
OFICIO DO DR.
FILH.O

ao Interventor Nerêu
Raanos

v�ntor.

"f-ênho a hon
r.tl de acusar o

receblmente de
um exemplar do
lRelatario apre
fcntado por v.

excla, ao exmo.

senhor Presiden
te da Repúbl6ca,
sêbre os negocles
públicos de San
ta Catarina, que
\I. excla, vem di- Dr. Bayer Filho� diretor
gnificande com Faculdade de Direito
modelar descortino :administrativo, em proveito e

para orgulho da coletividade eatarlnense.
Agradecendo, em nome da Faculdade, a pre

ciosa oferta com que v. exela. a distinguiu, relte ..
ro-Ihe os meus protestos de elevada consideração
e "rofundo respeito. (a) .João Bay�r FiUlo�
Diretor" •

o sr. dr. Nerêu
Ramos, ilustre
rnterventor Fede·
ral, recebeu do

! r. ' r. João Bayer
['Hho? a proposi
to do Reialorio
da .nterventoria,
o seguente oficio:
".florianopolis,

;:u de outubro de
1938.
Senhflr Inter··

--

�ALLADO
------_._--_.__._-- ..-------_.-

florianopolis, Domingo 6 de Novembro de 1938 I NUMERO
------------.-----------------------

Proprietario e Diretor Responsavel J A I R O

ANO
1-·'

VI 1290
----_ .._._--_.--------

o

1"'lado'NOVAS MODIFICAÇÕES
"

na lei do imposto de
MARECHAL BLUCHER consumo

Foi lu

Recebemos
de Estatística
cado:

Capotou
ESPETACU L.t�RMENTE

SAINT HELlER, Jersey, 5
Quando procurava descer, em mele
a iens. ne,oeiro, cai. ao solo, ,
ilstancla te aproximadamente 55.
Jardas 40 aeroperte local, um
nl!o de passageiros, do que resul
tau perecerem o pU.to, o operador
ele radio, onze passa,elros e uma
criancinha que brincava ao lado ele
um homem que trabalha,a no

campo, em que caiu o avllo.

do Departamento I do-os desnecessários, quiçá despi
o seguinte+: cienâos, nega-se a atendê-los e

informá-los, traumatizando, des
sarte, inconcieotemente, iniciati

"
...\. � i lupa·ensa Cata- vas do poder público, qUQ, si

.-iuense postas em prática, levariam á co

letividade benefícios mil.
Compreendendo essa oircunstan

cia, a imprensa barriga- v-erde tem
facilitado ao D.E.P. a divulgação
de seus Comunicados e Notas,
através dos quais o público se

capacitará, paulatinamente, da
utilidade de informar, com abso
luta veracidade, cada inquérito
levantado.
A,radecendo, agora, a contri

buição da imprensa, quer o D.E.
P. pedir-lhe continue a sua obra
inestimável de colaboração, não
só publicando as informações es

tatisticas, como, tambem, educan
do o povo, dizendç-lbe a missão
nobre da Estatística..

Sem o conhecimento estatístieo
de suas condições e de 81.1al pos
sibilidades, Santa Catarina não
poderá avançar, cem se,urança,
rumo á posição realçada qse o

destino lhe reservou."

Passando, amanhã. o segundo
aniversário de sua epação. quer
() Departamento de Estatístií'la e

Publicidade do Estado valer-se da
ocasião para patentear. de públi
co, sua admiração e confessar seus
agradecimentos á eficiente, valo
rosa e dedicada Imprensa Catari-
nease.

Tendo por finalidade o estudo
de Santa Catarina, através de
seus setores físicos. demográficos,
econômicos, sociais, culturais e

administrativos, o D. E. P. não
obteria os resultados que apurou,
si não contasse, efetivamente,com
a colaboração, sempre oportuna,
da iroprensa que Jerônimo Coelho
criou. E' que, no Estado-como,
de-resto, em todo o Brasil - a

mentalidade popular ainda não
apreendeu a (Significação elevada
dos inquéritos estatísticos. Julgan-

Comutada a perda
de patente e posto
do comandante

Cockrane

/

RIO, 5 O presidente da Re'
publica assmou decreto, na pasta
da Marinha, comutando em reter
ma, ne interesse d.o serviço publico,
de acordo com o artigo 177, da
Constituição Federal, revigorado
pela lei constitucional n.z, de 16 de
maio do corrente ano, sem prejuí
ZO, porém, do cumprimento da
pena a que foi condenado, a perda
de patente e posto em que Incorreu
o capttão de mar e guerra de Cor
po de Oficiais da Armada, Fernando
Cockrane, por efeito de sentença do
Tribunal de Segurança.

Uanpequeno
heroe

LISBOA, 5-0 <Secule» ncti-
RIO, 5 Dev.rãl! partir terç�- cia que um menino de dez anosfeira para Tremembe, _.m visita ai de idade colocou-se daaate dejazidas de cisto betumíneso e ás

,..

Instalações para a extraçã. do pe-I um trem em marcha afim de eVI·
troleo que a Companhia Nacional tar uma catastrefe .. O fato ocor
d. Oleos Minerais (Panal� a� man- reu perto de Darrozelas, Vendotem, os ministres da Vlaçao e da

que a linha estava i didGuerra. impe I a o

A viajem serã feita numa pequem) heroe postou-se desas-
elas "lItorinas", esperando a sombrsdaraeata 110 leito da estra
a elireçie da Central do BrasU co· da agita ndo os braços e assimbrir os 350 quílometres em cinco. .

horas. O regresso dar-se-á no mes- conseguru fazer parar o comboio
mo dia, devendo os viajantes (he.ar que se aproximava evitando um
ao Rio, ás 22 horas. grave acidente.

,/'
., .. , ........I."
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A beleza dajGoldwyn Folliescabeleira re-
.

. _ .. .

lDinina EJ um filme technicolor

Muitas mulheres cuidam I E é tambem o que ha de melhor e mais formoso entre

que a beleza da cabeça está todas as produções musicais que até hoje me foi dado contemplar.
em ter os caaelos mem pen- Nota-se uma opulencia oriental na musica, nos cantos,
teados, os cachos bem arru- nas danças e nas cênas comicas que Goláwyn traz á vida na

mados. Entretanto, só cuida- téla do cinema.
dos especiais, diarios, é que ;') observador fica a pensar que se estivesse vivendo nos

fazem bonitos 05 cabelos. dias dos Califas, por certo que veria os magicos conjurarem aqui-
Podem até estar mal pe:1- lo de suas garralas misticas para o prazer dos seberanos.

teados; porém, sedosos, com E como os iellios da mitologia arabe, Goldwyn tambem
brilho, com vida, maior en _,

empregou todos os recursos da sua magia para revestir de encan
canto terá a cabeça. to essa sua última o'-ra prima, A Goldwyn Follies tem em

E para se adquirir esse tons suaves e leves, a melodia que se funde com a poesia; o

encanto, O remedia está tão filme evóca sonhos volutuosos, atrai as classes e as turbas e nos
facil nas nossas mãos. - a fala ao coração; é de refinada elegacia e inteligencia, rico de
escova. bom humor e de fulgurante espirito,
A cabeleira só obterá be- E digo isso sem o menor exagero. Os meus colegas d.

Simplicidade e .om gosto nosleza si estiver bem limpa, Broadwad, nos jornais diarios de hoje, não poupam elogios e
detalhes, são os carateristicos nasolta, perfumada, cuidada. Goldwyn por êsse seu novo triunfo.
clingerie» de verão,E O processo da escova é () Eis agoca alguns tópicos do que dizem os criticos dos
DI'urante o ca or, epoca emunico capaz de fazer esse principais diarios de Nova York:

'I I quP. somos obrigados a mudarmI agre. f 1 -

tã b it t as mais bonitas que Holly- constantemente de roupa, não éCabelos maltratados por
« roouçao ao 001 a quan o

wood até hoje ofereceu ,)
. de bom tom vestir uma o linge-ferros quentes, tinturas, per- New York Suu rie > empetecada de rendas, pre-manentes seguidas, necessi-

guinhas, nervuras, incrustações.tam cuidados .peciais para «Comedia musical technicolor de bom gosto e fino espi=
retornar á sua beleza natural.' E d

.

d.J Z' A singeleza deve imperar nonto. nre o Interessante, cantos e anças ae encantar. erma,
seu feitio, e sãs admitidos apenasO ar do mar, o vento, o tem o corpo esbelto e uma graça infinita, Quando Zorina se
motivos ltordadl)s em haste ousol, a humidade .descolarn ergue das aguas, no bailado das nymphas, a audiencias, num

d. . , can plumetis», o que já faz e-os cabelos, tornando-os se- transporte, Julga asststrr ao nascer de Venus!»
r d

'
-

ã dcos, asperos e fazendo-os Naw York Post rca a g�armçao, n

oI requderen
Q

cair com facilidade. nada mais para a be eze a pe-
Escovar a cabeleira todas «Encanto para os 01h03, magia musical para a alma, iça.

as noites é carinho indispen- prazer,' divertimento, al�gria, - eis, em poucas palavras, o que I I IIsavel, que devemos a I nos este hlme nos traz. ,E. um tesouro de tale�to, d� beleze, ,de I NOS temp DS '1mesmos e as ma a-s devem grélça e de harmonia, que coloca esta revista muito acima d,e
O bom cri '. �j,m . .

om Cristão, enquanto esta 'ti,

'd d á I suas iguaa> . -

d
',\ensmar esse CUI íiI o s;Jsuas World-.Telegram no templo, não ha de mudar e
-'.

filhas para que a isso se ha- lugar, conversar, rir, brincar. vol-bituem desde pequeninas.! «Arte no seio da opulencia ... o bailado erguendo esta tar a cabeça, elhande para os
Cleo de Mérode, que foi 1 revista acima de todas as outras, num golpe genial de mestre, lados, para quem entra ou sai,famosa pela sua grande be-l jo produtor de filmes. Zorina. em sua beleza e graça, fascina etc.

leza, e que deve contar atu- I
e seduz». Uma falta de urbanidade, si

almente mais de 60 anos, tem Heral-·Tribune é muito reoreensivel numa sala,
até hoje maravilhosa cabe-

h d
'

b I d ã musical: deslum- muito mais' na casa de Deus.«O que a e mais e o em pro uç �leira e entrevistada por uma
filme glo- Quando na igreja está algllmabrante, artistica, esquisitamente Iiaa, apresentando umjornalista em Paris, afirmou

I pessôa conhecida, cumprimenta-d
. rioso e quasi perfeito. Maio; um triunío que se iga ao nomeever esse encanto ao CUl-

I' 'I se, sómente, com uma leve in-
d d di de Goldwyn, o creador das maravilhas do cinema. mpossivea o íarlo que dispensava clinação de cabeça.
aos seus cabelos, escovan-

nos seria descrevermos em detalhe tudo quanto é bem Dessa re-

do-os carinhosamente duran- vista, que deslumbra, diverte, encanta e arrebatais
te perto de uma hora. Jouroul

E' uma medida de higiene
Indlspensavel obrigar os ca

belos a fazer uma cinastica
forçada.
Não devemos escovar com

muita força o couro cabelu
I

do, pois isso seria até pre-
Ijudicial.

E' de bom aviso

tambem'rfazer-se uma pequena massa

gem na cabeça, usando al

guma, boa loção estimulante Ina raiz.

Si o cabels tsr seco, usar I
brilhantina liquida, si for Igorduroso, molhado, pastoso,
lava-lo sempre com -sham I
polng- para que fique fôfo c libonito.

O que é indispensável é;
o cuidado diario com o pen-Ite e com a escova para que!
o cabelo esteja sempre are-]
[ado, perfumado, agradavel
ao tato e á vista.

A COMPANHiA QUE, PROPORCIOI'JALMENTE,
MAIORES (.)UANT!AS PAGA li..

--------------�

�o....iDa9ões Sorteadas
Em 31 de:Outubro
"A" Plano' "B"

Do I: ao 6,'
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Do 7: ao 12:
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AGRABE�IMENTO I
Judite Marques Telemberg, mãe.,filhas, irmão e cunhadas. compun'

�jdas com a morte de se'j e.sposo.
filho, pae, irmão e cunhado Teodo
reto Telemberg. falecido a 25 do
corrente. nesta Capital. agradecem a
todas as pessôas que enviaram pe
za.mes e fJôres bem camo as que o

acompa.nharam até sua. ultima mo-

Informlçõ.s e Prospectos
MA�BADO & <:ia. �

Rua João Pinto n- 5 ,_FlarianoPGllis

MARIE

Radiotelegrafia
���������������----
Curso de

PREPARA-SE ALUNOS PARA EXAMES DE RA
DIOTELEGRAFIA, DANDO-LHES os NECE�SARIOS
CONHECIMENTOS PRA'TICOS E TEO'RICOS. CON-'
FORME EXIGE A REPARTIÇÃO DOS CORREIOS E
TELE'GRAFOS,

_

'

OS INTERESSADOS PODERAO PROCURAR O SR.
ANTONIO MAlnINS, RUA TIRADENTES N, 52,
FLORIANOPOLIS.

A "Combinação Feliz" nas
.��_iBm_�� m__ii_-- �perfumarias é arte que não ,II

encontrará sirnile. As formu
las dos Tres Elementos
primordiais da Beleza são
frutos da "Adoraeão"

"Ling.rle"
de verão

Mailats

PIJAMAS A6IAIiA
LHADOS

O sól em demasia estraga a

pele e faz mal aos nervos, de
sequilibra os rins, e trás muita
desolcanizaç-ão para o organismo.

Portanto, passada a bora do
banho àe mar, IS prudente aga
salhar o corpo, e como toilette
comoda e oportuna nada será
melhor que pijamas.

5exta-feira
11 de NOVEMBRO

Exames de admissão

PROFESSORES DO GINASIO, AVISAM AOS
SRS, PAIS QUE SE ACHA ABERTA, COMO NOS
ANOS ANTERIORES, A MATRICULA NESTE
CURSO, ATE' IODE DElEMBRO VINDOURO.

MELHORES INFOR!\ItAÇOES, das II� i3
horas ás,Buas Padre Roma, 125 e Do-
eaillva 175- -"

II
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ANGEL0 LA PORTA & ClA., coneessionarios da Loteria
do Estado de Santa Catarina, vêm comunicar a todos es in teres
sijdll� e ao público em geral que, a partir de sexta-feira, 4, do cor

rente mês, todas as extrações, que utê aqui se realizavam as quin
I as-feiras. passarão d'oravante, a se realizar ás sextas-feiras, á hora
lElbílm,1.

Florianopolis, 3 de Novembro de 1938,
ANGELO LA PORTA & CIA.

de

Marjorie Weaver,
Tony Martin e 05

IrmAos Rit. n.8 maier
comedia do m6D1ente

2 MA'QNINAS PARA GELO INego�íavaEM PERFEITO ESTADO VEN- i ..

DA CI GARANTIA

Delo!1obert

iVl.to� e na propr a ffia�c"r3 êHC:
cnàter e ês"tl motivu.

'f" NestM condiçõe" li s<-::ét'1 i'iS'

,!'"tCtlC;a. corÔOtl os escol;,,�,� HU'

'" ros do pregra01a d,� cakm

f:lffi o JYlai�1 VIVO entusiazlUlü ('

",'aloradl'l� aplausos.
E' justo ulieul!H, 8ir�da. que

a sra, Lucia Lopes JI! AImC1Jd,
no pili.no, ;JQ qualidade de acam'

p�nhaclofS, e, plincipailTIente co-

1'1,'1 t'x:n:ia �r.li5!<1, cOíltllb:liu,
�"brern!i\virj, [N'!). f) pieov (Xtt(,

{;3 brilhallte ncilaJa.
Pala hoje e�tá anuncia�o Q

� gundo e últimlJ espeta :ulo da
jIU.trP. IItroupc�, que ora nos vi,
�Ha.

._�. .m.__ ._. ···-·-··

P.
DE CUSTUREI

reclSam-SeRAS QUE SAI.
BAM FAZER CAMISAS E ROUPAS
DE CREANÇAS.· Informações na f{'a.
Fernando Machado n. 25,

r��'��zj.�� 2"1�....$téie:�... , o..s- ,�.�.:�f::
'(\.,.,' ...,.

UZARCA
'�2$500 e 2$000 1'�
�:j

a ,&1 j Z·l
CINES COROADOS
REX, às 2 heras:
Matinie das Moças

ELEFANTE PATINADOR�
desenho -A'S 4,30, 6,30 e 8.30 hora:

ELíSIO GRANET E SI OR-
A maravilha colorida

QUESTRA-·short musical GOLDWYN FOI.LlES

VRE:-interessante camerll
A pesca do salmão &0 p� da,;
c:achoeir a;:.
PINDLENTON. Orego!!: O

rodeio anual liás a cidaje e;;,

festas.
NOV t-\ YORK: E:'c·.. :a dl'

rnaqu' !agem em NOVM Y01 k tam·

bem se PI atiea gina�ti(a.
SOUTANTHON: Na fillta

CANADA': O presidente Roo- de Of'Ve 0:, fSiJ()rils�as pfti1ic3.'lj
sC'!veh \'isita o Canadá.

.. o �ky Wl'i duna�.
FRANÇA: Pllfada florida em I .

UTAH: O "mlomovc:i «:ii3C-

Touquet. ' \gue Lut'f 574 Km. hO;il.
EE UU: 700 guardas marinha rAII� HILL: Palco d,; co;�

amencaoos regressam de! ridas de obstaculos entre os

uma viagem de treino. I g!ar!des puros-sang!:c.
EE UU: Os cadetes de We�ll'

,

Point praticam artilhaú ('1l1 I Prf'ço: --2 .J� SOO,
Storny. i

ALEMANHA: A e<fJo<& d,) !

IiI/IPE Rl/'\L, 6s 2 horag:
regente da Hungria hati5;}

Matifílée Infantil
um cruzador ólemh.(·.

EE UU: ladios competem nUF:".Ü B ,!'!lí ! A FrH'TASIA--f'oacion
regata de canoas nas co�Ii:l� D.F.B,
ele Wa5hington.

EE UU: Exploradoces hJ!.f.m i
CAiV,PEÃO �E r;UTEBOL--De-

I,
.

'I
�(Ilho (,e I <-'p1�y(>',contra a correlJela (.lO fi,)

C()iorado. : A FUGA DE T/lÍ{Zi\N-
EE UU: Sidney Woodu L .. lê: I Aver;tutélS ucs sd,as Arn°

o record mundial da meia! cana�.

milha. I
Preço�-2$500 (' 2$000. I

Para amanhã. o «lider) tem -A'S 4.30, 6,30 e 8,30 horas:
em cartaz a vito,iosa c.inta da
Fox com Warner Baxtcr e June CONFISSAo DE MULHER

Lang
c.om Fred Ma.:: Murray e

Carole Lon>bard.

&

CARTAZES
DO DIA

REVISTA QE EVA-Nacional D.
F. B.

VIVA O AMOR - Uma co

média feita para a- juventuc1.,
com Robert Cummings e

Eleanore Withney.
FURIAS DO CORAÇAO-

Uma recordaçãe do panada
com Wallace Beery, Lion- i
BalIymore, Eric Linden e

Cecilia Parker.

Preço:- ) $000.

uma aprosentaeão GIGANTE de Darryl F. Zanuek

No Programa""'�:;!::::d:ee:.eti!!:aLh,!aeêa!!���an ,..-sllspen::� f::::tradaS�Preços:
Fox Airplan News n. 20198-0 melhor Jornal
u.' Q Ni\iIM,&"'ii'iifl'll!!Q81mMA MP .flfll!i!i!'" .•.. ,L "_

." .7 ; lb �Jl'II!!P'i§IiiI

de a r te Loteria do Estado
Santa Catarina

O publico cu'�o de�ta. cidade '
.....Mio,W"'"(fliDÊszõTs

ltve, ôntem lÍ �OI�e. a feliz opor- ·Odeon, t:INE..,tAS
I unidade de assistir a urna das

mais belas realizações artísticas
que jamai� se efetuaram em nos

s o meio. A apre$entl'ção dos

«ximios bailarinos Francis Graça
f' Ruth Walden, o primeiro de

Il,lcionalídade portuguêsa e a se- �PlIPIRAS DA
gU>1da alemã. propúfcionou. de FUZAIlCA

1 d ALVAr�O te o figad,.. , até a creatura mais
fdc, á p r téa o 'I<Caipiras da Fuzarce» - é o

,

RVALl-IO J I'
, aborrecida e cacete, despertande,DE CA ·se ICIOSC� titulo da produção da zou, CIDADE DO SALVADOR, 5�

n i meio do silencio, e da es-

momentos de fina arte coreogra- rentury Fox, sendo os seus prin- - Foi detido em Narareth o in-

1 d f d curidão de uma sala de projeção, 5) L B RD Dfi,.;a regiona e e pro un o gôzo cipais herces os Irmãos Ritz, que dividuo Arlindo Cerqueira, por I E t\ E EM LUTA LIVRE
as roais sadia, e aieo,res car�;;· I" d b dil

ecpirituel. .

como sempre re solucionarâo o
�, b � ter a po reia esco erto, em 11- -carntraman.

N
. .

af 1 kl " [hadas. goncias que levou a efeito, que o

da mterpdretação dO. o

cl �re cinema, com estrondosas e g05- A g:raciosa moreninha Mar]'". mesmo recebera de Rio Grande

I
A FILYA DE DRACULA--

88 encanta as previncias usita- tosas g3rgalh"das, pois como 'W� , tezani t f' 1
.

bl Gl H Id O
•.

f t· d ti t f I'
. .

1 nó! eaver. e a pro egalHs a e- C1nto� e re ogros com o em em.a com oria ° en e to
eas 0& dOIS es q. os aI 11\ as 0- ê es nmguem mal s engraçauos e .. .

d I d
do : sIgma> vend.endo-o9 a parti- Kruger e Margueritte Chur-

r&m simplesmente geniai., e ser- espiritosos,

I
mnnna, dVlven

o um in. o "" danos d integraliamo
.

d'!"1dtO I R' h
' mance e amor com (9 simpauce '·-"-c--�)a-"-c--h""o---r:-r-o-----·I plhr1e·içl.o__ l$OOO.nO!-HI I lq es acar um ou ou- r (mães itz são con co-

d d 'Ih T.

'I d d beneme-i
. e voz � maravi esa, ony

tro DilI a o, que merecesse e�pe- os cerno os eneme-itos comi- M' T ,:

ci aI mensão, pois lodo� êles, ()
•

H ii d d I íarnn, ony, encantara mais

."'.' h "IIT l\Il n c?s?e OI ywoo .'
ten o o pre-

uma vez OA seus incmeros "fansl Perdeu-se um caehorrinho lúlú A'S 6 112 e 8 J 12 HORAS
i�'llD G, () raz-os - IVLOntes. vlil!gJO de fazer nr, a começar A I' d _' branco. Quem o tenha encontra-

cIllo5 motivos Rio tirado! da ale- das creatures mais &;slllldidas e canta1dc. t�es f
10 as

callç�e5�d
e do poderá entregá-lo na rua Pre·

�!ia popular manifestada em tristes, diaopilando cornpletamen=
o pro o�op ai' a�osa e con f..CI a sidente Coutinho n. 88, onde será

: .. !I'� I rl ,'Jpera « ag laceI». gnüillcado.
tes'lIs regromus. f) ,<aClo .. !

I
_

Li8hôa�, a chula. Il8ciía-Altalf� I
(!
IIRibatejo", o "Di!! de NI;iva-,

(10", n:'·')azareth'l, !fA9 Sliill!iR �,I'

"'JI'lre de SAI) Jt)t1oll, qU€ &liic

f> � f;x,press0e1 dos :::Mtum�, i

l'fAdiçó'·s da gente p,·'rlu�IJ��"
1,1�c:re� e vlvaze$. 'lbraHt.�s, apli
:x(,n�doll e mahcio�c', ou co,no

,·,ci05 e ternos, conforme o eli"

gia a dança executafh. TodQ.

estctl lindos bailados Francis r

PROGRAMAS DE HOJE:

ODEON, O IIder do.
cinemas

A'S 2 HORAS
Vesperal Lider

1) FABRICAÇãO DO CLORO E
SODA-naco O.F.R.

SA LADA MUSICAL-revuette
em 2 partes,

Sessões Elegante
A originditsima comedia
da Fox que reune a linda
Marjorie Weaver, o in�i
nuante tenor Tony Martin
e os mais celehres comicos
do momento: OS IRMãOS
RITZ

FUZARCA

NOTICIAS DO DI&
Ile.eblda. li. aviA0
A Europa aglJarda a decisão

da Checoeslovaquia.
O Gabinete Francas se reune

afim de decidir dos destinos da
quele país.
PRAGA: O presidente Be

nes prepara para o futuro a ca

pital do país.
ALEMANHA: Tropas mo

bilizaJas marcham em todas as

direçõeli afim da concentrarem

nas honteii81l com a Checoelilo
vaqUlIi.
OLMUETZ, Ch�coeslovaquia:

Procedente de Moscou chegaí o
casal Lindeml.erger que é rece·

bido por uma multidão.
AMSTERDAM. Holanda: ,,\

rainha Guilhermina assi�te m;ssa
na igreja em que foi tambem
feita a SIJS coroação.

.

NOTICíA O;\QUI E DALI

Um espelaculQ impar.
Abrirlo as sessões:

BAIXADA DE SEPETl8A
-naco da DF8

LlSERDADE EM LUTA LI·

man, que nos mo ira (om

inun.eros detalhes o que é
o mais discutido clus C5-

portes.

FOX AIRPLAN
NE\-Vti N.20196�

contendo as seguintes reportagens

CECILA Fi KS OREGON:

CAÇADOR BRANCO
Preço: 1$000

Preço-.) $000.

Preço-I $500.

, _'

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



Depositas dentarias em

Blumenau ..Lages-Jaraguá-Cruzelrc doSul+

Aviso Recebe-se cargas e encomendas até) véspera !das]saídas dos paquetes Preferido das Exmas. Famlílas e Snrs. Vlajant�s
e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesmos, á vista do a-

- JARDIM GRANDE E SOMBRIO _

testado de vacina. A bagagem de porão deverá ser entregue, l1QS Armazéns da Q t b B I&dCernpanhia, na vespera das saídas ate ás 16 horas, para ser conduzida, gratuita- «I uar as uns oa comI a _
rnenté para bordo em embarcações especiais. ! BEBIDAS NACIONAIS E ESTRANJEIRAS i
ESCRITORIO-P�l\ÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 S®B. (FONE 1250) \l'8 •
ARMAZENS-CAIS BADARÓ

�"3.--(F.�ONE'1663)-END. TELEG. COSTEIRA � Proprietario· A. L E lO E fi E, R ,

�.�".Para mais lnfcrrnacões com o Agente �. �r._i/. S.ANTOS CARDOSO Jqe!'=-Lft:J..,.g,J.!!!,---.---.�.e.lI••·.��.
I E P E

A GAZETA,..-1938

Companhia Nacional de Navega ..

çã-' Costiera
Movimento Maritimo ..Porto Floraianopolisl

fi Paquete ITABERA' sairá á
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.

trnbituba
Rio Grande

Pelotas (;

Porto Alegre

�������-.J-i;ro;;;;-II N V I L.. E

APRESENT��

A nova linha de radiGs

Aperte um botão
te ouça sua estação

-) " JIr$ ;' .-" ,

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

I

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

RCA-VlcrOR
1939 Valv.li1ll1i

FOD."rafos
'Di••"1I
Agulbas

Distribuidor Exclusivo

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

Admitem-se ainda alguns agentes no interior

FABRICA DE ESPELHOS, A UNICA NO ESTADO - VIDROS DE TODA ESPECli - MOLDURAS-
QUADROS, ETC.-v'JDROS Lt\PIDAD0S E BISEAUTE' �OB MEDIDA

A 5 A E P E RP 'Ic
...JOINVILE Forneoe para o fnterior

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

SA PIEPERc
JOINVILE

,
'

- ... *-i!'.!--._-..::...-- ...........,.�
•

FlorianopoJi5

li

HOTEL ANDRETTA
O MELHOR DA PR ...�ÇA

ACOMODAÇvES CONFORTAVEIS PARA VIA
JANTES E EXMAS. FAMILIAS

TRATAMENTO DE PRIMEIRA ORDEM-CO
ZINHA BRASILEIRA tE ITALIANA

Anexo: Armazem de secos e

molhados
Santa €atarlnaDerval

HOT l VENIDA
._"----------------�

Propr.: FRITZ SOPP

I '
O ponto mais central para hospedar -se em

: [oinvile, com conforto, ótimo passadio e prontidão I

só no

Hotel Avenida
Aua do P'ríncipe, 353

..I0lNVILE

iS." &iZY •..-pa ar'iwAQ;W_ •

VISITEM
a A CAPITAL..

o maior stack de roupas para meninas a g.rltas

Rua Conselheiro Mafra esquina da, Trajano
À CAPITAL..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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;�;�� �\�'
Alfredo P. de Araujo I I Accacio Mo- t.,;:.

.0:: ...,,,

_-,--------- ç'� Cálculo de qualquer
MEDIC�O - f� estrutura em con-

ftEspecialis/o em moles/ias de creanças, nervos
rei ra tem sett escrip· JJíj crete armado--'"

impaludismo e molestias da pele � e ftório de advogada á rua � erro
Tratamento do empalúdísmo e das melestias da pe·

. ��
le e nervosas pela .Jlu/ohem9/lzerapia Visconde de Ouro Preto �

'Consuttorio e residencia-Praça 15 de Novembro, 13 70 Ph In, .

•
-

.

ont.t 1277.

-, .�-l
Telefone, 1.584

�

tiC�f)�ns�u�lt�as�:��D�a�s_�!._s_1_1__=- d.�.�:,�.� _��'d_16 horas
. JCabn Postal, 110.

����F�,�__I�I!..l,r._.�Q i -IH.hDI(;O OPERABen

���,�..

'

DOENÇAS DE SENH�RAS-PAI\TQS., i
CONSY1.TORH.,-RUA TRAJANe 17 SOA.

DAS o AS 12 E 2 AS li

IlESIDENCIA A RUA Nerêu Ramos 26

FONE 1450

i ! Rr�dios t�:t
I ��
I �
I .para seu co�certo, procu· �
i rar a Casa MUSIcal, que con- ,t1\�
i ta com a oficina melhsr r:��
i mentada 11& ca�ital. -; .,
1 Rua [oão Pinto, 12

...

,

__eICGiUL H

Planta,Qxecuçio, fis ..

catlzação e .ireçie
as ••• as
Aparelhamento com

pleto fiara constr-a ..

ções d. pontes em
concreto armado

0111Ir Carneiro .ihlira
Engenheiro Civil

Palaala sla

1- Andar

Caixai

!
j Apartamento

Postal, 784

MI

Caixa

NevesMadeiraDr. Joaquim
Curitíba·'''�=-DICO (�''''C·ULtti-·'''-Af\rf �� L .

_'" >,,_J,.I1 I":!�

Fermado pela Faculdade de Medicina da Univer
sldads de do Rio de Janeíre

Tratamento clinico e ciruraíco de todas as meles
tias dt);i" olhos

CUf$O de aperfe;ç,'5m,,�Clto na t::,p':ciali dede, com I"J dr. Pau
IC!l Filhe, no Serviço do ProL David Sa�;s(ln, no Hospital

da FUI1·1açãt'1 Glff;ét>·G!J�nle do Ri\') d,� Janeiro
Completa a,arelhagem para a sua �specialidade

Eletretidade Mê�kaJ C2inãca Geral , !
Consultas ciariarnente das -! 5 as 13

CQ!'JSULTOf<iO HUi! I- .1'10 Pint<:. 7 :ob. T;;!dont 1456
RES! D6NClp,,! nua Tenente S:lv€;irSl 67 Tõlef. 1621 ;

r !

�':'-=�===·IDr. Augusto Sa(vio Gonzaga.de Paula

Sá u I ODr.
-.._--------.,-_�...�<==•. , ··-·h . _ . , ..

Bspecialista em molestiss do eperethe t:'€nit� srms
rte d, hsmem e da müner
Ex .. interno e ex-Assistente do serviçe fIe cirurgiae
ginecologia do Prof. Brandão Ftlho.
Ex-Diretor do Instítute de Previdencia Cllnisa de
Rio.
Ex. Sub Diretor du Serviço Médico da Assisteneia
Dentaria infantil do Rio de Janeiro.
Curse e prática especíallsads �;<� :.,�";(ifit�-?.
Medico do Serviço de Higier.e Pré·Natal d(J: D. S. P.
da C. S. de Flonanopolis.

Doenças eh senhoras. [;tO!O{iU8
Par/oi , Cirurgia.

Censulteríe e Rflsidenela ti F(1ftl Vi�c6fi�e & U""CII Pre
to, n·. II - T.I.-aoOe -FLOrtIANOP'OUS.

ADVOOADt)
MEDICO

DO·,t'fl;.rç AS' '-V:; Ç·II·;·l\.ll-lO-L'�l'\i J'i U.L.,; ,-"c.'.!, 1ii �

RAS-Pf\RlOS
Operações

�:G�l'lsult19rio: 'Rua Vicor
\:-4-

Meireles 10

/1'5 10,SO e das 2 as 4 h�.

Rcsldeneia: Rija Vis-onde
de (Juno Piett.l, 42-

fol'le: Censultorio, 1405
Fone: Residencia, 1155

"li" Traindo no ')9·t, n. l. (('J i
.

� ._

N OVliD A.D e::
SANIIALIAS !:A�6tJ��PAl\A VE�AO

Calçados ��$O��LII.1\ QUALIDADE A

&a,uI"•• DE VERNIZ DA Mi.LH.�
QUALIDADE PARA S[NHORA�, A •••

2HINELOS, TAMANCOS, CiNTOS, ETC.
FABRICA DE CALÇADOS-BAB.IIllllleS
A L.HE.�"UX

Secção de vendasi.RuA CON. MAFRA, 3'

ID'. �.dr. do !ri:... =1
,�� .�";,;��.d,: "I
"L. ":r:.>'" .. j

Htl6. Trajano, 11' I sobra.ío I
Telephene rr 134S I
'.;i> tS 'm'-"1" �':�-"(",>"'Mi"'5r:

�!!!- '3m --,.!liJt

IDr Alierllal fi. 1
ia Silvai
J\dvegado

P. 16 de Nevem"r8. J sob.
Fo� 1'31 ft Jt96

IÇlr. Rlear_ol$ettsrnennr
Ex-chefe da eliDi.. de HlMlpi'
tal de Nürnberg. (PHJref1iOt'
Indórg Burkhardt e Pfefessor

Erwin Kreuter)
Espeelalllla •• "r.f,la

.)\ Isrlli

ii alta drurlil!l, cillaecolouia. (d0-
I eJlças .tu ..aboras) • pariOi,
t afurei_ cio .illQlll aerv... •

operaçles tie ,I_stica

anee do Irllll ",""'iiT'·"'''EZS á j'"5FiT f'
É rWy-,.-- Erq

7

T

III1IICenflrt.,
�------------------��---

_... Economia
nos Trabalhos do

DI,tlnolclapltal 118.8.':".""
,.., ... r••erva "•••.14.:1......
"CYTA TO.AS AI 0Pl!�AÇGH�' aANCARIAI

•.•... I ......'.N.:aNTI!'i5 "'0.0. Pi.elA '.-.L lUfA TI.AJÀ� •• Me li

AlDona.. em ••

ntal.rrente. OI secúlntel!] jure.:J)lp. eom J.ns (C.:UltCI.A.[;, iii LDlITI) 21 aJa
�.•utdN (ltait( de i :OM$) & ala,
�. populares (fdtn1 de 10:080$), 4" IJa
Dep. de avt&t prévio (de quaisquer q.antias. ,com !retiradas tam·

bem de '1.uaisquer importand�s),

f:t a:,�:�:O de,.3Ô:�ia5
at 90 dtIs

....�.WIt .. p�e:
pt' m".
.,.. Jl .....
"- rea" lUIIAl

...au Ir. .a.I".
",6.� .....
,. Jl... .::..c

hfdtt a@lll. ,t.,.r"a1.
.,.dl.nte:::CS., 101.... 12 • «t•• 14 ,. �15 here.
A•••abado.: II•• 10 A. 11,1. hora.

Indereçe tela,raflco: I.AT:&.LITB

.,...... 114

I

CONSULTOltIU··-A.ua Tra
ano N. 1 @. elas 1 ê á. 12 e

tias 15 ás 1 (, 112 horaa.

TELI'F. 1.2EU

RESIDENCIA- RLta Este
ves Junior N. 26

L�M�.JJAt_

S6
Consultorio Técnico d.

t'
I,

I
·"1 I

IDr.f!•• i••• ie h.lDili'.... ,.ara t.... (:5. 1,1•• r.,""nl•• de en&enheri.
A.ministraçAo. c.nstrução e referma de prédios com I;

pagamento. em prestações

PrQj6t.cs em' geral

iDr, 1Vl�.1
••• .,.laI

CLINICA eaftAL
Vi.. Uria.riai

rrllt«lll",t. "."'(1 .8S
lI.l6111li«s t. "••,.

Clnsult.-l't jQãe Pilillat, 13
1 .IefoDe, 1595

Nos. Hotel Oloma·Foae 13J3

• C��(IS tIa!.�� ás 16 lua.
.!""I iiliiiiiiiiiiiiiiiíl-..-----=�MIIi!Iii'hill••".....w_tt_RiIlililM_egIllNeIilHr�.._-_EIIíI"m·

Esc:rit.ri. central: Rua 7�de 5eternbrQ, 41
Porte Dni io

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Combinado da Capital x Vale do Itajal
Deverão enfrentar�se, hoje, em Itajaí� os

o daquela zona, corn elementos recrut9dos na béla
� Brusque. Ha ,gr(!Qr",de expectatíva em tôrno desse

AG ZETA
-e;%dJt

DESPORTIVA

TAMANO

selecionados desta Capital e

cidade prai.ar'\a, em Blue-nenau
embate.
----'------------------------------

�,---------------------------

REDATOR: Osmar Cunha

RE' x FIGUEIRENSE
Em irnoortante e sensacional partida amistosa jogarão, hoje, no Esta

dia da For-ça Pública os ouintetos representativos dos diabos-rubros e alvi-ne'gros.
Ao que tudo faz cr8r êste cotêjo ponstituirá em bréve o "derby'_' de,

basquet-ball florianopolitano.

Selecionando os
cracks catarinenses

o Combinado da Capital jogará, hoje,
a seleção da A.S.VJ.

A tra.nsfarencill dI) C�njp'�Qnato �rasileiro de f<u�(!ból perarQual a constituição do com-
a segunda quinzena de Dezembro nos deixa tempo suhciente para. •

que Santa Cetariae possa aferir cem ugar e precisão es rracks que, binado catarinense?
ao menos uma vez, fal-a-ãu brilhar no certame máxime do peból
nacieoal. De.polI.. O loUor

Assim, a F.C D. fará realizar dois jógos entre combinados
na tarde de heje, sende um em Itajaí e o outro em S. FranciacQ.

o j••o e. ItaJaí
Seiuirá ás 7,30 horas para Itajaí, cl embaixada que na'

. atra, nte cidade praiana enfrentará o pessante selecionado da A. S. legeV. 1., recrutado entre 05 mais destacados valores de ItajllÍ, Brusque
e IiIlumenau.

Ha, nessa lona, invulgar ansiedade em têrno da exibição
do cembinade da L.FF. que ostenta, no memento, malnifica fórma.

Quanto aft valor da seleção do Vale do Itajaí, peuco ou

nada nos resta a acrecentar, uma vez que no domingo transacto os

nossos desportistas tiveram ocasião de apreciar a sua clesse aprime
rada e quando os nossos, muit" dificilmente conseguiram vencer pela
apertada eentagem de 3x2.

. Lico, Faleco, Eicke, Waldemir., {)iegoli, Albani, CQceirale outros Ilio jogadores de inccntestave] fama sendo que, segundo AOS

informeu o sr, Maneel Morai., (r"cror técnico da F. C. O., Lico,
Fateco e Diegoli ateá. requisitados para treinarers na seleção Bar-
riga-Verde.

.

O. D08S0.
O selecionado local está bera constituido. Veloso aão pou

pou esforços para que a L.F.F. seja bem representada. l"a verdade,
os elementos que inteiram a nessa seleção são dos melhores que

I

possuunos.
Vilain, DiamantIno, Gato, Procopio, Ni:z.eta e Calico são

elementos sobejamente conhecidos e aplaudidos em no-eas canehas.

o. qu.atlr...
O Combinado que representará a Capital, formará da se

guinte maneira:
Vilain

Arnaldo Fredi
Diamantino Precopio Gato

'Galego Azevedo Nizeta Secu.a Calico
O selecionado do Vale do Itaja) Sf.!Ul (,) mesmo que atuou

no domingo passado com excepção do extrema direita que passará
a ser Waldemiro. o veloz ponteiro do Cip F.C. r
Bola ao Cesto empolgantel

l'<1Iaís duas partidas do Iapreciado esporte IO Basquet está veletando, ma- tico. I
gnificamente em nossa CapItal. Os e!vos, tambem já tiveram I

Melhor diremos: o sensacional uma malnifica vitória sobre o I
jog. nort.-americano chegou, viu' Riachuelo e pretendem manter a Ie venceu no seio desportil'o floria' Ferf()rmance.
napolitano, um tanto abruto e IPrellmhll�r
aver�o às coisas do esporte.

C d d Como partida prehminl)r, en Iontinuan o· a série os glan·
des j6io�, develão jogar, na ma-

contral'-se-io as aguerridas eqtli-,
nhã de hoje, os fortes quintetos pes da E A. Artífices e do S.c. I

Co Tamandaré e do Figueirense, Florianopolis, na terceira "melhor I
dois dos mais Ildimos representaR-

das três" em disputa de artiaticas I
tes da Bola ao Cesto local. Não medalhas. O "five" do S. C. Flo

duvidaremos nada si esta p81tida ril'nopolis perá em campo o se·

d ,uinte quinteto: P"ulo, Alemão,se tornar e erby do balquet em
noua cidade. DidicG, Bt:ck e Ern;:sto.

05 diabo. rubros que inauiu· Horario e loeal
rario tedo Q seu nevo uniforme, A primeira partida terá inicio
num valer de aai, de 600 mil às 9 horas em ponto.
réis, pretendem tornar-se lideres O local das importantes pugnas
do nosso cestoból. Para isso, já i€rà o majesteso Estadio IRenao
venceu a possante IlfiveR do Atlé- Tavares" da Força Pública.

� � e�._._��� __

N t·c·a ! . Reunir-se-à por estes dias a

O I I S diretoria da Liga Atlética Catai I'

dO d .,a nense para tratar da. crganizaçã
do campeonato barriga-verde d·)
desperte-base a ser realizado no

inicio de dezembro.
Espera-se que sejam batidos

varias recordes.
em Itajaí

Haverà na certa um pàreo ex

tra na regata do dia 15 a ser

disputado pelos clubes de Iutebél
entre jogsderes que nunca cerre

ram em regala oficial.
O Avai jà treinou; o Figuei.

rense fez outro tanto. Ambas as

guarnições são regulares.
Veremos &8 outras ...

com

Prosseguindo em nossa enquête, recebemos 08 seguintes Heuve quem se queixasse de
palpitei sobre a constituiçãe da seleçãe catarineme que passaremes a imprensa esportiva não comeu.

a divulgar. ,
tar as pugnas nàuticas em seus

Um leitor que se assina 118:m-te-vi" assim se expressa: detalhes.
Marona, Yeyê e Cruz; Marinheiro, Procopio e Gato; Ga- A culpa Dão é n0488 .

Diegoli, Nizeta, TidO e Calico. A Liga Nàutica ainda nem

E' de 'ImparcialR o palpite seguinte: siquer 1105 aviseu de que haverà
r/laroDIl, Rubens e Lico; Fatece, Precepio e Gato; Fo- regata. Carecemos, pois, de inlor-

guinho, Secura, Nhonhô, Tito e Filipinho. mações oficiais.
JOãO de Barros dá, tambem, a sua eugestão. Vejâmo-la: E' à Liga Nàutica que se deve
Marona. Rwbens o Fredi; Marinheiro, Procoplo e Gatl9; I

o nosso mudismo.
Galeso, Secura, Nizeta, TiâG e. Filipinho.

Muito bréve teremos era Flo
rianopolis um campeonato de bCls
luel-ball, a ser disputado pelos
s-guintes clubes: F�iachuelo. Ave].
T amandaré, Figueirense e Flol ia
nopolis.

Vem causando certa estrar.hê ..a

n06 circules chegados 80 Iuteból.
o fato do guardião Vadico não

ter sido convocado para os t einos
do combinado local,
Ha quem considére o atlético

arqueiro como o melhor da Capi.
tal.

Diz-se que Varico jog.. com

sorte, mas 8 verdade é que nunca

o vimos jogar mal.

Diamantino serà o médio di
reito do selecionado que eníren
tllCà El combinado da A. S. V. l.
em hajaL

r O nosso "[)'.amante Negroll é
bom mesmo de verdade, pois é

I ssbido que o ftOili.mank" iniciou

I no arco de Figueirense, onde foi

I cempe ão.Jogou na seleção na extrema
I direita e na esquerda, foi zaguei
Iro, mêdio esquerdo e direito.
! Falta 'Ihe ser centro n,edio,
I apenas.

I Os i,ornais par anaenses fdllm
i com otimismo quando ee referem
.

ao encontro que dentro em bie\ e
terão com ii sdlCÇão cetannens-.

N 1Ic e rIU a menos. uma ve z

que semp: e ternos feito fillsco.
Mas ... oesta vez.,; SI fO�H�

r-ut�ivei t�zer lima

plf'Z.'I ••
pltqu<.':oa wr-

f:. t:'(lr· \ !H'; f.:ãv ..•
\liiii�:rn"!1:i'"'T-·:§,�{;,,.':;,�..L���
ALUGA-51:_ a cas� de m0radl,'l
á rUiI Ct;, Itlbanos, r.r. 52, nesta

C'l'''i,j
A TíU·Ti4,') NO BANCO

AGRIC( ,[ -'\ .A.' RUA TR ...\

JANO"16.
.

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

_---------:-')
LOTEiU.A DO ESTA ...

DO DE SANTA
(CATARINA

BefllDUndo dos pre-
1U108 maiores, d. ex- F

tra�ão de quinta fel
rU9 4 do corrente:

5745
2019
12831
4754
'6021
5086
7708
BU2
'8704

50:QO{)$OOO
4:000$OOC
2:000$OO�
1:000$000

"l:OOO$OOQ
, 500$000,

500$000
500$006

. 500$006

, '. Todoll os Dumeros acima sabe-se te
rem sid.o adquiridolil pGr pessôall re
.identes na cidád. do Rio de Ja
.neiro.
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'erolloyd Iguassu S.
Recebemos o seguinte:
«Curitiba. 31 de outubro de 1938.
111m o. sr. Redator do jornal A GAZETA

, Florianopolis
Tendo sido firmado um contráto de trafego combinado e

utuo entre esta empreza e a Viação Aérea São Paulo (VASP).
j mos C!) prazer de comunicar a essa ilustre redação que, a partir
Je \ O de outubro corrente, é obedecido o seguinte horario:

o.. I Partida Hora I Chegada Hoa

Vasp S. Paulo 11.30 Curitiba (3.00' I

» Curitiba 11.30 S. Pallln 12.30
Aêrolloyd Curitiba 11.30 S. Paulo 13,15

» S. Paulo 11.33 Curitiba 1345
» Curitiba 14,00 Joinvile 14,45
» Joinvile 15,00 hajaí 15.30
" Itajaí 15.30 Florianop. 16,00

Y' » Florianop. 8.30 ltajaí 9.00-

» Itajaí 9,00 Joinvile 9,30
7> Joinvile 9,45 Curiiiba 1030
» Curitiba 11,00 15. Paulo 13, I)
» S. Paulo 11,30 Curitiba 13.45

Pelo novo horario é pos: ivel vir do R ia oa de São
Paulo á F loriancpclis, no mesmo dia, com escala em Curitiba.

, J�invile e Itajaí (facultativo). Da mesma fórma poder se-á ir de

FJorianofJolis â São P",ulo ou Rio. no mesmo dia, fazendo 85

n-esmas escalas, com uma grande economia de terrpc e em con

_(cltaveis aviões.
Sem mais para amam! nto , H mos de VV. 58.

!.l,mos. Obros,

.... "..,... r

Em loteria a sua favorita

Rua Felipe, Schmit� n: 7 e 17 a

N � Estreito Pontá tio Leàl

&I ...... .,.I!!&

Federal e Sant� Catarína

NOS CLL\.ICM INVIL�PiS 'ICBANi

. - ... .". _ .. -
.� � .".

{if�� .....ofdl�<I6��1.

Buzinas
BOSCH

......0;. "a ..ot., ........

• ...... ,. II. _••11.

__ ...,;. 1•••••• _ .....

...... ti••••• 0 0••• lI.t (_,I )
1 _. du r;.I....

•

•••d.......__ .....

.............

.._

•

i
!
I *t

Programa diurno

Oe 9.00 ás 15,30 horas - Programa Va'
riaao

Dr 15,30 em õlnnte - foot-Bal! - SpeoRer,
Oõuvolõo Cozzl I

Programa noturno

De 18.00 ás 23.00 horas

Celeshz Aida
Nestor Amaral
!"labor Dias
laa melo
Orquestra de Dansas

Regional ClIZ OantlZ 50nlorD
EOuarao Patane e sua Tlpfca rorrllllltes
Romeu 6hlpsman cem o Orquestl'a ae

ronclZrtos

FI's horas CIZ!'tOS, jornais falaõos com no

ticias em primeira mão. forneciOas
pela A HOITE, e oferta aa rasa
6ulmarões uee , agencia i"a LO-,t""la E'eôlZfal

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

A's 20.00 • Concurso Raio K .. 0015 Oe
ZOo�c:lOO. õols de 100�000. 4 õe
50$000 e 10 Oe Zú$ooo; sêi.J 05

premias que �AIO K oferlZce aos

ouvintes, que iden'iflcCH' as musicas
irraOiaõa9 neste programa.

A'. 20.30 - A PRE-8 EM BUSCA DE
TALENTOS -- Ym progra
ma pata calsures.

Speaker .� Celso Guimarães.

Amatnhã:

RECAUTHCHUTAGEM
Comunico aos meus distintos íreguezes, que adquiri
uma maquina para recauthchutajar pneues gastos de

caminhões,

A minha oficina està a disposição dos distintos ire

guezes a Travessa 4 de Fevereiro (ao lado da Ca

sa Peiter) Blumenau.

Vulcanisação
Hermann Kupper

A Eleírica
!ÀffA ªlk!fX1Áç8is BI Em, Fifte� i m·
TENAS DE RADIO, CONSE�T05 E AUMEN·

TOS PROCURaM

A Ii:LETRICA __

TEM SEMPRE E\1 STOCK li A' VEfIG,A, PO�

PREÇOS SEM COMPETIDORES ��··,'111AÇA.
MATERIAIS ELETRICOS, LU"TRE�� ABAT-

JOURS ELEGANTES E MOD�7-0 IS
NOV1DADES! VISITEM A "Ii.t··g�""il{'eaRua Joio Pinto n. 14 .. \IIíI'''-fa.- •

ACABA DE RECEBER UM FINISSIMO SORTI-
MENTO DE CHUVEIROS ELE'TRlCO�LNOVI,
DADE NO RAMO-AR nGO G.ARA.N 1100

Müller

I
�

e:;;�.='-=:--.';;:;:�_.. Ii
OrlanOo 5l1va. 50nia Barreto. Almirante. 'I V de- uma bem S9r-

mouro tle Oliveira en e-se tida easa de
A'S 21.35 • ALmtRAHTF. ... "E Suas

rU'1 n gocio sítuada no Estreio
rlo5ióad2s musicais".Em cailEla com

e

'.'
..

'

a Radiá Portel AlegrlZn9�. de Porto proxlmo a Ponte Hercilio
fllegr� IZ RadIo Clube Oe Pernambuco Luz Tratar com o proprte-Ih: RecIfe. e Rct)lo Clube d� Ceará Oe

I
. t'

.

fort.al,l!:za. ondas longas e curtos Pm- tario Leone Villa no refendo
tr-oc���l!'h! eUCALoL.. estabelecimento.

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

CHARLAUTH,
é o creme que revolucionou 9

mundo velho, e, óra revoluciona a

America do Sul .•
CHARLAUTH
não é um creme comum

RUA. ESTEVES JUNIOR 93

CHARLAUTH
che extinguirà as sardas, pano,
cravos e espinhas, sem a minima
Irritação deixando-lhe a cútis

limpa. macia e fresca.

Por 9:000$000'
VENDE ·SE uma LIMOUSINE

«Chevrolet»-típo J 936-em
perfeito estado. A tratar com
Patrocínio Vieira, prcsrleta
rio da limousine n. 521, 110
ponte dos automoveis .

Florlaoopolis-Teleloofll 1543

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

Aceita pensionistas, ; casaes, solteires e dlaris
tas. Preços modicos.

Velas e Magn

BI_._••• , 8rllaelra da Sul,

Jean_ile, Laaes, L••••a, Sã.' ,

Franeisco do Sul

MOSTAUARIO EM:

T.a.arã.

H.

í.,.::-, _;->:

De "'ama Mundial J

RcAART,�NoiJ; D;�°C:;-tfln QKik CA_RINÂ.
Matriz IFLOfllAIIOPOLIS

- • �, I

• .... - ,.

• � r _,_.

- '''".' ""

,

,

./.{
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SINTA--SE FELIZ por ter nascido numa

GOLDWYN
maravilhasassistir assimpermite

,

epoca que

FOLLIES
lhe • • •

A MARAVILHA EM TE'CNICOLOR!
Arte DO seio da opulencia... E' um tesouro de talento, de heleza e de gra(!a. Encantadora em sua

melodia musical. quando Zorina se ergue das aguas, DO bailado das Dimphas, os espectadores
julgam assistir o nascer de VeDus

HOJE � REX ",.., ás 4112.-,,6112 e 8112,...
............� F..��:m@�N!i.-.fA.;••�MM�&&�••;�mmmm ���wqm" ,�� i.I_ � mB..��Rm..m.�..�.m..mII

NOS S A V IDA Fugiratn da tlemenaganacem- EXPLODIU E INCEN-
�AN�IV!'!""'!"'ER�SA�R.J�OS�_---iiiiíiiiiii Ilha do baixador Regis de DIOU"SE NO AR

Diabo OliveiraVIUVA D�SEMBARGADOR
JOiE' BOITEUX foram literalmente arrancados da

cabine pela violencia das explo
sões. Todos os cadaveres foram
encontrados horrivelmente muti
lados. E' o primeiro acidente que
se verifica no aerodromo de Jer
sey, Uma das víti.f!llilS, o capitão
Swan, era piloto pessoal do vice
1 ei da India. I._---�-----------

Hoover seria o "lea-.
der" do m ovi

mento

LONDRES, 5 - Segundo os

primeiros detalhes fornecidos pela
PORT OF SPAIN, 5 - Um PARIS, 5 O sr, J. J. Muniz Companhia �JGrs.y AIiways» o

chinês, um francês, .m italiano de Aragão, embaíxador do Brasil em pavoroso acidente desta manhã
e um africano, que ha nove dias Berlim, atualmente de passagem deu-se com o avilo que faz o

fugiram do presidio da li la.a do por Paris, tem sido alvo de varias serviço resular na linha da Mau-
homenagens por pe�sG'" de lua .

t">
,Diabo, chegaram ôntem a esta amizade, entre as quais um COCK I cha, partido

de Jer�ey as 10,3.0
respeitosamente, cidade, onde foram detidos pela TAXL, que lhe foi oferecido pelo horas. O aparelhe tinha-se preci

policia. sr. Alfredo Sierra, as qual compa- pitado ao solo '10UCO depois de
Antes de aportarem a esta ilha, receram o �mbaixador Souza Dan- I ter levantado vôo. Todos os ocu-

f
..

d b tas, os mínístros de Cuba, Vene- .

os ugitívos esem arcaram na
zuela, Paraguai. Guatemala, Co- pa.ntes, �m .numer<'l tle quinze, 6U

Venezuela, oude as autoridades lombia e varias outras persenalída- seja, dOIS pilotes e treze passa-
a exma. sra. d. Mercedes Ri- não lhes permitiram a permmen- des híspanoamertcanes. gcires, entre 011 quais uma crian-

beiro, viuva do sr. ,l:geelin Vie- cia.
A melhor lenha 1.100 ça, tinham morrido no desastre.

gas;
J

Morreu tambem um cperario que
� menina. �ary, filha do sr. 'feri·Aldo o dia 1 O P- I

·

do C�. teAte
se encontrava' perto do logar on-

GUIlherme VIlaIll. �.. ,u u a aClo !li de CAiu o avião.
\ I

> i
d N b Varias a.bulancias e uma sri-

CAPITÃO :lRNES' '") ,"-1UNES 'I e ovem ro I ,ada de incendio dirigiram-se nes- CHICAGO, 5-·0 sr. Herbert
, RIO, 5 No Palacio do cstête I I d Hoover é o símbolo de um forte

A data de aman
-

·l'lSlinala e IUO, 5. O presidente Getulio, esteve ontem em conferencia e des-
te momento para o oca a ca-

movimento fascista, .) «Ieader»
. .

t 1·" .J. �..
•

- I Varsas aSSInOU decreto, na tarde de

I· pachou com o presidente da Kepu- tastrofe.

8�llveErsarlO nJa � lC, na I .... �r. capi ! ontem, c0!l�ideral�do feriado nacío- blica, o ministro da Viação, gene- -0- da s torças das quais o sr. Hitler
tao .rnelto .oao '}[)p\ys_:operoso nal o proximo día 10 de novem- ralMendonçaLima. LONJ)RES, ii _ �ã() conhe .. espera ativa cooperação>.
PrefeI�o da cI�ade <Te 3ao �ento. br..o':�a .. .. __ .... _* ......... 1 Tambem �onferenc�aram com o oidos agora n�VDS detalhes da Tal foi 8. sensacional revelação
MUlto relacionado e' . .estimado chefe d.a Naçao o mínístro do Tra- feita á imprensa pelo sr. Earl

em nossa capital, o dedicado Pre- Quem perdeu? balh�, e I) presidente do Instituto pavorosa catástrofe da aviação
Browder, secretario do Partido

f
.

b,. • do mate. ocorrida esta manhã em Jersey.eíto, rece era, por certo, mume- Em audíencía foi recebida a O avião da «Jersey Airways» a- Comunista. O sr. Browder acres-
ras felicitações, ás quais, A GA-

. senhora Henrique Lage, Bateu-se E'lB um campo situado a centou:
ZETA GOro o máximo prazer, se I . �elo sr. Jor�e Eugenio do EIl-

sêrsa de trezentos metrcs do ae- «Em seu recente discurso no
associa. pinto Santo foi entregue nesta Dr. Pedro de Moura Ferre A I F d H Id T

.

rodrome, incendiando-se. As cha- «nua orum », 0« era
.

n-
redação um par de óculos, que Advogado b H H I.

mas envolveram rapidamente to- une>, oove_,r pr�meteu. a it er
será entregue a quem provar R T· 1 ( b) I R f d I.ua rajano . So. 80 (i) aparelho. Testemunhas QCU. eils_a Cflop.eraçao». e erra o·se. a

pertencer-lhe. f E Alares declaram que os pasaageiros ] açao ascista na uropa e sia,
... e•••• declarou:

c Já estão sendo elaborados 051

planos para completa conquista
da Espanha pelo Iaseismo e para
a entrega á Alemanha de colonias
ao longo da costa ocidental da
Aflica.
Entrewentes, o Japão anuncia

a sua intensão de
-

monopolLml'
completamente a Chiua, o que
�ignifica uma ofensiva fascista
para conquistar uma possessão no

SIt! da China ».

Transcorre boje o aniversario
natalício da exma. sra, d. Jocelí
na :aoiteux, viuva do nosso sau

<10110 eonterraneo, desemhargador
José Beiteux.
A GAZETA

felicita-a.

Fazem aDOS hoje:

RODAS DE PRATA

A data de hoje assinala o 250.
aniversario do enlace matrimonial
do sr, João Soares e d. Maria
�oarel!.

O distinto casal, será, por êsse
8ullJpici9l!1t9 acontecimente, muito
feli�itado, aS30ciando-se, A GA
ZETA, eom todo aprazer.

\

Dra. JOSEPHINA SCHWEIDSON
(Especialista em. doeu(!as de Senhoras

e crean(!as)
CONSULTORIO

Rua Felipe Schmidt, 39
F'ALECIMEN'l'OS

Falecéu antem em sua residen·
cia á rua Ruí Barbosa, o sr.

Alexan{jre Moisél Jorge, tendo u

eeu .e Jultamento se efetuado,
ôntem m••mo, no Cemiterio PÚ
blic•.

HORARIO: das 10112 ás 12 e das 2 ás 5 horas
--------- .,;.."-

o TEMPO
Departamento de Aé·

rORautica Civil

Ninguem ha que pOB�a quebrar a

"Combinação Feliz". Sempre uni
dos caminham os imprescindiveis
c0mpanheiros da Mulher Brasilei-

DELAMBERT Ira:-PO' DE ARROZ, BATON
1.100 E ROUGE "Adoraçao�'

SenhoraExma.
Serraria
FO'1e

Uma .�utis clara e fiua, é muito mais
agradavel que aquela arranjada com

cosmeticos o.u com arte

Para o tratamento de sua péle, procure
conhecer as preparações venezianas de

"

A 'Suprema sensq('Õo :.�.
,.. O A/'1ER/CA/'I BALLEr� \

Boletim diario da Esta
ç ão Aéro-climatológica
Previsões para o periodo da9

13 horas de ôntem ás 18 horas
d� hoje:
.Tempo -Perturbado com Ichllfo
vas e trl)voadas.
Temperatura-Entrará em de·

cliraio.
Ventos: - Rondarão para o

quadrante 8ul, com rajadas fortes.
As temperatura!! extremas de

hoje, foram: maxima 25.0 e mi- I!!!L BMiJ!!I.JIJI'.,__Iiítft!M.....··

uima 21.4 registradas res:petiva-
mente ás 13.00 e 4.25 horall.

AVISO Zorina--Ben;1Y Baker
Andrea Leeds
Ritz Brothers
Helen Jepson
Phil Baker
Amerlcan Ballet
Edgar Bergen e o bone
co Charles Mc Carthy

A R O E N
New York

ELIZABETHA c. Telefonica Catarinense, avisa a seus distintos assinantes,
que estA precedend.. á uma remodelação, de int�resse geral, na �entral

ButamaUea, nelta ddade, de maneira que os assInantes, cujas asslnato·

ras estiverem compreendidas entre OI numeros 1580 a 1599 e 1280 a 1299

nearlo, pelo OIotivo exposto, com 8 serv!ço semI.interrompido_ das 6 ás
18 horal de s.gunda-feira, dia 7 deste mes pelB que de antemao pede as

respectivas delleulpas.

Fifth AvenBe691

o maior e o mais famoso Instituto dc Beleza d6 Mundo.
Distribuidor no Estado:

VASA MACEDONIA
6 TRAJANO 6

FLORIANOPOLIS
FloriaR9polis, 6 de Novembro de 1938.

A Admiuistraeão.

A VISO
O Real V. Consulado da ltalia. nesta Clpital comunica que tran

fere em data lo. de Novembro a SUl séde para a rua Almirante La
mengo n. 26.

Radio Embarcou ontem
para a Europa o sr.

Lindolfo Color
CROSL.EV 31 de Outubro de I 938-XVIIo.

Aviso ao público
Do ningos José da Sílva. proprietado da Padaria e Confeitaria

CARIOCA. sita á rua Alvaro de Carvalho no 17. vem por meio áêste co
municar á sua distinta fregueZia que, por motivo da reforma do prédio,
o seu estabelecimento serà instalado, provisoriamente, a partir do dia 24
dI) corrente mês, em uma das salas do prédio á rua Felipe Schmidt esqui- r'
an da rua Alvaro de Carvalho (prédio da Cia. Aliança da Baia), onde con
tinnará esperando as atenções de sua distinta freguezia.

Flori�nopoIís. 21 de Outubro de 1938.

o melhor entre os bons RIO, 5 A bordo de MONTE
. OLIVIA, embarcou ontem para a

EureJ)a, o sr. L1Rdolfo Coler, que se
fez acompanhar de sua exma. fami·
lill. Numerosol amigos do eXami
nistro do Trabalho foram ao cáes
levar·lhe suas despedidas.

O sr. Lindolfo Color pretente
fixar residencia em Paris, onde cono
tinuará a realizar os seu" trabalho I'
de escritor e jornalista.

na "A MODELAR"
o Sabão

"Virgeln Espe�íalidade"
.I,ío

C)�6Ã� ylRCt�
.... '7

ESPECIALIDADE

---r�------------� ._�_�

.. , ....... - ·-J·oinville
deve faltar em casa

&WETZEL Cia.de MARVA REGISTRAD&

alguma
-

nao
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