'������

I
side-nte da l{ep"bl:ca ,.1 dedolid I

,

f' t II A�RADECIMENT� I (.�C n C () rrenc ia do Rot:ny Clube do (<ia de !
az parar mo ores Iudtte Marques Teleuiberg, mae, i .�� I", u':"""'. da ]'1neiro, cornpo sta dos srs. Ai

I

_'. • Iilhas, irmão e cunhadas, cr.mpun.!
f_..::i bato AmHante, Ferreird Gui- i :

a distanda grdas com a morte de se'j esposo,
" _ rnarães e Otavio Filho.filho. pae, irmão e c?nhado Te_od?" �ela Secret�rla da Vlaç�o A comissão, que foi se entcn-reto Telemberg, faleedo a 2) .10

I e f br J�, Publicas, por naG
t C t I d I . !t'f com o presidente da Rrpu·correu e, nest� api a, agr,a ec.m a COll:3U; tarem aos interêssestodas as p�ssoas que: enviaram pe-I do Fstado as propostas

blice, sobre a fe;dilâç�o, ern ju-
zunes e flores bem cama as que o' . nho de 1940, nesta capital, do I

acompanharam até sua ultima mo- ;'1 p rc S( I; 1 ét I�, S fOI anulada a
Cungres,(co Ínteruacioual ao l�o-rada, concorrência para forneci-
IMY, lez à s , excia. uma expo--.----- ._-

mente de um grupo eletro-
sição de todos os entendimentos PROGRAMAS DE HOJE:gêneo, de 250 a 300 KVA, 1< vades li eleito até agora, com

C0111 motor a óleo crú. I
a, liltas autondades, para d rea-. ODEON'Ji O lider dos
hz açàc desse certame, acrescen- eiuemas
rando que êsse cr.ngrés5o f ev erá
reunir I e presentantes de todas a&

nações, nu-n total de 4.500 de
legados.

Sid Cbnplin e f�a.ll·y I

A FILYA DE DRACULA-- FORMULA DE MORTE com(ili"a.it eUI Genova

c

GAZETA

FORTALEZA, 3 O "O Povo"
publíca a seguinte comunicação de
seu enviado espectaI em Cajazeira:
"O inventor tnacto de Assis fez

hoje novas demonstrações do seu

invento, em presença de varias pes
soas, entre as quais o bispo local. f
diversos engenheiros da tnspeterra
Contra as Seca!'. A expertencía foi
coroada de exíto. O inventor conse

guiu parar dois automoveis que
passavam na rua".

O sr, Inacio de Assis írã Il essa

capital no dia 15 do corrente, afim
de fazet uma demonstração de seu

aparelho.

•__• ._••••_••• _�.__•• J

NOl"'Y"\sado es-

criturario

Concentração
trabalhista

Foi nomeado o o sr. Nerí
Nicolazzi para exercer o car

go de escriturário da ôa.
Residência da Diretoria de
Estradas de Rodagem, com

s-de em Canoinhas.

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

A "Combinação Feliz" nas

perfumarias é arte que não
encontrará sirnile. ;:\s formu
las dos Tres Elementos
nrimordia.s da 3elt-zi.l. são
'f'utos da "Adors('!ão"
,---- .. - .. -- .. --- .. --�---- ....--

Delegados deJogou um ante- ..

breco formelzade pohcla
.$

sobre a plateia

VITORIA. 3 Celebrado pelo
novo bísso de Caratínga, d. João
Cavatt1, realízou-se hoje missa se

Iene em Intenção das classes ope
rarias. Ao âto religioso compareceu
o ministro do Trabalho, presente
mente nesta capital, altas autorí
ãade.� e grande numero de traba
thadores.

Depois da missa efetuou-se gran
de concentração trabalhista em

frente ã igreja, usanrto da palavra
varres oradores. Discursou tambem
o sr, Waldemar Falcão que se con

gratulou com os trabalhores IJ com

a chamada lei doIs terços.
o sargento da Força PU-.

bIica Frencisco Lins Wan
di rley, para exercer o cargo
de Delegado Especial de
Pulicia do muntclpio de La- ,

ges.

GEr\'OVA, 4 - Proceden
te de Nova York, viajando a

a bOI do rio II'':onde d, 5a veia",
chegaram hoje a esta ciJ'1(.1e 05

»tcres cinematogr aliccs norte-ame

ncanos Sid Cha(-llm e Uary
GranL

RIO, 31-A tragédia do Cine
ma Oberdan, em São Paulo, ia se

repetindo em uma das nossas ca

sas de espetáculo. Quando se

achavam apagadas as luzes do

cinem_a, e quand.o maior, era a I Pela resolução n. 274, de
atenção do pubhco no fllm.e que 3 do corrente, foi exonerado
se desenrolava, um academico de

. itã d F� Públicamedicina jogou um ante-braço O capi O a, orça
Iorruolizado. que dem ust-ava Romeu Delaite do cargo de
haver sido já disiecado, sobre a Delegado Especial de Policia
platéa .. O ante-braço, qu: era ne- do município de Joinvile, e.
g.ro, caIU sebre uma mocmha, que nomeado em wbstituição, ofIcou perplexa deante daquele . _

'
.

.

quadro macabm, qU8si perdendJ cap;tao .da mesma corpora
os sentidol. O cinema ficou em ção LUIZ Lemos Prado.
polvorosa, mas logo foram acal
madúa os espectadores, com a

interveneão de t0fceiros.

fi O 5, �Y5J e )1)al�.:e lJe\ ros�' Ore-r�Cei�l@��:
FE_��R(S[HS E�P[_(IR[� �-_.

Reforma da (asa
da Mo�da

RIO 3 Foi aberto o credito
de 600 éontos ã Casa dll Moeda. O
sr. Seroa da Mota, ouvido a respeito,
declarou que o mesmo se destina ii.
reforma por que passará aquele es

tabelecimento.
Acrescentou que existe uma co·

missão para estudar a referida re·

forma e que a mesma fstarã pron
ta dentro de 15 a 20 dias.

Foi exonerado o primeiro
tenente da Fôrça ·Pl'lblica,
Mauricio Spalding de Sousa
do cargo de delegado espe
cial de policia do lUflnicipio
de Xapecó, e nomeado em I

substituição, o capitão da I
mesma corporação, Aldo
Fernandes.

Plano anti-tuber
culoso Cachorro

RIO. 3 Reuniu se em uma

tias salas do gabinete do ministre
do Trabalho a comissão designada
pelo titular daquela palita para ela
borar o "limo de luta anti-tuber
culosa. entre os associados des Ins·
tltutos de Aposentadoria e Pen
liões.

Durante a reunião foram abor
dados diversos planos relativos ao

lerViço, lacluindo os de combate ,
tubcrculose infantil e a cooperação
das enfermeiras da Saude Publica.

1 Estiveram presentes todos 81 mem

bros da comluílo.

Perdeu-se um cachorI'inho lúlú
branco. Quem o tenha encontra
do poderá entregá-lo na rua Pre
sidente Coutinho n. 88, onde será
gratificado.

-

t-� i �:� . ':t, },::�. /!r�O

:. .

. t.j ; -

DIRETOR PRO,PRIETARIO

Sanatorio "Santa Catarina"

Dr. André Kiralyhegy
2 MA'QNINAS PARA GELO
EM PERFEITO ESTADO VEN

DA CI GARANTIA

Delamb@rt
F••••••__••••••••••••••••• O"'melhor eiltabelecimentQ, perfeitamente1 aparelhado

para o ��ratamento conservativo e eiQllrgico de
.
doenças pul

lIl<mare. (pneumotOl'ax, frenicotomia, tor8coto�lla). Elite. San�
torio encontra-lIe localisado na Estação PerdIzel!l - VIla VI
toria na Estrada de Ferro S. Paulo - Rio .rudo, atO
metr�1 sobre nivel, pos8uindo uz eletriGa, .a,ua enca.ada e

estradal!! d. automovel, com eliJJia saluberrImo.
O !anatorio encontra-se instalado com aparelhos m?

dernol de ltaif) X Heliodor, Ondas Curtas e Labora'on.

para exames de escarro, sanguo, fezes, etc.

Seção separada para con.vaI88cent�s de duen�1 graves,
e8tad� postoperativo. impaludIsmo cronIco (malarIa), esgeta
mento, etc.

Estação PERDIZES - Vila Vitoria - Estado
de Santa Catarina

Ajuda de custo dos
oficiais

RIO. 3 o Illreter do D. T. A.
declarou que OI oficiais que nllo
têm dlreUe elte ano ao receblmeD·
to da ajuda de custos devem, loge
lind. o tranllto, seguir o leu des
tino.

Aqules que tiveram direito de-
'1\'8rlo a,uerdlr. e "upI.ment. 4a

ler•• e aJllda •• c;u.t•• ,

, \'),: '.' ,'} :�.

EOONIA
TRAJANO

PREPARA-I�)J� ALUNOS PARA EXAMES DE RA
DIOTELEGRAFIA, DANDO-LHES O� NECE5SARIOS
CONHECIMENTOS PRA'TICOS E TEO'RICOS. CON
FORME EXIGE A REPARTIÇÃO DOS COHHEIOS E
TELE'GRAFOS.

OS INTERESSADOS PODERÃO PHOCURAR O SR.
ANTONIO MAl�TINS, RUA TIRADENTES N. 52.
FLORIANOPOLIS. I

1
l;INES (;UROADOSCARTAZES

DO DIA REX, às 7 horas:

VIVA O AMOR com R)but
Cummings e Eleano.e With
ney e

FURIAS DO CORAÇÃO cem

Wallace Beery, Lionel Ba.
rymore, Cecilia Parker e

Eric Linden.

Preço.-c- I $000.

IMPERIAL, ás 5, 7 e 8,30
horas:

Dr. Pedro de Moura ferro
Advogado

Rua Trajano 1. (sob.)

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

PERTURBADORES DOS
PRADOS - continuação
dêsse seriado com John.Mac
Brown e

com Gloria Holden e Oto
Kluger.
Pleço--l $000.

Bill Boyd e Irene Ware.

Preço- I $000.

P·
DE CUSTUREL

reclsam-SeRAS QUE SAI
BAi:rl FAZER CAlVHSAS E ROUPAS
DE CREANÇAS. Informaçõesjna n-a

Fernando Machado n. 25.

co�tHE.C E.R
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a
AUGUSTO KLOSS

I Rua CO�:�::iir� ::;;:On." :��tiCO Fone-1488 II' VENDE-SE um auto FIAT
-;,;;;;;;;iiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiWiiiiiiii....iiiiõiiiiiiiii__iiiiiii1iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiDii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiõiiiiiõiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil em otimas condições de funcio-

dirá logo sorrindo: que produto
maravilhosoI

...... que possue o maior
e mais variado estoque de
qualquer artigo Iarrnaceutico
e dentaria no

ESTADO DE
STA. CATARINA

namento.

Informações nesta redação.
�t
. ....

f�;
��

r�;
��
,��

BIUmen���ea����:r�g�ã:C�:ej;o doSul �
Companhia Nacional de Navega

çã\l Costiera
Mc-vimento Maritimo"Porlo Florianopa·lis ALBERTO BORNSCHEIN
Serviços cte Passageiros .�� ele (:;ar�es RUA 9 DE !\11-.RÇO Nr. 2i4

'.'

MIi_'P:a � N:rte __L��� õ;;�;;�:;ifr0) v- J t;,:·��:�
Fretes de earuueire: �

H I C I
�'l1l � Telefone ote entra Telefone �.'--------�-. 684 884 �

. �14 d0
G Rua Visconde de Tauney N' 185 =

Jainvile •• Si•• Catarina
.r

n
Hotel situado em melhor ponto sllen-

:: cioso do centro da Cidade

� Paquete ITABERA' sairá á 6 do O Paquete IrAQUATIA" sairá á
corrente para corrente para:

Paranaguà, Antonina.
Santos. Rio de Janeiro,
Vitéria, Baía, Maceió,

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

tmbítuba
Rio Grande

Pelotas (;

Porto Alegre

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

Quari@s bans B{Ç��� cornida
Aviso Recebe-se cargas e encomendas até a véspera ,fdas)aídas dos paquetes

e emite-se passagens, nos dias das saídas dos rnesmes, á vista do a·

testado àe vacina. A bagagem de porão deverá ser entregue, nos Armazéns da
Cempanhia, na vespera das saídas ate ás 16 haras, para ser conduzida. gratuita- !
menté para bordo em embarcações especiais. U

ESCRITORIO-PRi\ÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 S@B. (FONE 1250) •
ARMAZENS-CAIS BADARÓ N.'3--(FONE·1666) -END. TELEG. CJSTEIRA

Para mais informações com o Agente
,) SANTOS CARDOSO

BEBIDAS NACIONAIS E ES! R!\NjE1RAS

e EH ; -

�CAS
-------

Aperte um botão Ii e ouça sua estação.

____

e",.,.i.MZqpppa
__�:::±"b5? _"l'���1!1I��tr:�� .i1

I
HOTEL ANDRETTA

O MELHOR DA PB ..<\.(:;t"
ACOMODAÇvES CONFORTAVEIS PA.RA VIA-

JA�TES E EXMAS. FAMIUAS

11 TRATAMENTO DE PRIMEIRA ORDEM --CO
ZINHA BRASILEIRA E ITALIANA

f
j Anexo: Armazern de secos e

1 mclhedos
; Derval Santa �atariDa

..J O I La E

APRESENTsC\

A nov" linha de r.dios

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 j-*�'I

-

Valvul.ul
....o.agrafo.
Diseos
A,albas

"�.'

Distribuidor Exclusivo

Casa P I E P E R V E N I DHOTEL
JOINVILERua 15 de Novembro, 366

Propr.: FRITZ SOPPAdmitem-se ainda alguns agentes no interior

FABRICA DE ESPELHOS, A UNICA NO ESTADO - VIDROS DE TODA ESPECIE - MOLDURAS-
QUADROS, ETC.-vIDROS Lt\PIDAD0S E BI5EAUTE' 808 MEDIDA O ponto mais central para hospedar -se em

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

C A 5 A
JOINVILE

P E Rp I E
,

I

)
II
:1

Fornece para o interior

Hotel AvenidaSECÇAO DE ARTIGOS PARA HOMENS-Chapéus Ramenzoni-Camisas - Gravatas, etc.-Artigos para
Barbearias-Para Invemo=-Banho+êport->Viagem e Carnaval

Rua do Príncipe, 353

.JOIN-"J,'ILECASA PIEPER
..JOINVILE 'r diVW'"'fi o, - •

arE Oi - 'e te' te 'm

VISITEM
CAPITAL.Aa

o malar stock de roupas para meninas e garltas

afra esquina da Trajano
À CAPITAL.

Rua COllselheiro

........� __ � � � ,=.�naR"Q.m.i"�"""""S
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Especialista em motestiss d;--'aparelhe �tnlt�--;;;;;;;
rte ti, hemem e ma mulher
Ex -interno e ex -Asststente do serviço GC cirurglae
ginecologia do Prof. Brandão fll'ilho.
Ex-Diretor do Instituto de Previdencia Clínica d�)
Rio.
Ex. Sub Diretor di) Serviço Médico da Asslstenc!a
Dentaria infantil do Rio de Janeiro.
Curse e prática especiallsad, &�? J_.�e,.
Medlee do Serviço de Higiene Pré-Natal de D. S. 1:-:.
do C. S. de Ftortanopolls.

Doençes ee senhoras. urGlogaa
Partos e Cirurgta.

GA

Medestias e Operações I
dos

�H S
,OUViDOS) NA!':IZ E GARGANTA

D�r. J (I ii O dia A r a u j D

Dr. 5 á u I o

F0rma ....o pala Faculdade de Medicina da Untver
sídada de do Rio de Janeiro

Reelde.cia: Rua Vis-onde
de Ouro Preto, 42-

'0._ Co.sulteri., 140S
Fo.e: R.sitloncia. 1 �55

Rua Trajane, rr I st4.raJo CeN!VLTOftIU·-Rua Tra-

I
ano N. 11 tlal II is 1 2 e

Telephone rr 1 $43 das 15 ás 1 (, 112 hora•.
o • - «ttmmea

-

.

, ,Tl.U'F. 1.28;
Mi

�. �:�: pre::a de .ma IIm••:-::; I j l'RES�!1�::;'-;-���6Kste-l_DIsque o n. I. ISa,a di seu telefona e «,J" ... i ...�:..}1�1!.._
tv��áge��O só para seus passeios, eomo também para

I ,'I"" '''Í'ijf!il'. j:I 'j'" 'I
•

'I') (ii' J,iJ j!íriolf; I• ,a lt, OHl ,

_
'" !Dr. Mlao\JJel

São todos .rarros modernos e confortavels dirigidcs por Ia ........ _.
habeis volantee.

' Oa ...,a I tU

.82
a••
sos
.14
al8
321
:125

CLlNICA GERAL
Vi.. Uriaarias

1'tltlllllUltfHltO.lfllll IÚI$
mol6sNas .8 Pril_'s

Conlult.-R. joio Pi.to, 13
1.1efoH. 15�5

Ret. Hotel Oloria-Fene 133'
Cf1IUuN., das 13 ás 16 hrs,

Erondino Cardoso
Otavio Cardo..
Bernardi"., dos P....MI
Numa. P. Cardoso
Waldemiro Vieira
Patrceiaie Vieira
Rubens

�."�!:.: . :r:
,e:.-

Ptanta.execução, fis
calização e aireçie
de GD.as
Aparelhamento com

pleto para constru
ções de pontes em

concreto armado

Omar�, Carnliro Ribeiro
Engenheiro Civil

P.Ia.ia da Caixa

1· Andar
fIW,f����1it ti

\a.;8JXa

Apartamento
Postal, 784

•

Parená

I ÇlJrs�_ d�Maquinas I �il�!�'!I
1

�.�� �:.:..,,�,Li"���p�••T.r.tllc Ae SR.

LAt\" 11 •••A.i., 4-1
FLORIAM.POLI.

D11t1nçlo I 111111C."ftt1l,
<-'SEconOmfãM'>��
nos Trabalho. doS6

Consultorlo T'cnico d.
��lr\�:Ã'�""'''-''

IVO A. CAUDURO PICCOl 1
Enget-,helro Oivil

.. J

1
f">refl•• le.ale .alDili'\ad.. lIDara ue••$, I

os ra.-n•• /cde engenheri�
q

Administração. construção e reforma de prédios com t
pagamentos em prestações

(i..pl)rQ\jét.es em geral

e.c:riteri. central: Aua , de Seterobro, 47

Porte Uni lo
'�"-.{

,.-.� .....

-

.. _ .\'

t:Áí

�"i!f':!"l��ól'�

���

��:�/�'
��

-:��")líi-"�
�qt

i
��
,t�j'"l.
':'F""i

*�
"".�

m���,

·

·

·

�;,�-,_.

F::,
K),I�"
5"'""."

�ftf�;;:}';,;t,
1:,4�
�f I

�\.:'"<L<1

�'>
,

:;.(:.

\�\
f ,_r,.
�:;;§i1�
",\ t<
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Visita p6stor�al
--

em Coqueiros

FlorianopoJis
---------------

--_.

rComissão de Salario Inauguleada a frot�
f\ll i n imO de bEreos - motores

Estado de Santa Ca- destinadas ao sa8ya-
tariDa .8nto de banhista.

SUA ExceIeoc.ia Reverendi$si- para ser grande, deve saber
ma d. joaqui-, Dorningues de dobrar o seu joelho e para ser

Oliveira, dd. Arcebispo Metro- altivo, deve lambem saber tornar

politano, em visita pastoral, este- se pequeno, perante NQSSO Se
ve domingo passado, na r:apJ" nhor J:sus Cristo.
de Santa Cruz, em Coqueiros, Finda a Santa Missa, Sua
jurisdiçãO da paroquia do visinho Excia. Rvma. com grande acom

municipio de São jose. panharnento e da fórma como

A'5 10 horas, foi Sua Excia. se dirigiu para a Capela. reter
Rexma. recebido cem as honras 110U á residencia do sr. Newton
que lhe são devidas sendo sau« da Luz MElcuco, onde lhe fôra
dado em nome do povo catéle . preparada hospedagem, recebeu- �
daquela [o ialidade e, en segui- do cumprimentos cio Apostolado
da, fvorm.�do extenso �orlej? que. e de�a�s .moradores de. coq'lei-!
o conduzio, sob o pálio, a Ca-, NS, mciunve os pequem nos que,·
pela que se aprese.rtava

arti&1iCa-rna
missa d�s 7 horas, haviam)

mente ornamentada. recebido ala. cemunhão.

IDurante o trajéto, todo orna- A' s 15 horas, conduzido Sua ' ----.M'h;;;;-21çõ�S e Prospectos
meatado, foram entoados canticos Excia. Rvma. á Capela, admi- MACHADO & Cia. .

sacros ct erguidos extrondosos �i- ili��rou o Santo, Sacramento da Rua João Pinto n' 5 c:Flerianopolis
vas ao Santo Padre. Sua Excia. Crisma, lindo o'que externou 8l1:;S I
Revm�. e. á Igreja Católica A- despedidas, retornando ao paç() Ipostolica R.manll. Ãrqllibiscopai pelas 17 horas.

Na li�eja, .. re�ebeu Sua Exa. I
Rexma. singnificativa homenagem Mai� uma vez, o povo católi.'do Apostolado da Oração, com a Cê de Coqueiros, mostrou' se aI
saudação proferida pela senhori- tivo e cornpeaetrado de seus I
nha Neli Macuco, iniciando-se a deveres para com o supremo Ientrada triunfal e logo .em s��ui- I chefe da. I.greja Católica. lia _.o

da cantada solene missa pelo I nossa Arquidiocese ante a Im- �
Hvmo. F,rei �odolfo Stufer�l, poaência e interesse tomado ..,',.\\s I P e n � a- ocom a asnstencra de Sua Excla. homenagens prestadas á Sua Ex-' -iiJl
Rvma. que, ao evangelho prole- cia, Rvma. .

riu como sempre, arrebatadora A' todos sem distinção, a I
oração sacra, cheia de ensina' comissão de recepção, externa os 1
mentos. �ue muito fundo cahra.m I

seus imorredoros tlllradecimenlos·1
no espmto da numerosa aS5W

h
i

t
.

I Vende se
uma em soro iencia.

.

- tida �asa de i
Sua EXCI8. Rvma., tomou .

lt I E L
•

II.

Ih negocio SI uaaa no streio.
como tema o plopno evange () I '

'P t II 'I'do dia, fazendo sc;!ntir. com uma! PLroxl�ro ta on e
-

�rcl.1O I
- ,- I d lUz. ra ar com o propne-: Iexpressa0 UnJC8 e ao a cã,Ice ,e

t
.

L V·II f 'd I
I 'I b i ano eone I a no re ert o

qua quer mte ecto que o omem i
t b I

-

t Ies a e eClmen o. .

, _

A CQ�,jP/,NHIA QUE, PROPORCIONALMENTE,
MAIORES QUANTIAS PAGA

�olill'!bina�ües Sorteada8
Em 31 de Outubro

"A" Plano "13"
Do 1: ao 6."

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO I R�O, 3 - Teve lugar hoj
Declaração de Salario Mi- em Copacabana, com a presença
nimo peles Empregadores I ?as autoridades mun-cipais, ...

O cidadão Rogerio Vieira, Inauguração da frot.a ele barcos

. Presidente da Comissão de
motores que se destll�am a.o sal

Salário Ni.in\mo no Estado
vamento de afogado, e á fi�cali.

de Santa Catarina. nos ter- zação dos banhos nas praias d'!

mos do art. 33 do Regula- Copacabana, Ipanema, Leme e

menta aprovado pelo Decre- Leblon.

to -Lei n. 399, de 30 de Abril Após a benção da nova frola

do corrente ano, que institue e o sr, Sá Buto ter-se congratula'
as Comissões de Sala rio do pelo inestimavel serviço pres

Mínimo, notifica a todos os
tado aos banhistas daquelas praias,

iudividuos, emprezas, asso
os 18 barcos singraram o mar

ciaçêes, sindicatos ou Iírn.as e.fI demonstração.
que tenham a seu serviço O julgame.to da ap.:
empregados ou opera rios, la�ão de Pasú
que, por interrnedío de agen-
tes devidamente habilitados, RIO 3 _ 11..1 ,. f

_
.

' 1"8 J)roxlma T<:U·
serao celerados. por esta nião do Tribunal de S. - .

.

d egurança, a

--�n:l�sao, funcionan O �c' realizar-se na segunda-feire pr cedifício da 16a. Inspetoria xima será J'ulgada.. a I -

.

I d
A

E
' .. pe açao

�eglOna 1 este st�d0, �s .nterposta em favor da senhora
In�lcaçães ?OS salarios mais Patrícia Gaivão (Pagú) e dt:
baixos Jfetl�al:íente pagos, Lucia Aires Fragoso, condene
c:)m a escriminação do ser- dos pelo juiz Pedro Borges á
ViÇO desempenhado pelos pena de 3 e 2 anos, respect.trabalhadores, conforme mo- vamente.
d elo aprovado pelo Ministe- '

.

rio tio Trabalho, Industria e O ostado de saude do
Comercio. sr. Assis Brasil
Comissão de �alario MI·

nirno, em Florianopolis, 13
de Outubro de J 938.

o Palacio das Sedas,
.....................................8 .

Plano

EVMj VXE OV 14\TU 29_ KM 15
---

XIDj ZUR TS (lS YM 2 QU 1
---- Do 7.' ao 12.'

MYK IIHK
LO 11 VP

20IZZ 25 ,
ii'

VKxl t_
XYKj TG 11 PT 35 YD 6 il!!í:

Müller
RU;� ESTEVES JUNIOR 93

Florianopolis--Telélonfl! 1345

Com ótimos quartos. grande chácara arborisada,
cozinha de primeira ordem.

Aceita' pensionistas, casaes, solteires e diaris
tas. Preços modicas.

ROGERIO VIEIRA
Presidente

PORTO ALEGRE, 3
O estado de saúde do sr. AS5;S
Brasil contínua a inspirar séries
cuidados.

ALUGA-SE a casa de moradia
á rua Curitibanos, r.r. 52, nesta

Capit�1.
A TRATAH. NO BANCo

AGRICOL A, A· RUA TRA
I ]ANO 16.

i,

A"

Irm
-

.,
........................................................e.e.� �••ee ..

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

E' um deslumbramento de
A

cores e padrões
os maiores "Magazins" do

Paraiso das Modas lança em Florianopolis as

Primavera, a mais rica e maravilhosa creação de 1938!

MARAVILHOSO! FANTASTICO! ASSOMBROSO! INCOMPARAVEL !

Simultaneamente, com
o

Rio e São
sedas

Paulo,
da

na

o stock de LINHOS, acabado de chegar, ê o

em qualidade, elegancia e beleza

•

unlco

. A.

CASA TRES IRMÃOS
......................................................................................

Sedas Linhos sóe

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A Gazeta, 5----11----1938
-----------------------------.---------------

........OMBINACO
Corn o o�jetivo de aferir os el'9rnentos que comporão o selecionado

�atarinense, deverão Jogar, arnanhã, em Itajaí, os Combinados desta Capital e do
íale do Itajaí.

DA L.. F. F.

Na

fJorianopoJis
x A.S.V.I.

• •

primeira
prirr,eiro jogo no

Quinzena de
Campeonato Brasileiro

_________________-'-- .. ,�..,�.I"n.tr_�..,�'<Il<1'_�

Dezembro,
de Futeból.nosso

GAZETA_ DESPORTIVA

bIs gremios esportivos quetO grande prélio de

exploram o profissionalismo' minga, em liajai
. .

d t' f I' Medirio forças novamente, amanhã em ltajaí, os seleciona-
ó'orlge os a sa IS azer a et1c!os repres-ntativcs da L.F.F. e AS"V.I.
dos aais terços e do� =-. N(J encontro realzado domingo transa'o, como se sabe a

dentes no trabalho· representação da L.F.F., num jogo desinteressante, que a todos de-
Is 'gr adr.u, venceu por 3x2.

RIO, 4-De acôrdo com as novas determinações do ins- Oxald, desta vez, melhor padrão de jogo seja apresentado,
�)( tor-chef'! do Trabalho, sr, Edi�on �avl\lcanli, todos os grernies � fim de que, lá fóra, não seja desmerecido o bom nome do futebol

esoortivos que exploram o profi5slOn&t.�mo terão que atender aos ilhéo,

��i�positiv05 da I(:'gi�lação que se relaciona com acidentes no trabalho
f' com a (.hamada lei dos dois terços.

PARIS, 4-0 tin.e reptesen- Estiveram reunidos ante-ôntern,
tauvo da cidade de Bdgr&do der- na séde da Liga Náutica d,�
rotou a seleção de futeból de Santa Catarina, os diretores des a

PatÍs, no jogo hoje realizado, no entidade, da Federação Catarinen

Sá em dezembro o Cam- estadia de Parc de! Princes.pelo se de Desportos, Liga Florian)
escore de 2 a 1.. . I �olitana d� l-'uteból e Liga Atlé

peonata Brasileiro o I' tempo havia terminado jtica Catannense.

f com a contagem de I a O a favor Nessa reunião Gcou deliberada
Estamos seguramente intormadoa ôc que a ederação Bra-

de Belgrado. a realização, no dia 19 do cor- "

sileira de Futebol transferiu para a primeira quinzena de dezembro, '\ assistencia manifestou-se rui- rente, de uma grande parada e s-

P .. • d 8 o inicio do Campeonato Brasileiro, o que dev.eria começar. primeiro,
DO an-.l1lm.rlf�aDO • OI 30 d b deooi d r uui d A dosamente contra o jogo bruto portiva.em homenagem á Bandeira,

EUENOS AIRES -4-No dia 29 p. p., (JO estádio do

I
a eAoutu to e epors, na segll� II qURl[Jz':!l�a

o "" corre�le" desenvolvido pelos Iugoslavos. 05 da qual participarão todas as p�,
.

'

d T'
. gora, uma pergunta nos 8(0 e: �a Izar-se-a mesmo este

I B h V d C .�
Luna Park teve logar mais uma rodada o r ometo Pan- America- � discutid C t

' P ateres ozc.vitc e alyarevitch sociações esportivas . esta apit� t-" ,
. ".

k
" ane esse tão i&CUI! o ampeona 0�

I d I d r dno de Bex. A neta sell�acll,nal da reamão fOI e nock-cut, Imposto! a :

&,.; ... SQI!l'!!"!!l!f1I!IL! .Qi, '# marcaram os tentes do scratch de a ém os a unos o ..,urso e

pelo brasileiro lrineu Nascirnento(Capichaba], ao chileno José LIam- i Belgrado, emquanto o parisiense Educação Fisita.
biss. O combate ieicieu-se cem bnlai, �m ..guidl', Nascimento, di-l 5exta -fe·1 ra

foi consignado per Frutuoso. Ficou constituída uma comissão

riliu um passante �olpe á mandibula do pugilista trsnsandino, que i
--._-

composta dos presidentes das en-
"

d A. I' h" J "I d d ,,1 A d i a d a a Iu ta tidades )'a' citadas e de sr. pro-caiu pesa amente, pe eJIl nAo tIO li 81:l,JIi um minu e � ur açao I
..,

e Capichaba ebtivéra á ma primwa vitóli�.
I

A r.....,. S t r�n g- Iessor Aleir Queiroz, para tratar

INOOEF�ENC.A_.. 11 d· NOVEM-"" SR·' O·
G�rCla da 5uaorganização.

Num dos recentes )"Óg05 do Atlético, o médio Gat0 faz e
...

fb NOVI"A YORK, 4--0 com-I
t;a!las a 400.000

! ate pe o campeonato mundial de '11"

excelentes tiradas, ponde à prova a SlIIi gfand� elasticidade, o que J

b d
. d d" d te erit O I' ox, a categoria dos meies-mé-

CANOINHAS, 4 - A Iir-entU!1B,mOU um terce or que, em etenmna- fi mOll'lrn o gtl �:- "
,.I' L1 A"

I �lOs, entre narry rmstrong e
Gato ó manhoso COlD\) um r at o. "" I C f' G ma Vigando Olsen, que ehtà em

I
e enno areia, que estava mar·.

M
i cado "ara amanhã á noite, foi negociações com o inisterio do

I f d Trabalho, para o tornecimento"trans en o .por ,

tempo indeter?",i- de 2.000 casas de madeiras, tem[nado, devido a contusão sofrida
recebido centenas de cartas e

nas costas, por Armstrong.
Ao que se presume, sómente telegramas de todo o Brasil. pe.-

II
dentro de três semanas é que Ar' dindo !nformações sobre a °cele'

.

IDstrong poderá reiniciar os treinos.
bre" casa de 400$000, gl4e se

propaz fornecer para substituir
Novo récorde as hvelas do Rio de Janeiro.

COPENHAGUE,4--0 na-

dador Corkint. blandês, estabele
ceu novo recorde do mundo em

nado de 1 00 metros de co�tas I
gastando I minuto, 13 segundos
e 5 d�cimos.

primeiro knock-out
Brasil

do

d('j,da

o ADEUS···
-o que é que tem aqu-le "'nhui qUI" se d=spede, choran-
esposa e .Íos hlhos? Aconteceu-lhe !lIgo de grave?
-Não; é lUP. êle vai arbItrar uma partida de futeból. ..

A M [T RO P O L E 'li
CIA. NAC. D� S�GUROS G�RA's"1METR1,POLE I
Cia. Nac. de Acidente do Trabalho

i �
�onliltituem UOI poderoso .crupo seICu-
rado genuinanlente braslleir., a .er-

vieo de todo o Brasil

PEÇAM-NOS PROSPECTOS E INFORMAÇOES
CONSULTEM NOSSAS TARIFAS.

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

Agentes lerais e banqueiro••m Santa
�atariDa

MACHADO � Cia.
-�--

Dua João Pio.o, :5 -- �x. Postal 37-
FLORI \N.POLIS

-_�-;o>.� ...

____ :..:---

Exames de admissã.,

PROFESSORES DO GINASIO, AVISAM AOS
SRS. PAIS QUE SE ACHA ABERTA, COMO NOS
ANOS ANTERIORES, A MAl RICULA NESTE
CURSO. ATE' IODE DE":.EMBRO VINDOURO.

MELHORES INFOR\1AÇOES, das 11-13
horas ás Buas Padre Roma, 125 e 00-
••laya 176·

.

REDATOR: Osmar Cunha

da- O time de Bel- Parada
grado venceu a partiva no

seleção de "Dia da Ban
París deira"

Campo
trigD

da

I
I

CANOINHAS, 4 -- No
segundo Tabelião des�a Comarca
foi escriturada ao Estado, a area

destiaada á instalação do Cam
po Experimental do Trigo, dis
rendendo a fazenda Estadual,
para esta grandio�a obra do fo
mento á lavourr, a importancia
de 200:000$000.

íiIii

RECAUTHCHUTAGEM

Por 9:000$000
VENDE ·�E uma LIMOUSINE

«Chevro)ei»-tipo 1936-em
perfeito es!ado. A tratar com
Patrocinio Vieira, proprieta.
rio da limousine n. 521, no

I ponto
dos automoveis.

I
:

I
I
I

Comunico aos meus distintOS freguezes, que adquiri
uma maquina para recauthchutajar pnetles gastos de

caminhOns

A minha oficina està a disposição dos distintos fre'"

guezes a Travessa 4 de Fevereiro (ao lado da Ca

sa Peiter) Blumenau.

Vulcanisação
Hermann Kupper

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

E' o melhor e mais lindo presente que V. S. pôde
fazer 6 sua filhinha

Sua construção obedece á mais acUl ada técnica, E'
lindissimo e de maravilhosa sonoridade.

Cordas cruzadas- Chapa de m(�lal- Repetição do me

canismo-Teclado de marfim-Bemóes de Gbano-3 pe
dai$-7 114 oitavas-Alta lustração de mogno-nogueira
ou preto

Especial para clima tropical
A taboa de resonancia duplamente curvada, o encor

damento cruzado e a escala cientificamente construida, ga
rantem uma sonoridade agradavel.

Peça informações ao agente neste Estade:
ERNESTO IVJEVER

Rua Felipe Schmidt n. 9 - Sc,bra do
Caixa Postal 84 - Florianopolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



lhe assistir assim
.&"' t

* + =

SINTA.-SE permite maravilhas
I

.IfJ

epocanascidoFELIZ por ter quenuma

GOLDWYN FOLLIES
A MARAVILHA EM TE'CNICOLOR!

Arte no seio da opuJencia... E" um tesouro de talento, de b.leza e de graea. Encantadora em sua

melodia musif�al. Quando Zorina se ergue das aguas., no bailado das nimphas., os espectadores
julgaln assistir o nascer de Venus

Aananhã ,.... REX

--"'A--EH.:ti·V--"-·I-IIIIIiIIII!IISIllMl_iIIiiliI(II_J_Ii1Iii--·I·�*H
__IIIiII_"__"'_-'"

T7.:i�:-;���:-;;::'�:i
• •

: FUNDADA NO ANO DE 1914 :

I: :
: O Maior e mais DCl·editado clube de :
: Sorteios do Brasil I
i FLORIANOPOLIS I
:, RUA VISCONDE DE OURO PRETO,13 :
· :
i Resultado do 335· sorteio I·ealizado :
I no dia 4 de novembro de 1938 :
• o

: CADERNETA No.12.765 :
• •

I Premios em mercadorias no valor de 5:8DO$000 I
I· Foi contemplada com mercadorias, moveis e tecidos no :1ENLACES valor de cinco contos e oitocentos mil réis (5:800$000), a caderne-

SANTANA- DUTRA • ta n. 12.165, pertencere ao prestamista Luiz Bosco, residente em •

.fl.ealizou-se, na cidade de Pa- • FloriaJlopolis. .
•

ranaguâ, do vizinho Estado ele I OS IlESTOS MOR-·: Premios em mercadorias no valor de Rs. 30$000
:

Paraná, 6l enlace matrimonial da TAIS DO PADRE li I
gentil senhorinha Maria de Lour- JACOBS \. 9508-Dr_ Araerice Silveira Nunes, Florianopolis :
des Bruno Dutra, diléta filha do : 6023-Josê Antonio Oliveira, Tubarão .\
sr. João da Cruz Dutra, esforça • 10142-ldaliao Schmídt, Florianopolis :'
do guarda-mor da aduana naque- BLU:v1ENAU, 4 Serão: 11688-Sociedade Hecreativo Anita Garibaldi Laguna :
la cidade, com o sr. Cezar Nona- translade dos, hoje, para a egreja i 1l041-Nilma Leal, Florianopolis

'

:
to de Santana, do alto comercio matriz, com glande solenidade O 7450-Aristeu Manoel Peres, Itacorobi :
do Estado de Espírito Santo. os restos mortais do primeiro: 10801-Paulo José Rodrigues, João Pessôa ••Paraniníaram o ato civil, mi- . .

J
. p. 13942-Nezio Braz. dos Santos, S .. "o doa Limões

vlgano €5ta p roqu.a, O e.. ..'" o .1nistrado pelo erudito Juiz de Di- : 16744-Neuza Góes, Mafra : i

reito dr. Penido Monteiro, por Jo;é Ivraria Jacobs. A cerimonia: 9724-Maria Joana da Silva, Saco dos Limões ! '!
parte do noi D' nisio realizar-se

é

á; 5 horas ria tarde, ...,

Abaurre e /I��ri� dS;- L��r�es partindo a procissão da Prefei- I Premios em mercadorias no valor de rs.20$000 : IIBensath Abaurre, representados tur a Municipal para o templo i 16215-Nicolau Kecker, Três Barrai
: I

p810 Ir. Eugenio José �runo e d. da rua 15. A urna, com os

I.
3838-Maria Schutel, Florianopolís :i I "

Maria dos Prazeres Ozorio Du- J
'

J '1 d 17379-João Hoedelmann, Rio do Peixe
tra; no religioso, o sr. Raimundo a �spOJos o I ustre sace: ote ja

.. h G ind d 13493-Paulo Ecleto Leite, São José :Nonato de Santana e d. Maria se ac cl em aspar, VIn
-

a o: 3926-Demetrio Lazane, Mafra •
Pisani de Santana, representado. Rio de J1neiro, onde o Pe, Jn.: 17234-FranciBco Radiz, Valões

•

pelo sr. Osvaldo Dutra e sra, d. cobs falecera em 1892. I 2363-Maria Matilde Rainha, Tijucas
:

Maria Augusta Ma�tins Ro:h.a·1 O Pe. Jacobs dirigiu a paro-I· 19917-Idozina M. Machado de Oliveira, Itacorobí :
ALVARO TOLENTINO DI: Por parte da noiva, no CIVIl,

I
.

d 81 d 1 R76 I: 14520-0dete Rainha, Camboríú .:SOUZA JUNIOR o sr. João da Cruz Dutra e d. quia e urnenau e. a : •1891 F I H I d 16933-Lourdes de Oliveira, São. Francisco
Festeja hoje o seu aniversario Uaria-JQsí Bruno Dutra, semi . a eceu no ospita a.

.1natalicio o sr. Alvaro Tolentino paes. No religioso, Alzira Gou- Gambôa, na capital ria Repu' I Premios em mercadorias no valor de rs, 10$300 :
ele Souza Junior, dedicado des- lart Grijô, representada por d.bJica.. II

.

pachante aduaneire. Maria dos Prazeres Ozorio Dutra A'"
. •• 10727--1vo e Freitas Noronha. Fleríanopolis ••.

-
o rmciar-se a proCFsão que 12155 N'I C Jl\,hittol relacionado e admirado c o sr. Oscar Dutra. :

- 10 osta, acarêzinho :
'c. nesta capital, o aniversariante re- O ato religioso que se revestiu acompanhará a urna até a egreja,: 14559-Herta A. Vieira, Hansa

_Iceberá, por certo, inumeras Ieli- de um brilhantismo inédito na- falará o Prefeíto Munici,_al, sr.. 18898-Familia Waldemiro Berba, Gloria :
citações, ali quais, A GAZETA quela eid lide, foi procedido da José Ferreira da Silva qu� focali-: 10340-Zulf'ime Carfar:), Cruzeiro do Sul :
eom Dlaximo prazer, se IlHsOfilia. utronização das irnllcens dos zará ,1 vIda do abnegado sacer-: 4461-Joaquim Duarte Camargo, Curitiba :

Corações de Jesuil e Maria_ dote : 8540-Rosa Zarplão, Perdizes I
Fazem anos hoje: Foi servido um lauto banque - l'I'. : 2672-Augusta Klotz, Itajaí 0I
li gentil eenherinoa Ilka Iza- te, a que estiveram .... relentes

a matflz, havera' tamb�m • 10588-Pedro Aleantara dos Sant09, Joinvile •

bel, diléta filha d. sr. Epaminon- inumerol convidados da fina 80- �ermão almivo a' tigu.a do Pe.: 0020-Conferencia Santa Catarina, FlorianopoJis I
dai Santos;

I
cieltade de Parllnaguâ. Jacobs. : I

-

d
.,

() jovem Valdemar, filho do sr. A' tarde os nubente!! viajaram ; sençoes e pagamento por cinco sorteios :
IWiIly BUSCR, comt:n:iante; 1 para Vitoria, onde fixarão reei- I 16569-E'rica Hubner, Joinvile :
.

- deaaia. A melhor lenha 1.100. 7268-Heitor InaciQ, Jl'lorianopoli!! :'
PELOS CLUBE. A GAZETA felicita-os. i 4429-Pedrina .avarige, Slio Mateus •

.P'irmafto pelo sr. Ar�emiro Sil- ,12693-Roque Tranquedo, Palboça Iveira, 10. secretario do
. Li?loen- FALECIMENTOS Novas tor�as·: 3681-0dilia Coto de Abreu, Araçatuba

se Esporte Clube, Elo dlliltntel de Em �;U'il residencia, na praça � 6287-Cifronia Luiz Gonzaga, Tubarão •

Sacel dos Limões, recebemo!! um General Ozorio n. 7, faleceu, em '* : 8651-01ga Dias da Lua, Hansa :
atencioso convite :lara assistirmos a noite pa.ssada, o nosso estima- 1aponezas : 975g-Bonifac�0 JOflé Mélo, Saco Grande :
ao baile de <chita», que aquele do conterfaneo, tflnente-m'Jsico : 3463-Maria Olimpia dos Santos, Florianopolis O

clube levará a efeit.o no proximo reformado da Força Pública, para a I 15430-Leonel Rodrigues Pereira, Camboriú :
'dia 5, ás 21 boras, em sua séde sr. Graciliano Guedes Pompeu. .1social, em comemoração do 70. O extinto regeu por muitos

Chi-na : Florianopolis,4 de Novembro de 1938.

anivenario de sua fundação. anos a banda da milicia estadual, I Visto João Pedro de Oliveira Carvalho :
"A Gazeta>, agradece penho. que é, boie, uma afinada e ex·

I
Fiscal do Governo Federal •

rada ao amaveI convite. ceIent«t unidade musical, que hon-
LONDRES 4 O I P R O P R I E T A R lOS Ira o noeso EstadG. ,- correspon·.� t d A

-

R f
J. MOREIRA li CIA.

ICLUBE 5 DE NOVEEMBRO �ompetente, embora muito en e agencIa ellter in or- I
Realisar-se-á, hoje, neste ele. modesto, compôs diversas parti ma que, de bordo de 32 unida- I 18 - Novembro - 18

gante clube de Estreito, um grau· turas de varios generos, algumas des da frota niponica, acabllm de • 5:800$000
-

dios& baile comemorativo da .as quais fizeram 'poca.
des6lmbarcar fortes contingentes : I

passagem do 33 aniversario da O seu sepultamento realizou-se de tropas em Fu-T!!ing, a 48 qui-. Natal 6:000$000 Natal.
sua fundaçãCil. ôntem, ás 16 horas, no Ci/lemite" lomelros ao sul de Neifu-Tchen. I· Muitos premios menores tudo por 1$000 I·Para aM danças, que terão ini. riCil Publico, com grande acompa-

Todos os bancos e edificios do

cio ás 22 heras. recebemos aten- nhamento. governo de Fu-Tchen tinham sido • n., apenas. •

................................................e•••• evacuados e os serviços das Al- =.. I

A V ISO
fandegas suspenses.

• ..····"..• "H..•••• ·� I

O Real V. Consulado d. !taUa nesta Capilal comunica que lran- ��r:��--���:�:�� I Dr. A�minio Tavares -O.V;::;:.:�:Jz,
fere em data lo. de Novembro a sua séde para a rua Almirante La-

- Das 2 ás 4 _-

li CIRURGIAO-ES,PECIALIST� Assistente do prof. Sanson
meng-o n. 26. Tratar á rua Saldanha Marinho Consultas das 10 ae 12 e das 16 as 18-João Pinto,7sob-Tel, 1456

31 de Outubro de 1938-XVIIo. n- IOde 1 ás 3

ás 4112.-.-6 112 e Atnanhã

A C. Telefonica Catarmense, avisa a seus distintos assinantes,
que está procedendo á uma remodelação, de interesse seraI, na central
autamattca, nesta cidade, de maneira que os assinantes, cujas assínatu
ras estiverem compreendidas entre 011 numeros 1.560 a 1579 e 1420 a 14J9
rícerãe, pelo motivo exposto, com o serviço seml interrompido das 6 ás
18 horal de sábado, flia 5 deste mês pelo que de antemão pede as res-

pectivas ãeseulpas.
FlorianQPolis, 3 de Novembro de 1938. U�i?

"

-�
A Administrfte6 �

...................................H•••••� O uma CO:'1(.r;.i'�"'4::.{i.cftli�

Nossa V •-da �inguem ha que- possa quebrar a

"Combinação Feliz". Sempre uni.
I dos caminham os imprescindíveis

" I companheiros da Mulher Brasilei-
CIOSO convite que penhorados ra:-PO' DE ARROZ, BATON
agradecemos. E ROUGE "Adoração"

ANIVERSARIOS
PADRE ANTONIO WATER

KP.:MPER
Passa hoie a data natalicia do

revmo. padre Antonio Waterkem
per, eapelão da Irmandade do
Senhor Jesus dos Passos e Hos
pital de Caridade.
Muito estimado pelas suas vir

tudes e pelos inestimáveis servi
ços que presta naquela pia Ins
ti.'�oiJão, o aniversariante terá de
cesto hoje oportunidade de rece

ber as mais siguifieativas demons
trações de apreço, não só por
parte da Irmandade e dos enfer
mos do Hospital, Gomo dos seus

inumeros amigos e adsiisadores.
A GAZETA sauda respeitosa

mente o ilustre sacerdote.

Vê passar boje mais uma pri
mavera a galante menina Jane,
dilêta filha do lo. sargento radio
telf,grafista do Exercito, sr, João
Guimarães, elemento de destaque
nos meias esportivos do Estado.

.A <;úpMmq seI1SQrõo:,·1
I' O AI1ER/CAtf BALLE7;.�

(

Zorina --Benny Baker
A ndrea Leeds
Ritz Brothers
Helen Jepson
Phil Baker
American Ballet
Edgar Bergen e o bone
co Charie s Mc Carthy

';"',� '.,'

REOBGANIZOU-SE
o �abinete paragnal
ASSUNÇÃO, 4-Reorganizo

se o gabinete nacional, illtegran
os Ministerios da Fazenda o

Enrique Bordenave; do Interi
sr. coronel Arturo B�ay; da J
tiça e interino das Relações, o �
Juan Francisco Recalda. Os no
ministros prestarão juramento.

Turismo na Améri
do Sul

WASHINGTON, 4- \nun
'

se nesta Capital que o Depar
mento do Estado cogita de re
zar junto aos governos do Bra
do Uruguai e da Argentina II

série de Bondagens tendentes
I incrementar o movimento turi!
co na costa orientar da Amé'
do Sul.

o Siibão

"VirgeDl Especíalidade"
-

nao

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

Joinville
deve faltar em casa

de WETZEL & Cia. - MARCA REGlSTRi\DA

alguma
-------------------------------�--..-------

C)��Ã��:RGfAt.
ESPECIAlIDAet :

(
. '

;;

-

.. --r,Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




