
'A vinda a este
Fernando Costa Partirá a 12 do corrente para Rio

dor o ilustre secretario da Viação e

públicas sr. dr. Celso Fausto de Souza, que em nOllle do Govêrno do Es'"
recepcionar o ministro da Agricultura sr. dr. Fernando Costa

até esta Capital.
tado, irá
acol11panha-lo
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Proprietario e Diretor Responsavet

WEIMAR, 8 - Em seu

discurso de ontem, por mo
tivo de decimo aniversario
da Convenção do Partido
4a Thuriaaia, () chanceler
Hitler reafirmou a neceesi
dade da Alemanha se conser

var forte para que lhe seja
feita justiça. A tacou as de
mocracias, declaraado que
efas são provocadoras de

guerra, após o que, entre

delirante! aclamações da
multidão que o ouvia, pas-

I sou em revista o modo 00-

mo desde o principio esta-

I·
... beleceu que li Alemanha
deve ler forte •.

, Pro.e,uindo, acentuou iolS

I exlraorftio8riol resultados
:..( obtidos p;raça. ao. principio.

I
nuistas dellde qne aellolmiu
o poder, a(:f8scentand0: «Is-
so é 8 razão pela qual mão

I devemos ellquec�r. j8ma!s .0
I que DOII permItIu atmgu

e•••• sucessol. Se certa im
preBla elltranjeira argum.n-
tà dizendo que poderiamos
t.r con.eguido tudo meio de
negociacões, eu di,. que a

Alemanha negociou durante
quinze longos anOIi.

dAIRO

Estiveram, ontem, nes

ta capital- os srs, Egon
Tltzmam, celeter federal
em Brusque e Artur Risch,
dedicado e operoso prefel-

1100' to daquela comuna que
.

I se fizeram acompanhar
--------------------- dos srs. Fernando 80et-1
Os EE Unidos e a politi-itger, farmaceutico; Gu!-•

Ilherme Kormann, escrr-

ca '·.nter-amer·.cana de vão; Germano Se11aefer,
- escrivão do Registro Civil;

defesa Luiz Strecker, industrial
e Oswaldo Gleich, comer
ciante, todos residentes
ali. I

Essa comissão de auto-Iridades, comerciantes, in
dustriais e funcionarios, Iveio especialmente a Flo-
rianopolis convidar o ilus
tre Interventor sr. dr.
Nerêu Ramos, para, uma

visita oficial áquela loca
lidade. -S. excia. aceitan
do o convite declarou que
ainda este mês visitaria
o munlclpio de Brusque.

WASHINGTON, 8-0 sub-seeretário de Estado sr. SUlllneI
Welles irradiou um discurso prevenindo ao mundo que o g.vêrno
dOi Estado!! Unidos eatá disposto a fazer o necessarÍo pa ra colocar
!!Ie em situação de poder defeader o país contra qualquer agrellsão
"parta ela de ondo partir". Acrescentou que 05 Estadoll Unidos
estãQ preparados para cooperar com as republicas americanas no

leD.tido de "conservar o hemisferi0 ocidental seiaro contra qualquer
ameaça de ataque".

O sr. Welles fez essa declaraçãa no decorrer de um discur
so em que frisava a importancia da Conferencia de Lima. O ora

dor disse: "A situação mundial torna mais necessario que nunca o

desaparecimento da mais leve $ombra de divergencia entre as repu
blicas americanas, ou de suspeita em suaI! relações comuns. Quais
quer dificuldades que possam existir entre elas devem ser elimina
dai DO espiritQ d. amizade e ae telerancia ((ue •• tgrnára prover
biai Da vida interna americana",
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Caça ...

Obras

I

II
I Santa Catarina possue o

café do mundo!
"Estou para mim que o Brasil só sairá
do abi�mo eeon6mico em que caiu o

café, no dia em que fôr decretada, com
pulsoriamente, a obrigatoriedade do
sombreamento dos eafezais" -- .fit·ma

o dr. ROlerio de Camargo

Em visita de caráter oficial, esteve em Florianopolia,
ha um mês e pico, o dr. Rogério de Camargo, diretor do
Departamento Industrial de Serviço Técnico de Café, de
Ministério da Agricultura, e uma das graedes auteridaâes
mundiais em cultura caíeeira. S. s. percorreu os cafezais da
ilha, mcstrando-se vivamente impressioaadc f..ce á excelen
te qualidade de nosso tlafé, checando mesmo li afirmar, d.
maneira categórica, que «Santa Catarina possue o melhor
café do mundo>.

O dr. Hogêrio Camargo não escondeu sua enOrJ:U8 ad
miração pelo trato dispensado aos cafeeiros, maxiraê aa PI
quena fazenda do sr. Masoel de Freitas Cardoso, situada
em Itacorolri. Este cafeicultor enviou, faz pÜUQO. dias, á
tfuela autoridade, regular �uanti(jad. do café pr04uúdo e

beneficiados em sns terras.

Agradecendo a eferta, o dr. Camar,e .ndlrlçeu ao

sr, Manoel de Freitas Cardos" a 1I.,ui.te eu'a:
«S. Paule, 27-10-938-Prezacio �r. ,)ineel Car4lla.e-

Florianopolia+Eordeais 8audaçõe..
-

O recebimento da araostra de café despelpade lIue teve
a bondade de enviar-me foi motivo de re,Qsijo para todes DÓi
que militamos na caeapanha da mellteria d. café bruileir•.
Essa pequena amostra. veiu, IIlerD dúvida, revelar as ,rand@s
possibilidades catsrinenses em l!Iut�ria de 4afé fino, :d@ vell

que todos os requisitos de qualidade ai se ceaeentrara, desde
o aspeto á� prQV8S de degustaçâo. Fiquei, por is.e, latisf.i
tissimo. Na Celosabía ou nos paizell da Âmeriea entraI
onde acompanhei os prOM!IIOS de preparo não vi coisa muito
superior ao que acabamo!! de constatar na referida a.oltra.
Dou-Iha, pois, os meus sincsres liar!l�e.s fllzln!lo-:vGtos pa
ra- que o sucesso ora alcançado não fique apenaa ua ••os

tra, e, que outros interessados possam cooperar da me'J:l8a

maneira no bom preparo do café brasileire,
Como é sabido, o nosso pais não produz ainda .iquer

MEIO POR CENTO de café despolpado fine, enquanto quo
outros países, nOSIOs cencorrentes, chegam a produzir 95 '1.
dft&l8filli despolpados, Sem dúvida, o lavrader brasileiro eave

redeu para Q eaminao errado das culturas ensolaradas en

quanto os demais produtores adotaram mais racicaalraente
os processos de sombrearaento de suas culturas. Besal tou
desse primeiro passo, mal sucedido, todos os erros ôra, crista
lisados em verdadeira rotina, arraigada na tradição de ha
varíos decenios. E, como consequencia dessa rotina, a perda,
dia a dia mais acentuada, do esforço e da tenacidade d.a
gr3Th m'liwiq 1'1'1 lavradores que não querem enxergar em
bora. sentindo já extertores de uma agonia lenta ante a ver

dadeira debacle dos café" baixos. E sonham cem a possibili
dade de os cafés baixos ainda venceram 011 café. final. E,
enquanto isso, os nesses competidores vão se assenhereaado
des principais mercados onde os seus café! são cotados com

um agio de HIO$OOO a 118C1a aôbre os cafés brasileiros.
O sombreaeseate é a base dessa vitoria Da cernpetição

das qualidades. Estou para mim que 9 :Brasil IÓ .. irá. do a·

bismo ecônomico ew que caiu o café, na dia em que for
decretada, compulsoriamente, a o�ri,ilteriedaàe.o soesbrea
mento C09 ear••ais. Nesse dia entlo teremos reselvído dois

problemas fundaraentaís da ecoaoraia brasileira: o refloresta
DIleDto e a produção d...fés finos.

EtII resumo: o caíê tI.apolpado que nos mandes é fi
ni9l�lllo. Tão fine quanto qulCIJuer eaíê da Ameriea Central.

-

Apre."Hlta um extraerdinârio .neorpamento da bebida. Estri
tamente male, .erunlto a expreuio csmereial.

Como .e vê, 6ua possibilidade de fazer café. fines é
extendida por todas a. zen.. esfeeiras d. pais. E quanto
mail alta for I. rerião maieres .erão por certo os requisites
c. '1ualidade, ccuísrme se verifica aa America Central, na

Colembia e 110 Mexice. Ath uma altitude de 2.000 metros
cultivam-se aí os caíesais sempre li sombra das arvores. E OI

mais reputados produtos são os oMsall altitudes. No Bruil,
eoastatames, quer em Sant" Catarina, quer ma Baía e Espi
rito Santo que aa Gfualidades finas se evidenciara âesde ii

beira do mar ... e não fazemos eafês Iinosl.
Atnalmente estou afastado do �. T. Café. QQPoi. de 10

anos de UliIla campanha sem tre�ua em prol dos carés fine!!.
Por '!!1O, não pl)derei petsGalmElnte resolver c oall() d. Saut.
Catarina, como leria de minha vontade. Vou traballlar ago
ra no iovêrno de S. Paulo. Elltretanto, estarei á di!!posição
do prezada amigo flara 1i9 infGrm.a,ões que desejar. E' meu
ardente desejo que Santa Catarina cQnstitúa 11m 8X(lm�lo,
de vez que já pOBsue o principal que é a cultura st!lmbreada.

Resta-lhe adotar o despolpaAlont,GI em massa, (10m" sis
tema Ilabitual e terá resolvido � seu problema.

Pr&tendo fa�er uma palestra na Rural BrallJileira s8brlll
a produção de café em Santa Catarina. Seria pr�sinl enviar
me uma maior quantidade de café ii Cêrca de dois quiloS! p
Necessito tambem dos dad@s melereológicos da Ilha. Quem
m'os poderia eaviar coa certa urgência?

E' com 0S meus votoS de saúde exteosiv0 a eXOla. Si
nhora, abraça-o cordealmeute.

1_ __: Rogério de Camarge \

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Riachuelo, Martineli, Aldo Luz e

América, de Blumenau
aao os concurrentes aos 9 páreos da regata de 15 de novembro. que promete
ser a r-nais brilhante dos últimos tempos.
-- � ," 'r" �.�...p..I'!1!!!""J"l'!!f'.s:.r�

p.
_

concorrerão ao magnifico páreo extra, n(i) qual será homenageada a briosa mari
nha nacional, sendo o ref'erido páreo dedicado ás ut",idades navaiq deste Capital.

Santa Catarina

S. PAULO, 8 (De "OlympicuI")-t'Apesar da competen
cia dos técnicos da Fifa, a seleção "continental" que se exibiu em

Londres outro dia, pecou pelo errado criterio na sua organização.
!'Ião poderia ter melhor resultado em vista de ser hetercgenea. Na
defesa lançou-se mão de jogadore\ se. classe elevada pala tão

grande empresa e ainda deixou-se de dar mais potencia á linha
média; no ataque, sucedeu o contrário, fez-se questão de grandes
'auras em cada lugar, despresando-se a coesão.

Na retaguarda, salvo o fam:>so Olivieri, outros valores pode
riam ter lido aproveitados. Faltaram os Ssros], Burger, Sesta, etc.

Na vanguarda apelou-se erradamente a um campeão de elida nacio
nalidade, impossivel de se entenderem os cinco sem se conhecerem

N.R.: -E' bastante irônico o sinão de nome.
nosso coléga paranaense. Apesar Jog ..ram um francês, um Italiano, um hungaro, um belga e
de se estar 8 catar os elementos U" I O d f Ium norueguês. m pasticcio, como vêmos. resulta o oi nu o.

para a "futUfi\n seleção catarinen- O rendimento teria sido melhor si jogassem os Ferrari, Biavatti, Ca
se, esta ainda NÃO DEU UM laussi, etc. Pida nada fez. Dizem 05 criticas que a tática contraria
50' TREINO, sendo de se eape- o inutilizou. Que poderia fazer sem compreender 06 companheiros?
rar que tal não aconteça ainda Quando Domingos o segurou sozinho e não o deixou relizar no

pur muito tempo. ,

.

prého Italia ;li: Brasil, não foi tático. Tudo depende da maneira lite-., \
raria como os criticas de lá apreciam uma partida ...Por s.rvl�os prest.. Contra um descombinado daquela marca os inglêses impudotJ ao fut@'ból .otroR zeram sua melhor classe. A contagem foi expressiva. Resta saber

para a fidalguia fi. si mesmo assim, num campo de Paris, Milão ou Viena, os britânicos
IOlflaterra teriam superado OI adversários.

Sim, porque devemos, antes de mais nada, levar em conta

Recentemente, faleceu na I14gla- o fator campo que os inglêses acusam nitidamente em desvantagem
terra um certe sr. Charles Clegg, quando jogam em outros países, Pod� ser que o prélio Inglaterra x

de Sheffield, de tamanha proemi- Europa seja bisado mais tarde. desta vez, nsm campo d. aquem

A D· F nenc.ia no ca npo futebolistico,que Mancha, então veremos como iria as coisas.uetoria da ederação Catarinense de Desportes.em reu-

:li!e �ntem realizada deliberou: o rei deu-lhe titulo de 6dalguia, O que 6cou ass.nelado desta vez, mais do que tudo, é que
passando-o a Sir. Finou-se cerca- os técnicos da Fifa "mancaram" elementarmente no criteno da orga
do de consideração, 80S 87 anos, nização do "oozel que representou a Europa Continental contra ,)S

e dêle dissera.n os escritores de velhos mestres.

esporte que e jogo jamais virà a Já que queriam fazer uma "saladan e não um conjunto, per
ter maior chefe. que não usaram para a defesa o mesmo criterio do ataque?

Si assim é, urge acrescentar que Assim a excentricidade sería mais curiosa. Os seis da reta-

Sir Charles pagou de SUIl pessôs guarda poderiam ser um checo, um suisso, um holandês, um alemão,
ena todos o. aspéctos do futeból, um português e um sueco. Assim o "XI" teria em cada posto um

conforme se poderà verificar por "ali de uma diferente nacionalidade, embora ao invés de 3 apa
êste resumo de sua exietencia: nhasse de 6 a O ... »
I�70.- passou a jogar soccer de ·p--.----II!IID·EII!C�UI!l!ST!!!IIUII!I!R�EI.._·Z-·M·A·'IIIIIQII!IN!I!IIII!INIIAIIIIIS�P�A..R�A-G·EIIILIIIII_O
pnme,lfa classe no qU8,:ho do du· reclsam-SeRAS QUE SAI- EM PERFEITO ESTADO VEN-

�e Sneffield

WedoesdaY;1872-f:BAM FAZER CAMISAS E ROUPAS DA CI 6ARANTIA

1Integrou a eqUIpe da Inglaterr.; DI! CREANÇAS. Informações na rN

�ue dIsputou a ptimeira parti?a 1Ft_�rn!'l!a�D�dO�M�a!!!Ch�a!!!!d()�n.�2!!5�.��������D�e!!l�a�m�b�e�r!!t���IOtern.clonal CGntra 1\ Escocla; ..
.., .

...
.

Naufragou1882-arbitro de primeira classe, "
apitou a final da. Taça da Ingla-: San a t o r i o San t a C a t a -r i na" co com 16terra, e o c1àsslco encontro das'
seleções ingl@;)\ees1:ocêsa;18861\-passou a ser memoro da enti
dade dirj�ente do futeból na In- i
laterra: Futeból .Associa.tion; 18a9 I
-passou a vlc.e:-presldente da I

Futeból Assoeiation" tomando
parte na fmldaçãQ de outro clube
forte, o Sheffield United; 1890-,
ascendeu à diretoria da Fuk,bol i

Assucil\tion; 1892--arb:trou a I

6nal da Taça da Inglaterra; 1923 :

-subiu à presidencia da Futebóll
AssQciation; 1927-devido a seus i
serviços ao futebol foi elevado,l
pelo rei, à dignidade de Cavalei-lroo . I

, Secretaria da Fcd,;raçio Catarinense de Despoltos, 8 d Durante 51 anos, Sir Charles I
novembro de 1938.

e
Clegg foi .membro do. conselho i

diretor da Futebol Association i
r:la Inglaterra,depois de haver sido!
.jos�dor e juiz... I

AGAZETA

A VA I', ATL.E'TICO,
IRIS, TAMANOARE'

x

Paraná
Os nossos primeiros adversários no Cam
peonato Brasileiro estão se preparando ati

vamente.· Só no dia 10 o terceiro
ensaio de nossa seleção

Com • melrP. titulo • COR- leire de Futeból,
REIO DO PARANA' publica Devido a isso, apenas doi,
• :I'luinte: treinos realizou até hoje o nosso

"scratch", que só voltará a se

exercitar na próxima quinta-feira,
feriado nacional.

No entanto, os noults primeiro.
ad'fersários, que IAo OI catarinen
ses, estão se preparando ativamen
te, como se depreeade das noticias
que nos chega(JI do vizinho E,
tado.

.A F.deraçãe Paranacnse d.
f'utehól nlo suspendeu ainda.cemo
era d. se esperar, • terneie da
cidaele, para ler procedido e pre·
paro de DOU. seleçãe, e nlo to
..ará tal medida emquante nlo

fôr d.6niti'flmente marcada a data
do iaicie do Campeouato Brasi-

Depois nlo nos queixeeaes si
o nosso XI 6zer má figura no

torneie m�xi!llf) CJlo país .....

Federação Catarinense
de Despartos

NOTA OFIIlIAL

a)-Designal' o dia 13 do corrente, domingo, pare a reali
zaçlo, neste Capital, de um encontro entre os combinados do Norte,
inteirado por elementos da A.C.D. e da A.E.S.F., e desta Capital
e do Vai. do Itajal, composto de amadores da L.F.F. e da A.S.
V.I.;

bl-Convidar o sr, dr. Silvio de Melo Leitão para me en

canelar da oreanizaçAo da seleção L.F.F. e A.S.V.I., em virtude
de estar suseate o diretor técnico desta F.C.D.;

C)-Incumhil o sr, Ramon \iarqueF, diretor técnico da A.
E.S.F. da organização do combinado que representará aquela Liga
e a A.C.D., e o sr. Edgar Scbneider, presidente desta, de chefiar
8 embaixada, que, exceptionalmente, dada a 6nalidade da excursão,
poderá se compôr de 20 pessôls;

d)-Desiinar o dia IOdo c.rrente, para a realização de
um match-treino dos elementos convocados, para a escalaçlo do
combinado que enfrentarà o do Norte, para cujo jogo serAo cobradas
eotrada. ao preço único de J $000;

I)-Convocar os seguintes jogadores para o treino do dia
10, que 'carao à disposição da direçao técnica desta F.C.D:-'Na
L.F.F.: AVAl' F.C.--Vadico, Vilain, Arnaldo, Diamantino, Bor
ha, Procopio, Azevedo, Galeguinho, Forneroli, Saul e Nizet.;CLU
BE ATLE'TICO CATARINENSE: - Gato, Matol, Brito e

Secura; FIGUEIRENSE F.C.:-Ivo, Antenor, Chocolate, Fred,
Calico e Carloll; IRIS F.C.:-Mirinho, Braulio e Cruz. Na A.S.
V.I.:-Fateco, Ceuceira e Diegoli.

Para 'carell' à disposiçã0 do �r. Ramon Macques--��a A.
C.D.:-Otavio, Janjão, Pé de Ferro, Marinheiro, Cllo e Emilio;
e na A.E.S.F.:-MaroDa, Y�yê, R.bens, P. Leme., Waldemar,
Raul, Filipinho, Pedrocl, Nhonhô, Tito E Artur.

f)-Convocar uml) reunião dos presidentes das Ligas 61ia
das na .'de desta F.C.D., dia 13 do corrente, às 10 horas;

g)-Notificar. às Ligas Regi.nais que do próximo dia 1 6
6cario .em efeito até ulterior delíberaçlo, as requilições de campos
f.ita. p.r eata enti.lade.

SoloD Vieira
Secretário

DESPORTIVA
REDATOR: Osmar Cunha

FIGUEIRENSE,
E EXTERNATC)�

Salada
Eurof.Jeia ...

O eomandcot., .&tll:.,,·
Soares tomo. posse
do seu novo cargo

RIO, 8 (Ag. Nacional)-�
comandante Atilia Soares. que
vinha exercendo o rargo dt: Se
cretario do interior d'\ Prefeitu
ra, assumiu, hoje, suas novas

funções de ministro du Tnbur:al
.

de Contas do Distrito Federal. r

flaando II� ..... r..
eerdar

Um rom mce

passou ...

S. Mm presente reai�z.' á
esse sonho... E nenhl.u.
presente melhor d. que um

perfume, 11m perfuoac que
faz sonhar como Noite de eal :;.
dad por exemplo.
f' o ultimo peerna que

Schnelder &: Cía. escreveu,
com a magia misteriosa dr
suas essencias raras. Noite
de Bagdad é como uina sln
fonia, na qual trescalam ne
tas frescas e ardentes, aI·
ternamente. Noite de Bdgdad
faz sonhar... lembra roman-
res e sugere poesia ... Um
presente apropriado, pois,
para as mulheres que amam, 111
faz recordar os romances pa�'i' -

sados. I

NOITE •• DA••AD

�. r.o.v••• p.r
Ia._ II.

Schnelder a Cla
,

"UMBNAV

o bar-
passa"

•

gelros

....

AndréDr. Kiralyhegy
BOGOTA', 8 - Infer.am de

Istmina que, em conse,uencia de
urna yiole.ta tempestade; Dau.

fra,o\l um Davio , vela que Tia·
iava para 8 Panamá.

.

•

Das dez(;noye �e.s3a. qlll .e
eneontravam a bordo, .omente fo'
ram reeolltiias até a,o.ra dois ca
.Iaver•• , igaorando-.e a .ort. ,u'� .�
tiveram as àeaai.. '

I

DIRETOR PROPRIETARIO

Estação PERDIZES - Vila Vitoria - Estado
de Santa Catarina

o �melh()r estabelecimento, perfeitamente � aparelhado
para o 1;ratamento conservativo e ci�rgico de doenças pul
monares (pneumotol'ax, frenicotomia, toracotolllia). Este Sana
toriQ encontra-se locali"ado na Estação P-erdizes - Vila Vi
toria, na Estrada de Ferro S. Paulo - Rio Grande, 8QO
metrQS sobre nivel, possuindo uz eletrica, agua encaaada e
estradas de automovel, com clima saluberrimo.

'

O Sanatorio encontra-se instalado com aparelhos mo

dernos de RaiQ X Heliodor, Ondas Curtas e LaboratQrio
para exames de escarro, sangue, fezes, etc.

Seção separada para convalescentes de doenças gravet,
litado postoperativo, impaludismo cronico (malaria), esgota
mento, etc.

•••• M •••••••••••••

Suleldell-l!Ie eo.
tiro ao .pel.&o

S. PAULO, 8-0 eOlllercia.t.
Eu,eni. Alberto Ba.kbea.er re'
.ideat. , rua Cear', 196, a�iei-
4.u-.. totem, 'pela ••olai, coDl
ua \ir. a. peito.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Perfumarias e artigos de toucador!
Mesmo com

GAZET

• •

prejUlzo•••
EXAMINEM

da C A S_A
A Casa que mais barato vende
__�"",,,d -"fil"S'é"P'!"" ee!r!P?%j.

UnJa visita dos [o: na
listas ao Departarnen
to de Es�t���tistica e

Publicidade

o s c
,

EFi o s

I
-

--� I TIRO DE GUERRA DE I
NOVA � TRENTO

c

Pelo dr. JO$é do Carmo FIo-I dos ficha rios; desde a feitura dos Aproposito d!\ passagem,
,H'S, foram os representantes da I

irnpressos , li d!stnbuição do" ontem, do �egundo aniversario da
imprensa convidados a visitar o me��os, tudo obedece a uma flltJ(hçfio do Departamento de
1 Jepartamento de Esretistice e inspiração rnetodrca , para 'jtl': E"'c.:tist:c>! e Publi(�jdade, dirigi
Publicidade. não encontramos capazes de tu-' ram os seus Iuncionanos ao sr.

Tal gentileza, veio pruporcio' do isso finalizar. l v erve-tor Nerêu Ramos a se.

nar aos jornalistas a oportunida- O Dc:partamento &� Es!ati�ti- g,Jin1: [lIi:Hl,<'góm:

�de de apreciar um dos serv ço� ,
ca e Publicidade. dirigido su- Excelência! Nenhum progra· . ,º

.

mais adn.ir sveis pela sua oígarH-11 �:�IO��rle�! c_ .[X�!� . ,�r.. J '�� � . �o I ma de go, êrno terá CO�15�cuçA� '�,;,...

.

�.

I.:!ção. .'

Carmo F leres, achá-se dividido I segura, nem gerará beneficios, 51 ���
A par de um zêlo inexcedivel em quatro secções, a saber:

I
não contar com o COíiCU:'SO da .._.

por parle do funcionalismo que 'I \L Secçãc: !-\!t,id<.:ote-chefe: E�tatistica. Sem êsse auxilio tudo! A ','COill?:naçao Feliz" ll�S
, d d· .u peso Milt· Leit d C f "I '.l .,

' I perfumartas é arte que r ao

con,stltue. o qu.a dro
o

Fel
.

d t:�l er e a �s a, co�pre� serà\l raglEe °1:Huira·S h I
! encontrará símile. As formu

soa existe, am a, naque e Dc- en enoo os segumtes SeVHçO:l. ossa xce encra en ar n-:,

1'" S· ,- d .,:'. c.'
'

.. ',Ias dos Tres Elementos
partamento um e evado espinto ,t.U;Jça.o Uí)(ll";fdt,a., ,:Iltuação terventor, compreendeu, de-ml- . . . 1

! idd! t - t-� .. ··, ; (�, ,. distribui E
.. pr irnordia.s da Beleza são

(e capaci a' e e ce compe en .. .co»: mica ','LU!i:!Ç'10, rstn UI' CIO, que, sem statrsuca, não
K. ii •

_ "
.

" ,\ d ".. ..... . ). c: 1" idead b
frutos da Ador.lcao

CHi técnica. r\ (Ir em, a msr

'-I
'-r \J !l'au ca riqueza , ,_1I- rea Izar la oleada ora, monu-

.

.

_

I-'Enii. (I afim ,}ot"dCl, co .st.tu. rn. li ç,," ,i (.);li;:mtralJva, politica e mental, sem precedente, do 50- I=st� no Rão umsem dúvida, u-o dos mais belos

I
i ;'anCHi1; expediente do gabine- erguimento sócio-econômico do L u �u

exemplos de. miro fação, que b-rn te do Dador. Estado. E, lucidamente, ernpres- det I dripóde servrr df' I çiL a s glllf.
: 2a. Secção; Assistente chefe: tou o melhor apôio, em t 936, e I or on fino

Nos seus menures detalhe�, Virgdw Gualberto, compreenden á Convençio NaciCí)nal de Esta'
toda essa OIganiz8cáo fui posta do os seguintes �evircos: Situa- tistici, para, posteriormente, san' RIO. 8 (Ag. Nacioilal)·- ,

ante 08 olhos doa pisitantes, que �ã» EC0fior,:;ca (Jrl)dução), Si- cionar a Lei o' 99, de 5 de' A bordo do «Avíla Sté:lf»
.

d d '1 S
. I

b d I d Inão puderam escon e, a s!\a li -, t"?.ção SOCI<i'; l[ull�ão cultura!: outu ro aque c: ano, aprovEm I) chegou a esta capita o sr.

miraçào e :lue oculta-ia não de- E�tatlstica d:'! levantamento me- e ntiflcando, no que dizia les� Georg \Villiam May, editur
,,'em do conhecimente publico. canico (exjJortaçso, bic-,::"tatiica peito a Santa Catarina, as reso" lcndrino, qu:: vem instalar

Em todaf. as St'(çõe� se tra- ce edufa:-,wn'1I), Ofi:�i)taçã,) técnica luções tomadas pelo memoravel vari?s livrarias n(J Brasil e Ibalha com "fll1cd; C;�db um dos das [Ige�lcias municil-'ait de Es- conclave. adquirir, segundo ínform(;ll á
runcion�rios se �enle 1'('6>uido da talisca. A 7 de novemblO de 1936, re portag\:'l11, obras de e' cri-Icornpreen�ão uit,da d,"".s seus de- 301, 5 Cç'iÚ: A.�,istente-cht:ft: i criava Vossa Exc�lêncía o De- bres su i-a l11ericônos para as

veres, resultando deóse conjunto. Haroldo Caldeira. cOl'f<preendl'n-1 partamento de Estatistica, que. biblioÍêcê.s ir glezas.
,abaé'gadl) de e:,fürços a úbra

I
do (JS sq�uinks servir;os:

�
Situa-, h?ie, �ompleta dois anos de e�

hrmída' el (.!'le s·' COl!'Laia I'�;ra çâo fls\ca do, Estad.,o; �Iabora- i x!�tê?cla. Serraria DELAMBERT
" guHw da n("'S3 tmB e da ção. de graf,cOf; Serviço foto- E pelQ transe.urso desta data I

Forte 1.100
I

!lI �,() g; ok. .

grahco. que (,s funclonanos do Departa- .. -._-_.... o

Os dados �btáti5tic05 já obt,- 4a, Sccçáo: Assist!!ote-chefe: mento de Estatistica e Publici- Aroldo Caldeira-Lourival Ubal·

dos, nas divtrll8S modalidades. Lourival Camara, cvmpreenden- dade, abaixo assinadcs, se con" do Câmara-Osni de Medeiros

velem como pei!bof do devota- do o serviço dt;; pub!ici':ade ge- gratulam, respeitosa e efu�iva- Régis-Ivo Maes-Gíovani Pas
mento ao trabalho e como atesta- ral. mente. com Vossa Excelência, gunlino Faraco--Gui'herrilina da
do da grand� capacidade do E' em tO[l"O desti! quatro sec- Dedindo·lhe, ao mesmo tempo, Co,tí'l. Avila---Selene Fernandes

�upr.m() 'J(leiltador de tão Im- ções que gira toda a obra pro- �ontinue a disp!nlar, como ate -José Antonio de S. Tiago
partante serv;ço. O d(. José do digioS8 do importante Departa- agora, toda II ajuda ao orgão Olga Vo'gt Lima-Childel ico

C!ilrmo Flores tem, ,lO seu De- mento, que tallto está contribuin- em que trabalham, a-fim·de que Hosternc-íb Ligocki-Waldil'
portamento, espelhada a sua do para o progresso do nosso possa este, cem maior entusiasmo Fausto Gd-Rui Marques
excepcional compleição de Estado e para a gra�deza do e maior eficiencia, colaborar na Dulce Pereir.\ da Costa- An

organizador, ptJis tudo ali se Brasil. tarefa sublime de tornai !:ianta tooieta B,enhadlew5ki - Jonas
eçha estabelecido dentro de dila Ao dr, José do Carmo Flo- Catarina �,elhor conhecida, mais C�llIard da Silva- Ines Arruda
IHm'Oonia que tem tanto de no- res, apraz-nos agradecer a fdiz amada e d-: maior prcjeção no Ramos - Jo�é Sobierajski-Nico
��vel como de supreendeate. oportunidade que nos deu com concerto das demais unidades lau S. boho de Oliveíra-Abi�

Desde moblliario. para CUIa o seu gentil cenvite, para apre- federadas. Florillnopelis, 7 de !to Jo�é de Carvalho C(!sla

�,cquisição presidiu o mais ligo- ciar um dos mai:; múdclares De· novembro de i 938. (aIS.) José

I
Ab, lardo Batista dá Siha

ros@espiritodt'."economia, 1i0 partam�n�os da a�ual adminihtra- elo Carmo FI�re�-.Milton Leite Milton Lehmkuhl-:-Targíno A.

máqUlnano destlOado á confeção ção pública catanneme. da Costa-Vlfglho Gualberto- de Ocleans-Franclsco Fcrrel[a.

,�,

Eitl '

Vendemos mais barato!

E DON I

,------

Em tempos, graças aOI esforços menli, �'pecuniari91
de abnegades patriotas possuiu Nova Trento um Tini de
Guerra, que tomou o 8. 3�1, conearrendo no primeiro ane

com 32 reservistas. Muito serviu a08 filhss daquele munici

pio que assim, sera se afastarem dQS seus afazeres preparam
se para bem servir sua Patria.

Infelizmente, porém, meteu-se, de parmei0, iii. politica
gem do campanário, aliada ao interesse de rapiaantsa quo
tiravam proventos da exclusão de determinados conscritos
desapareceu aquele Tiro de Guerra.

Graças, porém, é boa vontade e eempreensão d. algulil
verdadeiros brasilienses, não daqueles que acendem uma vela
ao Brasil e outra â Dação donde vieram seus avós, formou
se um novo Tiro, que já. conta 38 atiradores.

Na pessôa do sargente Josias Nolito de Naseiraen to,
nomeado seu instrutor, encontraram os :araOBO!! rapazes que
constitue o aluai Tiro, um correto e brioso militar, censci
ente de sua missão, qUI Gil tem guiada com teda Il'j)roficien
Cla.

Devido a aeus esforç01!, sua boa vontade e nrdadeir0
interesse em fazer daqueles jovens verdadeiros lolciadol, é
de vêr o garbo com que marcham, a perfeiç8." cem que : ·'UI.

Dobram � a alegria com fiue relreuam de luas longas Dl lr

cha�.
011 eantoSl dOí! hinoi! naciolilal, da independo.ci. e !lO da

bandeira, bem CtIJllilO outros patri0tic91 sio lotoadol prcafiti
enteaente.

Emfim, fal prazer vê-los, como aCOl'ltellM \'110
�,�

Gapith
João Peslôa Fontes, que por aqui PIUlBQU em serviço d. inlpe
ção ao referido Tirl).

PeDa é que nio v�jamos renascer ell!l�':todo. •• nOIlOil

municipios tão util como proveitosa iniltitYiçã<t, cuja idia,
depois de que vi �m Sidney, na AUBtralia, em 1838, pila
imprenla de nossa Capital, leUlbrei_�il�adoção.

l"lENRIQUE BOITEUX
Ahnirante ref.

t 4L!2U4" iA .ZU �. __.. .iR _m.; ktYEV'f!U!L! ;;;

Exames de admissão

f»ROFESSORES DO GINASIO, AVISAM AOS
SHS. PAIS QUE SE ACHA ABERTA, COMO NOS
ANOS ANTERIORES, A MAl RICIJLA NESTE
CURSO. ATE' 10 DE DEL�EMBRO ViNDOURO.

MELHORES INFOR:vIAÇOES, das 11--·13
horas ás Ruas Padre Roma, 125 e Ro
ealuva 175-

I
_1

I
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Concertos, limpeza geral, reformas, lubrificações
e pinturas em

Maquinas de escrever, de Contabilidade e Cai-
xas Registradoras, nacionais ou estranjeiras. ,

usando o creme

I �DARLAUII'.H
AUGUS"T"O KLOSS

I dirá logo sorrindo: que produte
Mecânico técnico e prático maravilhoso!

Rua Conselheiro Mafra n. 90. Fone-1488 I VE�DE-S� um auto FI�T
--- I em otrmas condições de íuncio-

Deposites der\tarios e�

81 umensu-Lages-daraguá-Cruzei ro doSu I

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

Quartos huna BD�� comid�
BEBIDAS NACIONAIS E ESTRANJEIRAS

namento.

Informações nesta redação.

avega-

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

ESTADO DE
STA. CATARINA

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

nt
-

a I Telefone
�

.84 �
,�
•
i],t1'ij�

Companhia acionai de
çã\l Costiera

Mc.vimento MaritimonPorio F'lol'A��napDlis

• Paquete ITABERA' sairá á 8.do O Paquete ITAQUATlt\! sairá á
corrente para corrente para:

Paranaguà, Antonina.
Santos, Rio de Janeiro,
Vitória, Baía, Maceió,
Recife e Cabedelo

.,

Cargas e passageiros para os demais por
tGS sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro.

lmbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre

Proprietarlo:

RCA-VlcrOR
1939

� ---..... ..�;!.�_. ,,_ ..��..;tWIFw�.��

HOTEL AN RETTA II
4) MELHOR DA PBAÇA _ IIACOMODAÇvF�� CC?,NFORTAVEfS PARA VfA- r·JANTES E EXMAS. FAMIUAS .

I TRATAMENTO DE PIUMEIRA ORDEM-CO ..

I

I 'j :lINHA BRASU..EIRA II! ITALIANA

r
.

Anexo: Armazem de secos e

I
molnados

�Uerval Santa Catal·ina
�

I -- fÊíWK1W'íE����m�nTTr�'1
i

I �_-:-�.,-��g�,�.�(.!!'!E�===�-!'!"'.'-���=�ZJ44tS��;z�.�:U!!§IOlJM!!'t1��.�!mI9!!!!,!;�;·I!!I!!."!!!!'4I���. *1�Distribuidor Exciusivo

Casa P I E P E R
Rue 16 de Novembro, 3<56 JOINVILE

Admttern-se ainda alguns agentes no Interior

FABRICA DE ESPELHOS, A UNICA NO ESTADO - VIDROS DE TODA ESPECII - MOLDURAS-
QUADROS, ETC.-v'IDROS L.à.PIDAD0S E BISEAUTE' �OB MEDIDA

.V1ll150 Recebe-se cargas e encomendas até 'a véspera ldas::saídas dos. paquetes
" e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesmos, á vista de a
testada tle vacina. A bagagem de porão deverá ser entregue, IiOS Armazena da
Csmpanhía. na vespera das saldas ate ás 16 horas, para ser conduzida, gratuita- 8:..
menté para bordo em embarcações especiais.

.

ESCRITaRIG-PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 S!i)B. (FONE 1250) ,

�"MAZENS-CAIS.
BADARÓ

N.'3--(FO.NE.16.66)
-END. TECE0. COSTEIRA

I'..Para mais lnfcrrnacões com o Agente
c-

.s. SANTOS CARD()SO ..;i
tíii • iA4ii#"d!!!!!!"MM'�����:mII!I_mDii

C S I P
L.E

Valvala..
F••••rafos
Bi••••
Allulll••

Aperte um botão
e ouça sua estação APRESENTJ�

A nova linllia de radies

A 5 A E P E R
Forneoe para o fnt.rior

HOTEL VE N I

-

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!!!

--------.----.--....-.... i
j

Propr.: FRITZ 50 pp

p Ic
JOINVILE

O ponto mais central para hospedar "8 em

[oínvile, com conforto, ótimo passadio e prontidão f
86 no

SECÇÃO DE ARTIGOS PARA HOMENS--Chapéus Rarnenzoni+Camisas - Gravatas, etc.-Artiios para .,i/Barbearias-Para Inverno-Banho--Sport-Viagem e Carnaval
Hotel Av�nida

C SA PIEPER
�...._------------

JOINVILE
.-

Rua do Prlnclpe, 353

.JOINVILE .

t',

:�.m__�__....�aa"""aMaa��

__:.1.111"

A CAPITAL..

esquina, da Trajano
_.,' ..

À CAPITAL.

o malar stack de roupas para menina. e lIar6t••

-

·VISITEM
a

Rua COllselheiro Mafra
,4

.:

,
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. E T
�r. Alfredo P. de Araujo I IAccacio Mo-I ��áICUIO de qualquer

MEDI (:';C) • f� estrutura em con-l$'EBpecialis/a em moles/ias de creanças, nervos
rei ra tem seu .uip- �d ereto armado

impaludismo e mo/estias da pele �,;: e ferrotório de atlv.galia á rua �ratamento d9 ernpaludismo e das molestias da pe- �,�
le .e nerv�sas .pela .Jlutohemothera�ia j

Visco.lI. de o.ro Preto 1.��.onetatorio e resadenc'ta-'Praça 15 de Novembro, 13
n 78 _ Phell� 1277 _ �

Telefone, 1.584 •• - •

��
on��::: 11 ���= . tEaixaposta"Il'. _j �

I· �
t."flf.;K

! liMIL-Olt}f) OPE'lA •• B

DOEN:iAS DE SENHORAS-PA1\TOI"
C()N�'trl,TORI$--RUA TftAJANO 17 SO�.

DAI P AS l! E 2 AS 5

llESIDENCIA A fUJA Ner®u Ramos 26

FONE 1450

tende chamados a qualquer hora dia e "eite

Madeira NevesDr. Joaquim

rma-te pela. Faculdade de Medicina da Univer
sldade de do Rio de Janeiro

atarnente clinico e círuruíco de todas a, meles
tias de-'f';-- olhos

• ( , . I" j 1 rJ
f-f.() -:_'if �r.,;.,n"-:ç:"Hl'r-<11�·'\ I': ='f '(,P{·(·I:�B/·.!��(�,�; com o nr. 1 au-

F;i:", ni q ," r> c-'_".,.! S"n,,')"-' no ll-�·,·,,·it<'lI. � ".�' ]" .', • , . �,-. ,7., ',I( ;�)\. 11, ii \. <J}' 1:.1

,-h Fl.lnd ._; ole �:() Rio d·õ Jaal5iro
�tl.'�3t� 8g�,��r�I.\�{��êfi1t'1 palra a tiiU1:i 1!gJ$(H�B3aada�e

l�d�'��:��,bd,ll f1Jf.árl�$}�1 C�i�6,::a Geral
', t� :.\ " . � , r".,.:J ••. 0'0 •• '''','''''': .,:'" , • -,> �. \ ') :1 � i 8

flJtt�nlC
') t�'��,:·ç./�S &,)V; >� ,:,' ::"":, � '�./

r.AS--'PAr< OS

OpGraçt�eS
:tIngll1lt�riç.,,: Ru:; Vicot

M�fGle-5 10 �;:-;,��," �. ;;:: ;6: I
/,' -------'-:.{'�,;�:'�d:'

'"

---=�-I
;" .. '.

--

\.�('f,\�'" l

Il?'�'Q Trajano, rr 1 seeraso

1_'relePho"r�.��::'"

10,30 e das 2 as 4 b,

sídencla: R-da Vis' onde
dê ct>ilro Pn4v, 42-

Cf)ftsultl)rio, 1405
: �.�i�iIll\eia. 1155
.. ,

"

',- .' .' �.....,''__-

rllll
h��aI 111.111�'1*f)1'

,

..� r...rv. "III. 'f4.:1.....,

"CtlTA T••AI AI tPff<AÇi. IANCAftIAI
eu. I .....H•••T• ..,.•••• '••
.. ""I. .... T....l... II1•••• lt
Aliena. em Ilnta1!errentl.

I' lelúlnt", jur.l:
• .. J.... (ClU�ca -.• I.8ITI) 11 aJl
· latt". (ltatt( te 'i'"$) 8. alI,
,tplat. (f'ca I( .1:"'$) .(" aI'

• ele: am prttta (it <lJS3.i8qaat' quut.,� �l!IKradas am·
bem 4& qnJsqaer ÚPI'ortancia6).

- anro prévio d�a(f...diu
de 60 cftas
� 90 <ID

i PU 8:
J'O , afieIS

cm 12 mêses
a. raukmaul

•• A. '••1...
ptr' ...
.. 11 ....

..,. ue•• "",,"aL

!]& aI'
, ap
.

aJl

C·a. a.

Wc

.,.dlant.: .al 10'6. 11 • "a. 14 ale ,. h....
M eabad'l: tia. •• 'S 11,1' hlra.

IAeI.ra,. tell,rafico: IAT&LITJI

T�. 114

.... - �
..

',:.�

j[...r$if'" "c .

"'P'--'-"$ql'?t� �;!t���'i.�.fj'�""l,*?�jl'
•
"

íDr. "'1.... ,
••• ,..,eI

CLlNICA .IRAL
Vi.. Uri.arias

1,Ilt.ww. "�IrI' Ms
1U1Mk lo hl1ll4,

Censult.-Pt. jGlo !li.te. 13
1 el.E.IO. 159.5

Res. Motel Oleria-Fone 1'33
, C.",.JttU� "13. �_. !' Iv.. t1I__IiIiBIIIIi"_iiiiiiiiiiil��iiIIi.al_lIIIiiIiIliiIIIl"liHiIiiiiiíiilllllliiaílllililiilBii4ifi11li1li1iiiiiíiiillili....RIiíi

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

Eesecialtste em molestias tio oparellzfJ /!t!fit� tirtse
ne d6 homem e iII mether
Ex-interno c ex-Asststente do serviçe �e eirurgiae
ginecologia do Prof. Brandão Fllho.
Ex-Diretor da Instituto ck Previdericia Cllníca de
Rio.
Ex- Sue Diretor (1..) Serviço Médico da Asslstencia
Dentaria infantil do Rio de !�neiro,
Curse e prática especiali$ad.,� ey{�; t ·:ê.:�1?.
Medico do Serviço de l-li�iel/t!; t!oi�� r"l,\;1L�! (;{'I D.3. P.
do C. S. de F'ortsnopolis.

Doenças fk senhoras. {;rs-!ogul
PllrtH ti Cirsrg!«.

Censulterte e l'{elidentli" � RvS\ ViiC.ro� & {)�e Prfil
te, II'. 11 - T.I.-•••• -JLO�IANOptOL!S.

Dr.

I o-. �je"r�e
G.tt6maf"if"'�

ih_ira
Engenheiro Civil

Andar Apartamento
Postal, 784

El-ahefe da dini.. de HOipi
tal de Narnberl. (Pi�e1Al6r

I Ind6rg Burkhardt e PrGf�

I
En'fil!l Krwter)

Especlalle'Ut e. efrurgia,
l'iIm'm

alta eirsrli�, eiJM,�leilÍ., (.....
l!t\çaz �. ,�t.h�rat) • ,artoe,
eirurgia dI} si81t'ba MlY8'M �

��r3.� lia pt"...

Caixa

,
.. o

__

11.)1 sn o 5

�� ifn�\·LL'��p�."r.�.�&.a: A. sa.

UI\" IS •••A.I•• U
FLORIAM.POLIS

N OV��D �D.E$
.. AN--LI m_ FANT.�iiIA P.\llA VERAO
_IA _tflI F\, A. 10$000

Calçados ��$C:Ó�1..·:a QUALIDADE A

&.,..t•• DE VERNIZ DA MELHeR
QUALIDADl P'APlA iENHORA'. A •••

�HiNELO!. TAMANCOS, CKNTOS, ITc.
FAiRICA Dl CALÇAD05-.A...III..
f.� L...HE:.�"UX

Secçio ti. Y.nda�PtUA CON. MAPl'tA, 31

,�
II IIr. l\fJer�tl' F\.
, d9 .1l\f�
I Advegede
P. 1 #j de N�itre. , .�.
F� l.�' � li,e

C.,dert.,
-

I 111111DI,tinOlo
Ctt.

Economi·...
nos Trabalhos doS6

Consultoria T6cnico d.
III

IVO A. CAUDURO PaCCOL ',,;

i:ng••h.lr. Oivll

.. r.f�•• i.... i. ••• ili1a.... ,..r� 1t.....
•• ral�O& de .n"er"heri!�

Administração. eenstrução e reforma de prédios cam

pagamentos em prestações

fDr.j.t�s erra geral
Esc:riterie central: Rua 7ide SeteMbro, 47

Porto Uni lo
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A GAZETA, 9-·11· ..1938
------

RIO, 8--(Ag. Nacisnalj-« liO presidente Getulio Vargas.
atendendo a uma solicitação
de cO Popular», que se e

dita em Coien.a, capital d:
Goiaz, en viou aquele jor
nal a seguinte saudação au

tografa ás populações do
Brasil central:
- «Aos meus patrícios do

planalto central, tenho a sa

tisfação de augurar que o

Inovo regímen empenhado
em levar a todo o pais o

beneficio da civilização, ha

�de realizar a marcha para
oeste, unindo e confraterni
zando tsdos os brasileiros».

V duma bem sor
en e-se tida tasa de

negocio sítuada no Estreio,
proximo a' Ponte Hercilio
Luz. Tratar com o proprie
tario Leone Villa no referido
estabelecimento.

CARTAZE,S
DO DIA

IMPERIAL, ás 7 e 8,30
horas:

° HOMEM QUE MUDOU
DE ALMA com Boriã Karloff.

Preço:- 1$000.

C-HAR-CAÜ-f-A:
é o creme que revolucionou e

mundo velho, e, óra revoluciona a

Americll do Sul.
CHARLAUTH
nio é um creme comum

CHARLAUTH
che extinguirà as sardas, pano
cravos e espinhas, sem a minima
irritação Ideixando-Ihe a cutis

limpa, macia e fresca.
, �

Flor lanopells

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

SUA construção obedece á mais acurada técnica. E'
lindissimo e de maravilhosa sonoridade.

Cordas cruzadas-Chapa de metal-> Repetição do me

canismo-Teclado de marfim=-Beméee de ªbano-3 pe
dais-7 J 14 oitavas-Alta lustração de mogno-nogueira
ou preto

, Especial pl\r8 clima tropical
I :=.. A taboa de resonancia duplamente curvada, o enccr -

[11:11nauguraç�o I
deuma csf'l- ; damento cruzado e a escala cientificamente construida, (69

_

.

d
- I rantem uma sonoridade agradavcl. III., iiiC Ina e pa rl�- ! Peça inlormações ao agente neste Estado:

�fioaçã�'J ) ERNEST(_') fViEVER tiI Eua Felipe Schmidt n, 9 - Srbrado . I

RIO, 8 (Ag. Nacional) - i Caixa Postal 84-Flor:anopolis ,I IIInaugurou-se, ôntern, a oficina!
de p8nificaç�o do Instituto N'�-I r-__iiiiiilíií----o;;----i;iõiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiã__iiiiíiiiiiiilãiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiíi..:
cional GdullO Vargas, MangUl-,hcs, achando-se presentes a

I

.xma. sra, d. Darci Vargas. sua IIilha Alzira Vargas, além ele al
as autoridades e pessôas de!
estaque. I'Aquele Instituto é destinado
o recolhimento de indigentes

Iapanhados na via publica, jà a�'

.endendo a mil 8S pessôas de
mbos os sexos recolhidas nos In alojllDcotoa.

E

METR�)POLE
(ia. Nac. de Acidente do Trabalho
�onstituem um poderoso g.·upo segu
rado l&eDuinamente brasileiro, a .er

vi�o d� todo .. Brasil

PEÇAM-NOS PROSPECTOS E BNfORMAÇOES
CONSULTEM NOSSAS TARIFAS.

Ü I i e r
RUA. ESTEVES JUN!OR 93

Floriauopolis -- Teleloufl! 1545

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

Aceita pensionistas, casaes, solieires e diaris
tas. Preços modicas.

rtura de
créditos

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

Rua Felipe Schrnltd n· 7 e 17 a.

N o Estreitc� Ponta do Leal

Homenagem amelRo- ,

ria do Proeurador
Geral do Tribunal
de Segurau('a

� RIO, 8 {Ag. Nacional)-A
� sessão de ôntem do Tribunal de

i�� Segurança �acional foi dedicada

�.,l ao necrolcgio do ,eu Procur�dor
:1'\\ .� .' dr -''''fi"\' (1< P 1- 1_ ;
� era .. _c,

'. ,.t)_ l, ",c-o

� Gra��;;';',,: ;�I. U��:I�V ali t�
�

..

� encontrava em serviço.

Agentes gerais e banqueiros em Santa
�atariDa

MACHADO Cia.

r.C· ",!fA . 24

I E

Bua João Pin"o, 5 -- Cx, Postal 37-
FLOR,I ,\N.POlIS

tt

P i a n o -" A I b e r t
S c h m o e I z"
Para D "Natal"

•

L E T

Federal e Sant� Cataru .e�

NOS CLI\SIICOS ENVELOPES FECHASQS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I
F. L. Forquilinha (Cresciuma). C. C. Tubarlo.-Percos que I-Osso de um bovino para eXl'l- morrem com inchaço no pescoço. J

me bateriologico: susreita d. - Mande um osso da ca- I

carbunculo hematico. Vacas que nela de uma das vitimas, para I
morrem, deselperadas, esíregandc exame baterioloaico. I
o queixo .9 chio. T. E. Lsges. -Cavalo que 50- ;

---No exame tio osso reesen- lre de colical. '

��I��;:e5Ilua do não foi encontrado o micreeie -Aplique HYGIDOl\l. 10-
Irmil05 T apojó9 do cr rbuncule hematico, o que jeção subcutanr a.
Ernanl o� Ba r roe dl"t D M i C ',I Ninho
Orquestre Oe Iilansas !

1'51 rOI a sua suspei a. • .�. apl a. -

Radam.zs e a Ali Stara Relati\':'m�rte ás vacas que de galinha com piolho. Corno
Regional Oe Dante 50ntora

mon er aur, muito Aoiladas, esfre- evitar.
EOuarôo Potnnê e sua Tiph:a Corrientes

.

t'> I

Romeu 6hipsrnan com a Orquestl'a Oe ,ando o queixo no chão, alé - Torrar fumo em corda, re-
_��������������������!!!!'!,!!I!III�.!!'!!ltI!!!4__�;:;

Concertos I ã d d d
.

. I' b
Abertura com VOZES NOVAS, eternentcs arr�rca� a pe e,. n.o uran o uzir a rape e ap icar so re a

estreiante9 no rcülo, . mim co que dOIS dias. algumas palha dos ninhos, em I-equena

1'"1'15 horas certas, jornais falaOos com no. Inchando consideravelmente (me- porção, e principalmente sobre a

ticlas em primeira mão, forneci�a!!l tt"Qrismo)- &�.ISp'!itamo8 de 'p!!lste 8ôlir.ha t hoca, espsrgindo um Ipela A HOITE, e oferta �a Casa d ft � .J

l5uimarãl's t.tõo, agencia ta Lo- ç, ce ..• ,to aparecer outro ca- pouco entre as penas fIO pesco-
teria feôecal .

so tenha a bondade rJe remeter- ço, outra pc r,çd.') entre as penss ]
1'"1'5 20.00· Concurso Musical :Halo K ..2 Oe MS um pedaço de cérebro (mio- do uropigio e debaixo das asas,

200$000, õols õe 100$000. 4 õe los) d. vítime, num .idro, com NOTA: Endereçar as consul-
5(. $000 e 10 õe 2u$ooo; sã..) os

premias que RAIO K oferece aos glcerina, tas pare o lnsritu:o Biologico
ouvintes, que iOen'lficar 05 musicas M. P. São José,-G&Jo rem Catarinense, em Cüqueiros-Flo
irraClja�os neste programa.

! fi'! tumor na �Cil� de pé. Anda rianopolis , indicando o nome
.

·'S ..:.l,3U CAI CÃO 00 DIK • - Escrito .

f· 1 ' .

I Ie " t ri. ra.c.oo rOi Lan.onin', E'.obc, ""[fI I",·t, '; II U ,ta
,

.... ,od, lorna para a ('sposta.

�;�GÃ�nü
ou ias , Ó. (V�U� "u

I o tun��Hcc'�1 :��Pi1f(naV��:'I:���/
p O

'e

$�O °IFI's 21,35 .. , Paginas Esquecidas .• Pro·: demente d�ei!lfda�o RI':�ira! (), or 9: 00 O O I ,

grama oe rernini5c�nrios, literorio"
)., E; ,�r' "., (:"·"1

musicai, o rargo ce: Celso 6uimoe � ua ou mas (,�a
I

� ,r:, U ."1 UM, u:;INt.
rães, Ablg�iI maia, Ernani Barros centrar d!'n' t. í «ChcVit dd» -tlj)0 1936 -em!
lt os mUSlWS �0 paSGa�o. i com iodo 11 (l%'i' : <'.c .. hct,�gcr R' perk ito estado. t. tratar com :1'5p�akel's õe �tuôio: Oôuuclúo Cozzl e: pata doente c.:-.nl íil lidUílil. S," en Patrocin.o Vieira, propriera[elso 6uinwdk", ! cher novamente tlim'" r"� rio da limousine n. 521, no I

0·,p' "'''''illâ: que é comum a I p.nto dos automóveis.
,[d.i :.\A.AND, petir o tratamento. A ave em

'-----------

i,. .. -, ;svNIA aARRETO
tratamente deve dormir em po- Sind iC II5

fl'li 19045 •..A's mais Lindas Lendas ... Inter-
leiro liso fi baixo.

pretcçõo �e:: ismenia Cos 5antos, J-unt"., aosre'50 BUlmorões, Altillo Diniz, Ar- E. B. Capital. .- PrecauçAo ....

monõo Duval, Antonio Laia e 5i1vina i b b
..

P d tH to. Palrac'mio c)os Produtos Atkln' contra II ou II aVIaria. ar e corre ores
soue. vllrio� pintos todos 0& verões.

PI's Z2,OO - "Teatro a ltetalho" •. renas V' L b de mercarcpiõ'. s vlvlàos por: mesquit nho,
- aCIDa contra a .ou a ou ..

Ismen!a Õ05 :'-antos, Violeia E'lZrraz epitdioma contagioso das a.es. dor"._.Celso BuimorÕi29. I Vacinar 05 pintos anles de larga-
II0i no mercado. A ncina. con

I tra bouba preparada por e.le Ins

I ti�uto, com virus de galinha ada

i tado ao pombo (vilus columbi

! zado), é aplicada lobre II pele
i depenada da coxa do pinto li

I imunizar. Basta fricionar com a

, ponta do dedo. Ha apenas uma

i reaçAo lct-:al. O pinto vaciOlldo
.

continua a viver, perfeitamente,
sem perturba ção cutra Que não

'seja IS reação local referida.

- - -

IIIEPRESENTANTES E DEPOSl'T"Ç4.AIOS
C A· R L. O S H O E ,._

Matriz

Prolrama noturno

De 17.30 iI! 211.00 horaa

IDA MElÁ
aAND<J

Curso de

PREPARA-�E ALUNOS PARA EXAMES DE RA

DIOTELEGRAFIA, DANDO·LHES OS NECESSARIOS

CONHECIMENTOS PRA'TICOS
_
E TEO'RICOS. CQN

FORME EXIGE A REPARTIÇAO DOS CORREIOS E

TELE'GRAFOS. _

OS INTERESSADOS PODERAO PROCURAR O SR.

ANTONIO MAl\TINS, RUA TIRADENTES N. 52.

FLORIANOPOLIS.

7

Buzinas
BOSCH

_ , •••,. "ar.t•• p••'••

• •_Ih•• "6 II'I!IU"".

_ - 1•••0 ...

............ 00 11•••,.1. (1.11 )
1111l1li...... dur ". ...

A

••ndo ... tod_ •• __
•••a .

iii •••

';1(.:,

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

caminhões

A minha oficina está a disposição dos distintos íre

guezes a Travessa 4 de Fevereiro (ao lado Lia Ca

sa Peiter) Blurnenau.

Vulcanisação
Hermann Kupper

I ,,'stituto B iofO:
Catari-

�Sexta-feira I
11 de NOVEM no ["

r
I

•

gico
nense

Consu Itorio veter inario gratuito

1\

EM STA .. CATARINA

CKE S '

..
'"

.. _

..

RtO. 8 (Ag. Nacional) No
.

p�dido submetido li sua consi-'
deração p�lo Ministerio do Tra
ba!lIo relativo aos sindicos junto
dos t:nrrt"'tores de mercadorias do
Dishito Federal, no sentido de
serem abertas as bolsas de mer

cadorias, o ministro da Fazenda
declarou não poder ser atenciida
tal solicitação em face das ra'

zõ�s apr",sentadas no pa.recer da
Dil etoria de Rrndas Jnterna�.

'.
' /'.�' ....

,.' , ..... ! ,\ "

,

j
•

'.

� '� ,':.' I' I ,� ,.'
: '/

FLORIANOPOllS

Filiais eln:

Blumena .. , Cruzeiro do Sul,

Jalnvile, Lages, Laguna, Sã.

Francisco do Sul
,

MOSTAUARIO EM:

Tubarão
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Os Estados Unidos estão preparados para cooperar com as repu...

blicas sul ...al1lericanas conera qualquer altleaça de ataque.------------------------------

A G'-'
"._-

A Z E T A Novos telefones'N O S S A_)_ IDA
A c. Telefónica Catarinenss ANIVERSA1UOS

faz saber aos seus assiuantea que
'ligou durante Q mês de Outubro 5TA. TERl!:ZINHA RAMOS

���������������������������-".�����������������������I����'o�_� pp. QS seguintes novos aparelhos:

A V O Z D O P O V O Proprietario e Diretor Re$ponsavel EM FEORIANOPOLIS: 77l

J A I R., t A L L A D O tte. Jaime Silva Arll.uic., 1447 dr.
Jeão de Areuie, 144.9 A taandío
Sadibrack, 1461 dn. A. Tavares
e Saulo Ra_ol e J. Neves, 1617
Cap. A.tonio de Lira Ribas.
EM ITOTJPAVA-SECA: 31

Beaate Schwuchon.

(Especialista em doeoeas de Senhoras
e creaoeas)

�ONSULTORIO

I
Rua Felipe Sehmldt!l 39

MACEIO', 8-Escoltados

::;a:::r�:je, ftaa e��!ici��;i�:i _H_O_R_�RIO: das 10112 ás 12 e das 2 ás 5 horas

os .ito bandidos que foram

Iprese. pela força volante Exma Senhoraalagoana, nlil lugar di Poço •

Redondo, em Sergipe. Fo�

Iram recolhidos
-

a@ Qúartel
dli RegimeJ<lto, defrOJOIte do
qual grande ma"1I8 popular
1'1 aclomera, curiosa em ver

OI! bandidos, que earregam Itroféol caracterieticos e se '

encontram de cabelos gran
de•.

Os bandidos chegados ho
je Ião: <PanGada», chefe do

No proximo dia 10 48 c.rrente, ,rupo. e sua cOlnpanheira
festejando de mancaira pratica a

«Maria Jovina », <Vilanova ",
data da Conltitlll�ão, do relUmeR, < Vint.e e Cinco », .. Santa

�}r!l��:�:�;�::���; ;:���:;�;.;:!;::;;:�
Distribuidor no E,�do'

�ura�ã. desse modelar estabeleci� baraçados.

I
------------------

::��oã. terá ln,ar, ás 9 horas da

1'- gre«,MpaorriateJrovdien}'xaa>..Ioe·otá caalne: A V IS·OA seguIr, serão inauguradas ás I!l A estadia do .r.W....

obras d.e amplia�ão mandadas exe"
'

gaço e disle que agora cui- Tyroaae Power virá hi."too L.lz em
c:utar n. Quartel de Cavalaria da i dará do enxoval, pois espe- .0 Brasil P.rt••••1Policia MiUtar do Estado, situadl .

t d f'lh

J
�

ã
ra o naSClmen o e Utn I o A C. TELEFONICA CATARINENSE, avI·... a ceus dis- LISBOA, 8 O Ir. Washtn"toná Alameda S o Boaventura. Gosta imell9amente de «Pan- l."

" D

Em segui.a, �erá lançada a pe- ca..la�.
tintos assinant.es, que está proced�ndo i'- uma renaC):lelaç!o geral.& NOVA YOKK, 8 Tyronne Po LuIz, ex·preli4ente'a lteJllllbllca

d a f da t I d
"

f ti. I ..I wer "" fest"Jado altre cl"nemato" a brasileira, que ao momento excur'
.�..

r nn men a o -parque 10 ano : ceatral automática neste cidade, tce maneira que 88 assiRanttlll,
".. .. Dr -

1tI"I n. Barreto est' belecI"mento q A e d 'd d fico, visitará o Brasil ainda este sionll no nerte cle pllz, hospeaoU"S
".

ii ue p sar a VI a ru e qUft

[.1
cUJ'as assinaturaIJ e8tivcrem comp�eendida(lj entre 08 números 1140comportará 200 crianças; e ás 11 levava,«Maria J@vina» é mês. A sua viagem lerá feita de em LameJlo na residencla do C�> ..

horas, torá lugar o lan�amento da e 1179 ficarão, pelo motivo expo�to, com o serviço semi-interrom- aeroplano, estando a partida mar" melldador Alexandre Herculano Ro 1
pedra fan_amantal da ESCOLA ]lA- vaidosa, pois usa llflhas de pido das 16 &s 18 horas de hoje pelo que de antemão pede a8 res- cada para amanhli,em Los Angeles. drigues. .�
MON CAltCANO; ao meio�dla no

II
pontas comp::"idas e rouge

II petivas desculpas. Depois de liercorrer a costa do Pa- No di" 9.,�e ".., corrente exe·

Palacio do Ingã, dar-se.§. a posse na� faces" d cifico, Tyronne Power chegará ao prelide.te brasileiros virA a Kllboa

selene dos nOvos auxtliarti:s do do' FlorianQpolis, 9 de Novembro e 1938. Rio de Janeiro em 29 de novembro, para s8udln'�" I.IlIHH1J.lt

v1êir:n�o:�d�r�s�.:R�U�ijB�U�a�rq�U�e�e�K�u:b�e:R:s�;;ii;;;;ii;;;;;;;;;;;;;;;;� � ��:�dmm.i.o.i.5.t.r..a.e.a.-.o d.ev.e.n.d.o.v.i.si.ta.r.t.a.m.b.e.m..S•••p.8.U.lO b.r.a.si.�.;r.R.I.cu..e.�.e.Chi..�·.·.�..í.r.·.I.I.;1..

A audiencia de Mos
solini aos jornalis
tas brasileiros no

Palacio de Veneza

Passagem
do aniversario do
tado Novo

Es-
EM TUBARÃO: 17 Luís Ma"

r;albiei, 19 Garage Estrada de

Rodagem.
EM BLUMENAU: 126 Obras

d. Quartel, 2q3 Walter Schmidt
ROMA, 8 - O sr. MU!J1iI6lini &. A. e 260 Oscar Silva.

recebeu á tarde OI jornalistas EM LAGUNA: 56 Mussi Dib
brasileiros, que pela manhã visi- Mussi.
tara. Littoria e Sabauda., na 1'.0-' EM BIGUASSU' 20 José Pe
na saneada do Pontiae. A' tarde dresa.

Ninguém ha que pOS3a quebrar fi !lerá dada em honra dos jorna- EM ESTREITO: 9 Rodolfo
"Combi�ação Feliz'.'. Sem�re .un!- lidaa, urna recepção no Centro ROIl.
dos camI�ham os imprescindíveis Italiano de Estudos Americanos EM GASPAR: 11 Mario Van"
c()rnptm�elros da Mulher Brasíleí- e á aoite haverâ um jantar ote- suita, li Hotel Wehmuth, 15
ra:-PO DE ARROZ, BATON recide em sua à.nra pele erabai- Augusto Beduscki, 20 EmprezaE ROUGE "Adoração'" I xador Gu@rra Duval. da Luz.

I
EM ITAJAI': 200 Otavie Pi-

-Dr. A�.ml·nl·o Tavares _

ORV!adro!a!lu"taariz, Jlh�'M S. FRANCISCO: 61 João

__ e e
Maia, 126 dr" Hirie Peterle, 167

II
CIRURGIAO-ESPECIALISTA Assistente do prof. Sanson Heracio Tripla e 183 Sergio Car-
Consultas das 10 ás 12 e das 16 ás Lê-João Pinto,7sob-Tel, 1456 valha,

I
EM S. BENTO: 31 Leopoldo

-

-

.' Ohde.
Ass8eiaeão dos Representantes Comeroiais EM PEDRAS GRANDES: 20

do Estado II. S. Paulo Pedro Angelo.
EM UR()SSANGA: 8 Antenie

de Brida.

1'-10, II lerá r\taU.ada,no pro
ximo dia 10, uma l1ranlle parada
trabalhista em eomemeração da
passagem do primeiro aniversario
do Estado Novo.

Os sindicatos trabalhístas desta
capital e as delegações das associa
ções de classe dos Estados se con

centrarão, ás 14 horas daquele dia,
na praça Paris, desfilando, em se

guida, em frente ao Palacio do
Trabalho (novo edifici. do Ministe'
rio do Trabalhe), de cuja sacada
assistirá ao desfile o presidente Ge
tuU. Vargas, em comsanhía do ti·
tular do Trabalho, dos demais mi
nistros de Estado e outras altas au
toridadel.

Na mesma tarde, ser' Inaugura
do, no hal do Palacio do Trablllho,
o busto em bronze do presídente
Getulio Vargas, oferecido pelos sín
dicatoa trabalhitas de tollo e Brasil.

Tambelll será oficialmente ínau
gurado, na mesma ocasíãe, pelo che
fe da Na�ão, o nove edttlcíe do
Mlnisterlo d. Trabalho.

Tod8! os sindicatos desta capital
estão se mortmentanãe para dar á
parada trabalhísta ., maior bri'
lhantllmo. Estão eoorã••onll. êlle
movimento a União Geral dos Sino
dícatos de EmpreSa.o! d. Distrito
l!'ederal e a Ferteraçãa Nacional dos
Maritimos.

F'arrula, respectíramente, secretário
da Edueação e secretãrío da Agri
cultura.

Faculdade
de Direito

Esteve reuníde, no dia 4 do cor
rente, I) Conselho TécnIco-admI
nistrativo da Faculdar1e de Direito,
para o fim especial de fixar o nu
mero de alunos a admitir á raatrí
cuIa, no ano letivo de 1939.

Embora as nevas Instalações da
Faculdade satisfazendo todos os re

tluisitos têcnícos e pedagogicos, te
nham capacidade para um total de
5'00 alunas, o Conselho deliberou
que o nosso Instituto de Ensino
Superior só admita 50 matriculas,
em caaa série, das cinco de curso,
ou seja UI1l total de 250 estudantes.

E' mais uma demonstração de
que, n a nossa Faculdade, não se

pauta a seleção pela quantidade,
mu sim, pela qualidade.

(AReESP)

CONVJTE

J c •

Palacio
Catete

do
o Delegado da Associação dos Representantes Comerciais da Esta

tado de São Paulo, nesta capital. tem a honra de convidar os seus coa
sócios para uma reunião que se deverá realizar no dia 10 do corrente,
ás 10 horas, na séde da Associação Comercial de Florlanopelís, á Praça
15 de novembro (sobrado), gentilmente cedida pela sua digna diretoria e
na qual serão tratados assumtos de relevante importância para os ínte
rêsses da cARCESP> e seus associados,

Floríanopolts, 7 de novembro de 1938.
VASCO GONDIN, Delegado

Quem perdeu? RIO, 8 - No Palacío do Ca
tete iisteT& onteta em conferencia
e despachou com o presidente
ela Republica o Ir. Gustavo Ca
paneraa, ministro da Educação.
o expediente da pasta da Jus'

tiça foi levado a despacho pelo
sr. Negrão de Lima, ehefe do ga
binste do ministro Francisco.
Campos.
Em audiencia fEIram recebidos:

o senador Mollard, presidente da
Comissão de Obras Publicas do
Seud@ Francês; o general New
ton Cavalcanti � os 8rs. Oscar
Fagundes e Ramos Lopes.

PAltADA AI:'ltEA

Pelo sr. Bertino Pereira nos foi
entregue tlma pasta, contendo pa
peis, encontrada em uma das ruas

desta cidade.

Em hsmenagem ao prímeíre
aniversario de Estado Novo, a Avilt'
çã. Militar Brasileira promoverã
para depeis de amanhi, no Campo
do" AfoRSOS, uma majestosa para
da aérea, na qual temarão porte
todas as esquadrílhas da sa. arma

do Exército.
Formario no aero�romo, para ti

revista presidenCIal, nio s6 os aYiões
da nossa frot.militar, mail tambem
aviões civis e varias nnidades dali
trepas perteacentes á guarni,lio da
Vila Militar.

O chefe do �OYerno, os .inls
trol de Estado e variai l)utrl!S altas
autlridados civis e m1l1tares, assil
tirão á .rande revoada do paYilhãe
de honra do 1". Re'im.nto de Av!.
çãe.

Essa relta terá inicio ás 9 horal
e se ."rololl!lará até ás primeiras ho
ras .a tarde do mesmo dIa.

Ora. JOSEPHINA SCHWEIDSON
De8perta.. curiosi
dade em Maceió os

baudidos do grupo
d. "Pal'leada'�

Vai reunir-se o

Grande Conselho
Fascista'

:ROMA, 8 - - AnuncÍa-se
ql:le o Grande C6nselho Fa'!cista
se reflnirá no Palacio Veneza, ás
2% horas de 30 do correllta.

Ce.tro Acado'''Ilieo XI

, de Fevoreiro

De ordem do sr. presidente
c�mvido, os srs. academioo8 para
a concentração que, em comemo

ração ao primeiro aniversario do
Estado Novo, le realizar' no dia
10 do corrente, !la Estadio da
For�a Publica do Estado.
J. A. NOGUEIRA RAMOS

I" Seeretário

o MINIST:KO F:ftANCISCO CAM·
POS FALARA' Uma f�utis clara e fina, é ..uito mais

ag.·adavel que aquela arranjada com

cosmeticos ou com arte

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

o ministro J'r.ncilco CeDlJIIOI
falará, no preximG dia 10, lo mi
crofoRe da HORA DO B:ftASIL, Ins
talado em lua reshtenc:ia, �obre o

primeiro aniversarie da instaura·

Ição do Estade »ovo.

NO ESTADO DO RIO A R D E N
New YorkFifth Av.o••

t::ASA MAf:;EDONIA
6 TRAJANO 6

FLOlUANOPOLIS

o Silbão

"VírgelD Especíalídade"
------------------ ----------�------------,-_._--

de WETZEL & Cia. - Joinville MAR(;A REGlSTR.I\D�

não deve faltar em casa alguma'

Faz aMB hoje a gentil senhe
rinha Terezinha Ramos, dilêta
filha do sr. dr. Adalberto Ramos,
integro juiz de Direito da .omar

ca de Hamônia.
A ,ruioss aniversariante, son

lalrada c virtuose � do canto e

fiiura de realce aa nossa melhor

socíedade, l!I�rá, pelo auspicioso
acolltecimento, fartamente eum

priraentada.

8TA. ELOA' MAINOLDI
NUN:iS

D.flll. àoie a data natalícia
da prendada lenhorinha Eloá M.
Nuaes, funeioaaria de Departa
lIIl8lltO de Saúde Pública.

"

SRA. MIGUEL LA PORTA

Ocorre hoje I!I aniversario na

talicie da uma. sr. d, Otilia Ga
rsíalis La Porta, digna consorte
do n015110 prezado conterraneo sr.

Miluel La Porta.

Fax anos hoje o nossod istinto
conterraaeo snr. farmaceutico Mil
ton da Costa Carvalho, formado
pela Faculdade de Medicina de
Porto Alegre; e que vem de con

oluir o curso de laboratorio clíni
Co com o dr. Abdon Lins e ex

assistente do dr. Erasmo de Lima,
chefe do laboratorio eeutrul da
Marinha.

NASCIMENTOS

Está em festas o lar do sr

Arzemiro Silveira e senhora, com
o nascimento de mais uma ro

busta garota.

CHEGAM UNIS

LOTHARIO ROTHFUSK

Regreil5lou, ôntem, de Porto
Alegre, o sr. Lothario Hst.hfusk,
alto Iuneienarie da Delegacia
Fiscal e secretario do Aflro Clube
Catarinense.

O digno ')atricio encontrava-se
na capital Gaúcha em visita á
sua familia."

MOYSE'S FURTADO

Est.á em FloriaJlop61il o n0880

prende conterraneo Nr. Moysé8
Furtado, fazendeiro em Lages.

Vindo de Laguna, está nesta
capital o nosso ilustre patricio Ir.
José Magliano, do alto comercio.

FALECIMENTOS
Fm Bua residencia, á rua Con

selheiro Mafra, 10, faleceu na

madrugada de ôntem o sr. José
Martins da Silva, !lô,grQ do sr.

Oscar Pereira, comissario d� Po
lith.

O seu entêrro se efetuou-se
6ntem mesmo ás 16 horas no
Cemiterie Público.
-Fal@eeu ante-ôntem, a rua

Lages, 65, o sr. Marcolino Dias.
-F'oi levado ante·Ôntem , le

pu)tura o cadaver do meDillo
Helio, faltlcido á rUI Lagel,.
fil.....0 Ir. Mapolelo F.lippe AI.
meida p."Ôa.

C)�9�ylllOt.L
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