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Aumentando consideravelmente de
Estado atingiu, em 1937, a apreclavel quantia de
oficial] em mais 3811079:498$900 sôbre à total
seus produtos alcançaram l11a976:93.,7$600; animais e seus

44a213:671$500; mtnerals e seus produtos 9.043.842$200
4.883:116$500.
_.- . __ -"_---

AS liNHAS ESTRAS DAI
t�OVA POU'TICA-ECONO.l
, MICA E FiNA CElHA

ano a ano, a exportação do
170.117:567$800 [valor

de 1936. Os Vegetais e

produtos
diversose

ZETA
------------------------,---

(Da entrevista do presid ...ute ANO V j f�or&all1opolis,
da RepubUea)

DO PAI'S

, êrno.

N••,ionoU.aeão e espeeialirJaeão do credito

J A I R O (;ALLADOProprietario e Diretor Responsavel

Sábado 11 de Novembro de 11938 jNUMERO 1294

AS IMPONENTES COME-1Crise no Mi.. As comeme-

RAÇÕES DO DIA 19 nisterio rações do dia
rrancês 10, nesta

Capital
Comemorando n passagsra do

primeiro aniversario da Constitui
ção de 1937, realizou-se ante-On
tem, conforme fôra noticiado,
grAnde concentração de escolares,
associações, escoteiros, além de
enorme massa popular, no magni
fico estadio da Fôrça Pública.

Duas companhias militares.uma
do 14 B. C. e outra da FÔq;a
Pública do Estado, formaram na

praça de esportes na nossa bra va

E' milieia.
Em nome do Gov&rno do Es

tado, o sr. dr. Ivo d'Aquino.ilus
tr4f Secretário do Interior e Jus
tiça, prenunciou patriótica oração.
exalçaads as qualidades do emi
nente Presidente Getulio Vargas,
o criador e defensor do Estado
Novo, pondo em relêvo as suas

grandes realizações, 6 fazendo ca

lorosa apologia do novo regime.
A oração do ilustre titular im

pressionou vivamente a grande
massa que ali se comprimia, que,
máu grado a chuva que no mo

mento caía, ouviu-a com a maior
atenção, coroando-a, ao finalizar,
com os mais calorosos aplausos.

NOV \ YORK, 11-As eleições As comemorações do dia 10

gerais, realizadas demonstraram foram mais uma prova de que o

qae a nação ainda está Iavoravel tlGVO catarinense, em perfeita co-

ao <New Deal>. 08 republicanos munhão de vistas ema 011 seus
'

conquistaram postos em nussero �overnant.es, es�á perfeitamente
t'lufiGiente para formarE'.m, no Con-

·1 mtegrad�
no regune novo.

gresso, urna forte barreira, que ,Na trIbuna de honra estavam,
prejudicará as aspirações da pre- �lem do sr. dr. Nerêu Raw(js,
iidencia, em 1940. I Ilultre, I.nterventor Federal, Oll sr�.
Varios govt'rnadorell democra- Secr�tanos de Esta40; ceI. G�n!d

tas, inclusive Earle, fora.. derro- Falcao, comandante da Guarmçao
tados. Federal; ten. ceI. Candido Caldas,

comandante do 14 B. C.; comte.
1.100 Cristiniano Aranhii, Capitão dos

-------------- Porto�; cap. de corvêta Epami
nondas Santos, com te. da Basf'
de Aviação Naval; cap. d. cor.

vê ta Belford Guimlrães, Gmte. da.
Eecola de AprendizesMarinheiros;
teu. ceI. Cantidio Re�i�, cmte. da
Fôrça Pública, e numerolas auto
ridades ciVÍI e milita.res.

«Venho desde muito tempo observando as anomalias a cor

rigir. De certo, o nosso ce.mercio exterior terá de sofrer modifica

c.õcs; não será toleravel por mais tempo que países, aos quais fa

Z"fUf'.S grandes 3�uisiçõcs, dl:':ixem de c(Jmpen�ar .a no-sa i'alan�a co

n.ercial Conduzimo-nos habitualmente com just iça proourandejmun
t er bôas relações com os povos civilizados sem prefereucias de or-

dem ideologica ou politics . Não devemos aceitar portanto discrimi- No proximo dia 19 serão realizadas, nesta capital, gran-
nações que prejudiquem os interesses legit imos da economia nacio- dlQRas ft�ti vidades patriôtieas em honra da bandeira Nacional.
nal, Se formos forçados a adotar uma política regida de reciproci- i
dade=-comprar a quem n03 compra-não 'nos caberá a culpa.

Moeda e aparelhamento bsneario
P.t:oyve até aqui necessidade imperiosa de aumentar o volu- I

me da moeda fiduciária. O aparelhamento bancário ainda incomple
to carecendo de maior agilidade em contraste com a extensão do

�,aís determinava dificuldades de numerário consequentes de uma

circulação muito lenta. Aliás, sempre tivemos a convicção de que
em materia de política rnonctaria não é possivel ser a rigor infla
cionista ou deflacionista. As circunst.ancias efetivas, as etapas do

1potencial econrmico de cada p"í� oh!" g,Hl1 lo! esta ou f que!a prati
ca. No nosso caso a ()purt uni.íudc par ece qllP. HCi_,nselha () sanea

mente, do meio circulante pela deflação. Essa afirmativa decorre da I
observação empir i-a dos fatos de ordem fi(H,nceira. I

Estamos ainda na siluação dI" quem calcula a hora olhando

Ipara o sól. Falta-nos li instrumento proprio para êsse fim que é ()

regulador das enchentes e vasantes da m"p0.a. Pefiro-rr.e ao Banco I
Central. Só este orgão apropriado poderá determinar com maior l
Iwgurança o momento oportuno para passar de uma a outra

POiíLi-rca nlOneta.ria, amba� a?omelhav('i�. ambr� f;c('i�av,eis segundo o p�,.
norsma geral das reiaçoes eeonotmcas. Não creio naver exagero di-,
zendo que o aparelho baucario (; fi chave indust.rial do sistema;
cconem. ico e que nenh�lma_ or�em duradoura e e(eti:a pode ser eS-1iabelecida sem uma direção firme neste setor da VIda do país. Os
bancos centrais exercem uma influeucia dominando como

controla-Idores do volume de mceda e credito, e, por eonsequencia, dirig-em
o movimento dos preços e o fluxo e refluxo da atividade industrial.
Os bancos comerci�is.' pela concessão ou r�cusa rI.e credi�o a parti-I
culares, podem decidir da sorte de determinadas industrias, aumen-

_

tar umas ou sufocar a expansão de outras. rao

Tomemos um exemplo capaz de concretizar a nossa asse

veração, Nenhum baneo estrangeiro funcionando no Brasil terá in-
.( teresse em amparar uma industriá que venha concorrer com as si-

I milares GO país de origem. Assim, teriamos o credito num sentido Cap, Frag. CRISTINIANO M. DE FIGUEIREDO ARA-

deixando-nos trihutarios da importação, enqusute se dilata noutro NRA-Cap. dos Portos; Tte. CeI. CANDIDO CALDAS - Coman

determinando superprodução e O! fenomenos eorrelstos. dants do 14 B. C.; CIP). Corvo JOSE' JOAQUIM BELFORD GUI

Qualquer restrição no volume total de credite de Uf.4 país MARÃES-Comandallte da Escola de A prendizes;Ten. CeI. CANTI
significa autornaticamente dimmuição da produçãs, quéda de preços DI0 REGIS-Comalldal'lte da FÔrça Pública; Cap. Corvo EPAMI.
Oll êsses dois fenomenos simultaneamente. Só os bancos centrais, NONDAS GOMi:S DOS SANTUS-Comatadante ela Base de ATia
upandindo ou contraindo 9 volume de moeda

�

e credit�, podem çio; Dr. PINHEIRO DI.lS-Inspetor Re,iooal do Minilterio de

Iltender_ a um tempo � orden�ç5.o. das exploraçoes QCOnallllcas e ali: Tra.alho; Dr. SEBATIÃO'ROCHA-Sllp. do Depllrtamento de Edu
fllltuaçoes dai! tre�a!! InternaclOnals.. ca,ão do Estado· Sr. JOÃO BATISTA PEREIRA-Presidente da

Cresce de vulto essa neceslSldane quando 88 estabel@eem hB-
A C I

'

E;es de eCQnemia planificada, tal como é proposito atual do g(!)-
• • •

Nacionalilaçle e esp�cialisaçãe do credito é assunto que

comporta .utras considerações a Co•• tituição determinou que le

procedeue á Nacionalil!açlo dOI bancol e o govêmo estuda a IIIIA

neira dê o fazer com 8. brevidade passiveI. De eQrto nãe conviria
á situação economics do paÍl'I apliMr apressadamente o principio. Segundo Tln. Jaldir B. Fau.to da Silva, LuÍ!! Triadade- Dire

Nã� fie trata RO C8S0 de medida de cara ter político visando impe- t01" do Departamento ele Educação; Relmuth Fett-Presideute d.

dir' (') afluxo de capital estrangeiro fazer discriminação com o que Assoeiação C<llmercial; dr. João Bayer - Diretor da Faculdade de

tstá no Brasil. Direito; dr. Cid Rocha Amaral - Diretor da Escola de Artifices;

O objetivQ da naªiol'lalisação s6 pode ser o de aproveitar, Padre Walter .Rofer-Diretor do Ginaei? Ca�Brine,lIs�; Adolfo B. da

em função do nosso engrandecimente, todas as colaborações real· Silveira-Presidente do Clube dos FuncIOnarlos Pubhcos: Ca_rlos da

mente produtivas, o que se visa, Da verdade. é coíbir certas pra- Conceiçlí.o-I?sp. fio Imposto sôbre a Renda;, Ten. Eus.t�qUle dos

t)Gas Ilocival evitando em proveito de ecenomia estrangeira a ex-
I Santos-Pre8Id.ente da An. dOI Chaufellrs; .Halm_Und() VieIra-Chefe}iTbração de capitais bralileiroll. Ra, ainda, filutro aBp@�to que merfl- da I, V.; Mano Couto-Presidente da Federaçao dos" Pescador�s; O Ilr. dr. Merêu Ramos, Inter

ce .�pecial atenção: é @ dai e,pecialÍl!açõos de rotulo que não cor- Flodoardo Nobrega-PreBidente da F. C. D.; C?rlos ndgll� Montz ventor. Federal no Estado, recebeu

,.)'tllpoadem á realidade tia. tran&sçõel. -Presidente da L F.F. " Waldír Grizard-Presidente da Liga Nau- I o segumte telegrama:
... _

..' I CAMPO ALEGRE, 7 A'rade-
Sao numeroso!J os bancol que le apr@liIentam cerno 8gflCO- tU�8. cendo a honrosa distinção a mim

la. ou hipoteca rios e aenhuma transação dês" ,,_nero realizam. aten- Ai cODllemoruções const&rão d«l I!!e,uilllte: conferida por •• excia. comunico ter

do-se ao ciro de cllpitai, a prazo curte dentro du normas dei! Concentração na praça 15 de Novembro, em frente á <?�te- c0I!'parecido c prestado a devida

bancos co e c'a's Resulta dai uma concGrrencia prejudicial aOI! oral das autoridades civis e militares, todas a. corporaçGes mlhta- solIdariedade aos festejOs I{o jubi�eu
.

m r I I .

. .
.

.

f'
. J.. da Matriz desta ci4ade. Saudaçaes

verdadeIrOS bancos 00merCI8IS, emquanto outros leitor" de creàlt� reli, cole,ios, allSociaçõ81i1 ts:portivtls, opera rIOS e IiDClonanOiil I')ll-
respeitosas. Eullenlo Duarte Pre-

ficam desamparados. A norma daI tllllpeciali&ações é entretanto das blicolil etc. feito.'
mail nece8larias • ni.to deve haver a maior rapidez. Por outro la- Desfile em proeillsão cívica, até o Largo General Olorio. _�_�III!-�-----------------_--1IIIl
dlt, .• propri. rov'rno poderá conceder nnta.gens e privil81ioll el- onde .,.tará arwlldo o Altar da Patria. Aí realiza-se-ão grandiolias talhãe de Caçadores.

I d d 03 SrI. tenente-coronel Candidê Calda" e pr"feasor Barrei-peciais 'quelas organisações que venham �fetIvamente ao encontro 10 8111 a IS,
_ •

• •.

d T li res Filho proaunc:iari. 4illcurlos.lIIe 1l8ces8:dades reais do mercado de credito. Elevaçao da bandeIra nacíonal, IDl<:!a a com o c oque e

Não temos até agora nenhum estabelecimento especializado i cantinellcia á bandeira> e tiro de ..osque�ao. .

Ríno Íl bandeira execlItado pela batlda do 14 B. C. e nn-

de credito illdustrial, e os de credito agricola e hipotecaria, .6 por f Nessa ocasião 8erá executado o hIUO naciOnal pela banda

I
tado por todos.

exceçlo, operam na 8ua especialidade. E' preciso corri,ir quanto I
da Força públicll.' CS.ntado por. todos �s preientes. , .

A' Iloite retreta, na Praça IS de Novembro, PQlss 1;andu

E d t
- b ndelra peles recrutas do 14 Ba- d. mUSIca do 14 B. C., FÔrl'a Públi(;a e .:Aml>rá Art .. �.18ttH semelhantell anomalias ». � 1'8 le,.I a lurameB o aa· ,}I U u

Foram orCallizafias ai 1i.,ujntQ� COItDJSIJÕeli, que se iaeumbi
da observaaeia do programa [â elaborado de comemoraeões.

f]om,issão de Dit·eeão:

Execueão

Capitlo Alvar9 Veiga Limtt, do 14 B. C.; Capitão Romeu
Delaite, da Fôrça. Pública; Aepirllnte Jose Maria de Figueiredo
Guedell, do 14 B. C.

ColaboraeAo

I PAHIS, 11 - Os membros do

I
gabinete tiveram uma série de
conferencias com o sr. Paul Rei
naud, expondo este as suas idéias
financeiras 1I0S seus demais cole-
gas. Acredita-se que as diver
gencias deverão ser sol ucionadas
até o fim da semana, pois, do
contrario vario'l membros do mi
nisterio renunciarão, temendo-se
que isso ponha em risco a pro
pria situação do primeiro minis
tro Daladier.

o PAI�S AINDá
FAVORAVEL AO
·'NEW DEAL�!' E
A IIOOSEVELT

,

1
\

I NOVA YORK, H-São os se

guintes os resultados das eleições
para governador: Partido Demo
crata, oito eleitos; Partido Repu
hlicano, 15 eleitos. Faltam os re

sultados de nove Estades.
Para a Camata dos Represen

tantes, foram eleitos 216 demo
cratas e 130 republicanos. Para
o Senado foram eleitos 20 demo
cratas e H republicanos.

A. melhor lenha

Dispensado

o principe Lol.
_li AI.erieo

MILAO, q-o principe Luigi
Alberico, com 70 alleíl de idade e

l!II@mbro de uma nas mais antigas
familias da nobres. milanela, foi
ass8uinado, ôntem, á noite, qtl811-
do visitava uma sua amiga. COlll
@luzido ao «.Poste d. Prt:mto SQ
cerro », Q principe aio rt?siitiu
aOIl ferimeBtos, fal.eendo na mAia
d, operações.
A a�!laseiDa foi prêl. ao lflca!

do crim.e.

Da. funções de jardineiro· horti
cultor da Penitenciaria foi dispen
lia40 o sr. Joio Sérgio Godinho.

o jubileu da Ma-- Assassinado
triz de Campo

Alegre

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



� ínaugura§ão do retrato
do presidente Getulio·
Wargas na Diretoria ae- A
gional dos Correios e

Telegrafo!

I
Sanatorio "Santa Catarina"

Dr. André Kiralyhegy
DIBlrrOR PBOPRIETARIO

Estação PERDIZES - Vila Vitoria - Estado
de Santa Catarina

o melhor estabelecimento, perfeitamente aparelhado
para e 1;ratamento conservativo e ciwrgico de doenças pul
m�mares (pneumot01'8X, frenicotomia, toracotomia). Este Sana
torie encontra-se localisado na Estação Perdizes - Vila Vi
toria, na Estrada de Ferro S. Paulo - Rio Grande, 8QO
metros sobre nivel, possuindo uz eletrica, agua encax:tada e

estradas de automovel, com clima saluberrimo.
O Sanatorio encontra-se instalado com aparelhos mo

dernos de :Raio X Heliodor, Onda! Curtas e
\ LaboratoriQ

para exames de escarro, sangue, fezes, etc.
Seção separada para convalescentes de doenças graves.

estado postoperativo, impaludismo cronico (malaria), esgota
mento, etc.

GAZET A
voz

Quem p�rdeu?

DO POVO

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

desta cidade.

Vitima de grave aei- 111 ...__.. 117__'111'-....l1li

.eute :e:��=.!'" LuizPelo Centro
de

Poderão coneluir o

curso seeund:u·io 'uo'
! damental até o ano

de 1941

RIa, 9 - O presidente da Be
publica assinou decreto-lei modi
ficando a legislação do ensino, na
parte condisente com o decreto
n' 22.685, de maio de 1933, com

a lei n' 9A, de 12 de dezembro
de 1934. e com a lei n' 14, di
29 de janeiro, de 1935, que fo-
ram revogadas. .

Aos estudantes que na data
desta lei já estejam aprovados
em exames realizados, nos termos
do artigo 100, do decreto n

·21,241, de 4, de abril de 1932, é

permitido, até o ano 1941, con

-cluir o curso secundário funda
: mental, em estabelecimentos sob

I· inspeção permanente, uma vez que
na cidade de seu domicilio não e

I xistem estabelecimentos federais
ou equiparados.
Esta lei entr ará em vigor no dia
t de janeiro de 9.
---_._--------

Inger.iram oito gra
mas de um. toxieo e

tiv�ra_ morte
illllediata

�,':Q; .'( �

2 MA'QNINAS PArtA GELO
EM PERFEITO ESTADO VEN-

DA CI GARANTIA

Delalubert

,

au e
Ante·ontem, ás 13 horas no salão nobre do palacio da Di

reteria dOI!! Correio! e Telegrafes. desta capital foi solenemente
inaugurado o retrato rica e artistiearaente eraoldurado do eminente
brasileiro presidente dr. Getulio Vargas, como homenagem no trans
curse do primeiro aniversario da promulgação da Constituição de
10 de novembro de 1937. Ao ate, que se revestiu de real imponencia,
compareceram o Interventor Federal dr. Nsrêu Ramos; eel, Gentil
Falcão, comandante da Guarnição Federal; tenente ceI. Candido
Caldas, eCia.andante do 14 B. C.; cemandante Cristiano Aranha,
capitão d0B portos; comandante Belfort, C0m. da Escola Aprendizes
Marinheiros: cte. Epaminondas Santos, ete. Base Aviação Naval:
drs. Altasairo Guimarãis, secretario da Fazenda; Ivens Araujo, se

ereta rio da Segurança Publica;
Ceho Fausto Sousa, secretario
da Viação e Obras Publicas; sr.

Mauro Hamos, Prefeito Munici
nal de Florianopolis: ceI. Canti
dio Re,is, cte. Força Publica;
desembargador Erieo Torras, pre
-idente do Tribunal de Apelação;
sr. JQlié d" Oliveira Campos, De'
legado Fiscal; dr. Cornelio Fa
!;undes, Inspetor da Alíandega ;
dr. AfolilllO Veiga, Inspetor Agri
cola; dr. José Pinheiro Dias, Ins
petElr l"legional do Trabalho; sr.

ÁciQIi Vasconcelos, Contador Se
eional; cr. Aderbal Ramos Silva,
inspetor da Faculdade Direito; II.

excia. Hevdma. sr. Arcebispo Me·
tropolitaao; Diretor do Ginasio
Catarinense; desembargador Hen
rique Fontes e major Lupercie
Lopes, pelo Instituto Histcrieo e

Geografico; jornalista Batista Pe- ..

reira, presidente da Associação
Catarinense de Imprensa lt dire
tor do Diário Ofíeial; sr. Augus
te Montsnegre, pela A Noticia, di
Jeinvile e a Sscursal de Fpolis;
Nunes Varela, diretor do <Diario da Tarde; Otavio Oliveira, dire
tor do Tesouro; dr. Edelvitti Campelo, diretor da Penitenciaria; dr.
Haroldo Pedernftiras, deretor de E�tradas de Rodagem; oficialidad�
do 14 B. C. e da Força Publiea; Gustavo Neves, diretor do Inte
rior e Justiça; professor João Santos Areão. Inspetor Federal de
Enmino; Aloisio Queir(!jz, diretor da Educação Fisica; Castelo Bran
co, alente do Lloid Brasileiro; dr. Ferreira Bailos, pelo Departa
mento de Adm. Municipal; dr. Joaquim Mad6ira Neves, diretor
substituto do Departamento de Saúde Publica, além de grande nu

mero tie IIhos funcicmal'Íoll de_;iiversas repartições federais e esta
dlHlil!! e càefes d. Ilerviçoil e seções e funcionados da Diretoria Re
gioual dos CorraioSl e Telegrafos. A !!olenidade foi abrilhantada pe
la brif)sli banda da For!;1l Publica. No áto inaugural falou o dr.
Paulo Dale Aflalo, diretor Regional dos Cerreios e Telegrafos que
dill!!. q:ue essa homenagem dos funeionarios postai" e telegraficos
era das mail:! exprelsivas e das m:�is legitimas. Das mais eX['lressi
vali pela awa irrestrita solid:'riedade ao chefe da Nação, das mais
legitimas p81a expontllneidalle de !'Ieus propositol'! em manter naquela I

-I dCB!8 .empre vivo OI ensinaI_llentos deste grand� bra�il.eire. !?ro!se. naugura O O re
gUlod., acentuou que Illai! dIversas transformaçoel pohtlco'80CIal ope-
rada., �Oll ult_imos tempos, em diversos paises,

. impo.atas pela resis- trato
.

do presl·den"t.llell!!. lDcontlda do!! povos modemos, poder se-la afIrmar Alem ne- �
nbum exagêro !Iue no Brasil DOVI) e forte foi graças ao espirito de

t G t I·verdadeira brasdidade do grande presidente Getulio Vargas t de e e U 10
nOIil811 gleriosai Forças Armadal de terra e mar, qu@ SI!) inliotituiu,

�m todas as escolassem lIangue, lem odies e sem interesses pefl�oais, � Estado Novo
dentre das muralhas ine)[pugl'l3Veis da Constituição de 10 de no- de Hamonia
vembre> de 1937. Realçou que fFIlar do quanto para a frente tem
marchado o Brasil sem ai!! delongas criminosas do antigo r�gime,
sería repitir tudo aquilo qüe os bons brasileiros não mais ignoram.

Finalizando B. II. disse. «Como demonstração de fé e con

fiança no futuro de Dos"a Patria, e com 8. alma imersa num reflo
rellcimento vitorioso de primavera dos tropico8, convido a todcs

0111presente. para saudarmos respeitosamente, na pe3soa do Interven
tor Federal dr. Nerêu Ramos, o honrado presideate dr. Getulio
VargalP. Com vibrante salva de palmas, s. excia. sr. Interventor,Federal descerrou o rfttrato e o deu por inauguradc. I

Em seguida, o Diretor Regional dOI Correios e Telegrafos ICli vivamente fdicitado pela lua beliuima oração e pelo brilhan-

[tisll!l0 e refinada tlegancia �Clm que d.�orrftram as festividadell.

Agenor Manoel Alves e família.
pelo presente tornam publico o seu

imorredouro agradecimento ao com

petente e humanitarín médico, dr.

I RIO, '-O.orreu esta tarde, iro Paulo Fontes. pejo desvêlo com que
I um hotel de S. Cristovão, im- tratnu ao seu filho Armando José
: preesionante fato. que acometido de forte pneumonia,
I Dois jovens ingeriram oite esteve durante alguns dias ás gar-
i gramas de striquiuina. tende mor- ras da morte e. hoje. graças á de-0.-. Paulo Dale Afia- I te imediata. Foram encontrados recação e ao carinho do mencionado

lo, diretor regional dos! no leito, já cadaveres, medico, encontra-se completamente
Correios e Telegrafes Não deixaram t1Iuaisquer de- drstabelecido,

clarações, igncrando-se até o Tornam extensivo êsse agradeci
momento, sua identidade. Acre- mento ao Clube dos Funcionarios
dita-se, entratanto. que o duplo Públicos Civis de Santa Catarina.
Iluicidio foi motivado ílor haver por conta do qual correram a� dfs
sido o lovem acometiào por per- pesas com o tcatamento médíco do
tinaz tubereul.,... seu referido filho.
A moleatia minara (I seu Clrga- FpoHs •• 8 ue novembro de 1938.

nismo e a vida se lhe e3CapaYil, Agenor Manoel Alves
de dia para dia. As autoridade. FUllc. Publico Estadual
p()liciailll diligel;lCiam.

O fato deu-�e no HoteJ, KiJuei·
ra, lIIito á rua Figueira de Melo ..

- _.

Proprietario e Diretor Responsavel
JAIR@ CALLADO

o Centro de Saúde de nossa cidade, tlo
inicial da grande cadeia de orgãos similares a ser cria
da, em todo o Estado, pela reforma do Departamento de
Saúde Pública; vem merecendo acolhimeuto ca ela vez .nais
decidido da população dêste município c da <os que lh'�
são visinhcs.

Em suas secções. maior é todo dia í1 afluencia dacu. ...

les que aí vêm buscar lenitivo aos seus sofr irr..entos.' ou,
mesmo, multas vezes, angariar os elementos necesvários ro\

conservação da sua saúde.
índice bem sir tomático do continuo progresso d,l'

I quele nucleo de medicina coletiva é o crescimento do nu
mero de pessôas atendidas, revelado pela publicaçã«
mensal de boletins com o movimento registrado em cad i

serviço,
Ainda agora, vem de se aferir o movimento do mês

de: outubro, e as cifras obtidas servem de motivo ao pre
sente trabalho.

O Serviço de Higiene Pré-Natal. destinado a cuidar
da gestante no tempo de gravidez e por ocasião do parto.
assegurando lhe assistência médica constante desde a ma

tricula, atendeu durante aquele mês 568 pessôas, sendo
que 39 novas gestantes víe: am se agrupar ás dezenas já
cuidadas pela secção.

O serviço de Higi- ne Infantil, cuja finalidade é
amparar a saúde da cria: ça nos prímt'iros Iilês'�s e ano
de vida, quarJdo está mais exposta aos perigos da do, nça,
atendeu 686 bêbês A alimentação sendo o problema ca

pital do jpfante, nurmas dietéticas adequadas, planos de
bons regimen� foram acol1seF:ados. bem c\}mo disíribuidas

I dezen�s 'Ade !atas .de farinha nutn!iva, destinada a suprir
as deÍlclenclas ahmeiltáres do bebê menos protegido da

r-"_ Lo __ �
fortuna.

u.vU4fi!"IF Especial atenção dos criadores do Centro de Saúde,
mere�eu o problema da tubercuJ.Jse, cuja gravidade em
nosso meio !Ião é possivel sofismar. Um serviço especia
lizado, dotad(J de todo o aparelhamento moderno para o

dia,nóstico e tíatamento dos doentes do ter: ivel ma', foi
instalado no Centro.

A ele afluiram, no mês pas8�do, 43J pessôas tendo
�ntrad(), as com doença pos.tivada, em tratamtllto desti
nado a evitar que êles se turnem origem de nuvos doen
tes.

O Serviço Escolar é o mais import·mte do C. S., no

que representa de melhoria da raça do futuro e na tria
gem que pratica dos seus matriculados. Nele. vêm serldo
us alunos de nossas escolas púi licas criteriosamente exa·

minados, verificadas suas condições fisico"mentais, mI dielas
suas falhas constitucionais, CUidadas e rEITovidas possive:s
fontes de doe; ça-·amigddlês anorrrais, dentes cal iados,

CARTAZES I etc. Nele 9 escolar aprer:de as n·grti� básic"s de hígien2
PROGRAMAS DE HOJE: individual e coletiva, e se acostuma a pratl.::á las. Mais

de meio milhar de nossos alunos-'exatamente 5l5-pa�-
ODEON, o lider dos sou, em outubro, por esta secção do Centro.

cinemas Complementos indispensáveis do serviço escolar, o
ambulatorio de oftalmo·otorino laringologia e o gabinteh'

A'S 5, 7 e 8,30 HOR!\S:
dentário não !esumiram, todavia, �ua ação ao cuidado dos
escolares. MUItas outras pessõas, vwqas de outras secções

PERTURBADORES DOS do C. S., ou matriculadas diretamente, foram atendidas,
PRADOS - continuação somando um total de 512 p.ara o primeiro e 852 no segun
dêsse seriado com John Mac do.
Brown e

S. PAULO, 9 - A's 7 horas
e 30 minutos de hoje, na avenida
Pacaembú, esquina da rua Vei
ga Filho, registou-se grave desas
tre, sendo vitima o eoahecido
ciclista Lui:II Bergame; que pilota
va a bicicleta n' 1.496 e realiza
va exereicios naquela arteria.
Quando maior era a velocidade
da maquina, Luiz teve que efe
tuar rápida manobra, afim de
evitar uma colisão com g auto
caminhão n' 23.410, conduzido
pelo motorista Manoel Gonçalves
Filho, no que foi infeliz, pois a

bicicleta não obedeceu ao! seus

intentos, indo Ch0CBl'-Se com o

veiculo de carga. CGm o choque,
"(,'li,; Bergamo foi arremessado á
distancia, sofrendo na quéda gra
ve ferimento na cabeça, além de
escoriações pelo corpo.

Agraeecimento

o qne foi O movimento desta unidade do
Departamento de Saúde durante e mês

de Outubro

RODOLFO KOFFKE, OPEROSO
PREFEITO DE HI\MONIA

1\ "Combinação Feliz" nas

perfumarias é arte que não
encontrará símile ..As formu·
ias dos Tres Elementos
orimordiais da 3eleza são
-

frutos da "Adoraeão"

O PODER DE RICHELlEU
com Anabela e Conrad
Veidt.

Preço-- I $000.

CINES COROADOS
REX, às 7 horas:

BULLDOG DRUMOND
REAPARECE com .John Barry
more e Luise CalIlpbell
A' QUEIMA ROUPA com

Ralph Bellamy e Katherine Locke.
Preço- I $000.

IMPERIAL, ás .3'. 7 e 8,30
horas:

DEFENSOR IMPUl'IE com

Douglas fJlontgomery e )ac luehue
Wells.

Preçc:- 1$000.

o ambulatório destinado ao tratamento dos casos

contagiantes de doenças venéreas foi urr. dos ma}s pro
curados do C. S., atingindo o movimento do mês, nos
seus ramos mascutino e feminino, um total de 813 aten
didus. E' uma cifra que diz bem da falta dos mais COf'ne
sinhos cuidados profiláticos por parte de nosso povo, que,
uma vez instituidos, diminuiriam um número tão desaler.
fadar.

Com estes numeras que vimos de considerar, méras
amostras de uma so da3 unidades de sanitarismo instal,-
das pelo atual governo de�te Estado, avaliar-se-á, facil
mente, o que é � obra realizada pelo Departamento de,
Saúde, nos seus multiplos setores de ação de todo o nos
so território.

>�';� Com êles. poder-se·á, demais, pelo presente, prejul
gar do que repr�sentara'. mais tarde, de grande e frutuo'
so para a saude do nosso povo a empreitada ora em iní
cio, norteada acima de tudo pelo desejo de engrandecer
cada vez mais o Estado e a Nação,

A saude é o maior de todos os bens, maIS, a saúde
não se póde comprar; conquista-se pelas pra'ticas da Hi
giene.

HAMONIA, 10 (A Gazeta) Por
iniciativa do sr. Rodolfo Koffke.
dignissimo prefeito deste municipio.
comemorando o aniversario do Es·
tado Novo, foi inaugurado o retra
to do presidente d\l Republica sr.

dr. Getulio Vargas. no grupo esco

lar, desta cidade, e em todas as es'

colas estaduais e municipais exis
tentes nesta comuna, de cujas 10clI
lidades estão sendo transmitidos
telegramas de congratulações ao

eminente Chefe da Nação. A inicia
tiva do operoso prefeito sr. Rodolfo
Koffke foi recebida com grande en
tusiasmo pelas popUlações de todas
as localidades que, assim, comemo
raram condignamente a "lorlesa
data. (Do Departamento de Saúde Pública).

I)Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Programa diurmi

De 6.15 ii>: 17.30 horas

Programa noturno

De 17.30 ás <14.00 horas
,

'!
\";C Almirante

mario nora
Orlanào Silva
Habor Dias
Bob Lazy
Orquaetr'o Carioca
Ra()arné5 e e till 5iars
Rl?:gional

ó

e [) inte 50n:oro
EDuardo P.'alunlZ e sua Típica rorrieflies
Romeu 6hip::iman com a OrqUi1!stt'a ô

e

('ont:erio6

,.' :/
, '

.' '� .

Abertura mm VOZES rJOVAS, elementos
esíreianlt:5 no rcõio •

.. -':
"

A'5 horas cerroe, íOl'nais folo()o3 com no
litioo cm jJi'ÍrneÍta mão. tcrn eclüce
pelo A t'''iuiTí::.,!l of",c!a àa Casa
6uímorã 5 t.tõn , a;jencio c'a Lo
t�ric: ' eàe oi

A's 21.30 rn"çf1r) DO DI!'l - - Escrita
e íntaprelaàa por' Lnrnnrfln e Babo,
uma oferta do casa àe louças "O
DRAGÃO

:"::pt::Q�:zr5 oe stuóio: Oõuvclõo Cozzt e

d,bo 6uii'1�rãe9.

Amanhã:

A' Tarde:- E'Doí-Sal!

A' Noite· Ernani
õ

e Barros, Ida melo,
releste Aida.

R'5 70.00- Concurso Musical Raío K ..2 OIZ
200$::;00, Dois dIZ ;OO$OOD. 4 ue
5: $i�:OD 'o 10 õ

e 2, $000; sã j 05

p remlo s (;U(i' f,filU r< ofer;>c:,z aos

ouvlntcs, que 'oc'f)'iflccr 05 musicas
irraàjaj�� 11'..'SÍ<: programo.

A'e! 20.30 • FRE-R Em Busca de Talentos
Uln p roq- G;-�"''1 para "'clour·o5.

ee•••e.....e5e.....G••8�O&ee.$.ocOeGe�.eee.e.�o�

PREPARA-�E ALUNOS PARA EXAMES DE RA

IOTELEGRAFIA DANDO-LHES OS NECESSARIOS
ONHECIMENTOS PRA'TICOS_ E TEO'RICOS, CON
ORME EXIGE A REPARTIÇAO DOS CORREIOS E

ELE'GRAFOS. _

OS INTERESSADOS PODERAO PROCURAR O SR.
NTONIO MAHTINS, RUA TIRADENTES N. 52.

LORIANOPOLIS.

rest(.� b�m

CREDllJO l
,

e •

QUE sorteia e entrega de fato os seus prémios
.

QUE os seus felizardos são todos pessoas conhecid 1� .

QUE comprova a entrega dos premias com retrato e recibos dos premiados
QUE tem assistencia méd' "

;; atu'ta
QUE já entregou fi"'S '( 2 onO.CW·$OCO em premias
QUE não sorteia numeres vagos
QUE tem dois SORTEIOS meneais
QUE as mensalidades estão ao alcance de todos

Premio 5:800$000
ultos outros premios menores Tudo por �$OOO

ha como a "Credito Mutuo Predial"-

ao

Premiada em 18 de Outubro corri o orern!o de
Rs. 5:800$oo()

ARIA [)IAS, resider'te erY'1 Saco
Limões

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Maquinas de escrever, de Contabilidade e Cai-

a DROGA.R IA'
.

e F .'_ ..".R �.
j

••..,�: \iA i'A'xas Registradoras, nacionais ou estranjeiras. usando o creme

�DARLAUTH
AUGUSTO lo<:LOSS dirá logo sorrindo: que predute

Mecânico técnico e prático maravilhoso!

Rua Conselheiro Mafra n. 90.

Aviso Recebe-se cargas e encomendas até �a véspera :daslsaidas dos paquetes Preferido das Exmas. Farnltlas e Snrs. Viajantes
e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesmes, á vista d. a·'

- JARDIM GRANDE E SOMBRIO _

testada de vacina. A bagagem de porão deverá ser entregue, nos Armazéns da Q t b B·dCernpanhia, na vespera das saídas ate ás 16 horas, para ser conduzida, gratuita- I. uar o. uns oa oaml a' e
menté para bordo em embarcações especiais. BEBIDAS NACIONAIS E .ES 1 RANJEIRAS �.)t��EICRITIRIO-PRi\ÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 59B. (FONE 1250)' •
ARMAZENS-CAI5 BADARÚ �.·3.-�(FONE·166�)-·END. TELEG. COSTEIRA I Proprietario· A. L E D E R E R �Para mais inforrnacõea com o Agente •

��J. SANTOS CA.RDOSOa S2Jft'e"Utu!'---O ---••_•••��:ê
I �C A S A P I E P E R�

I Fone-1488 VENDE-SE um auto FIAT
em ótimas condições de íuncie-
namento.

Informações nesta redação.

G Paquete ITABERA' sairá á 10 dlO O Paquete rrAQUATIAJ sair! á
corrente para corrente para:

Paranaguà, Antonina.
Santos, Rio de janeiro,
Vítéria, Baía, Maceió,

Recife e CabeJelo
Cargas e passageiros para os demais por
tos sujeites a baldeação no Rio de Janeiro.

Imbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre

.

..J O I N. V 'I L E

APRESENTA

A nova linha d. radio.·

Aperte um botão
e ouça sua estação

Sintonisação Elétrica, em quasi to

dos os modelos 1939!!l maravilho
sa concepção eletrotécnica que per
mite a captação de sua estação pre
ferida, mediante o simples movi
mento de pressão sobre um botãoll!

RrA-UlrrOR
1939 Valval••

FOBo.rafos
Di.8Os
Alalll••

Distribuidor Exclusivo

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

Admitem-se ainda algunslagenteslno:illterior
FABRICA DE ESPELHOS, A UNICA NO ESTADO - VIDROS DE TODA ESPECII - MOLDURAS-- "

QUADROS, ETC.-VIDROS LJ.\PIDAD0SIE 5ISEAUTE' SOB MEDIDA

C A S A
JOINVILE

P I E P E R
Forneo&�:pa("a o fnterior

SECÇÃO DE ARTIGOS PARA HOMENS-Chapéus Ramenzoni+Camísas - Gravatas, .t�.-Artiios para
Barbearias+Para" Inverno-Banho--Sport-Viagem e Carnaval

CAUSA PIEPER
.JOINVILE

VISITEM
a A CAPITAL..

o lIIaior stack de rDupas para menina. e garitos

Rua Conselheiro Mafra esquina da Trajau1)
A. CAPITAL

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

EST ,-'\DO DE
STA. CATARINA

HOTEL ANDRETTA
O MELHOR DA PRAÇA

ACOMODAÇvES CONFORTAVEIS PARA VIA-

JANTES E EXMAS. FAMILlAS

II] TRATAMENTO DE PRIMEIRA ORDEM-CO
ZINHA BRASILEIRA &: ITALIANA

f :l Anexo: Armazém de secoe e '

molhados
nerval Santa Catariaa I
,. ,e'Fe- ! '-e - ... Pi' t 5·'1" ('I' 1�':� 7ZX7ie - Z tS - �-�

HOTEL A V E N I D A
��----------------------------

Propr.: FRITZ SOPP

O ponto mais central para hospedar -se em

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

Rua do Príncipe, 353

..JOINVILE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'fr, ••��ArEETA
, ....r __.__.----.- _

OPEIlADOB

" DOENÇAS DE SENHORAS-PART<P!
C()NSULTORIO-RUA TRAJANO 17 SOB.

DAS 9 AS 12 E 2 AS 5

IIESIDENCIA A RUA Nerêu Ramos 26

FONE 1.450

Atende chamados a qualquer hora dia e noite

Dr. Joaquim Madeira Neves
1 MEDICO--OCUL!STA
\ Forma,",o pela Faculdade de Medicina da Univer

sidade de do Rio de Janeiro

J
I

/l's 10,30 e das 2 as 4 h,.

Rcsidencia: R'Ja Vwonde
de Oero Pr-to, 42-

FODeI Consultorio, 1405
Pone: Rt:3id€ncia. 1155

l(P& Trajano, n: 1

I Telephone n:

P tanta, execuçãe, fiit ..
cai tzação e EJin�ção
de ob.as
Apareiharnento com

.,1eto par"a ccnstru
ções de pontes tim

concreto armado

Carneiro lbelru
Engenheiro Civil

Palaeio da Caixa

Andar Apartamento
Postal, 784Caixa

Paraná

N OVqD A.D E!
e. B lU _.ImLI .IA � FANTASIA flAr\A VERAO li.O"�._f'� I�- A 10$000 • t.
Calçados �8$oAJ�:LJIf;R QUALIDADE A �

. Sap�t.s DE VERNIZ Dj\ MI'.LH.�
QUALIOACE PARA SENHOFtAS, A... 8

CHil\!ELOS, TAMAI'<COS, CKNTOS� E. rc,
FABRICA DE CALÇADOS-BABBIII••8
A LHEUREUX

Secção de vendasnux COM. MAFI'\A, 3'

I &li a ;M'i,!2iJl'lI!l.'�:!!l'ii&m!!lBl__Ii'imII_r&lIirll

SObrajOll'IGDr·ttRicar.�oll �:����rb:1
154R

. o srnanrlr R,
I da SilvaJ

._� Ex-chefe da clínica do Hospi
I tal de Nürnberg, (P.'Jreesor

I Indórg Burkbardt e Professor

e Erwin Kreuter)
Esplclallsla em cIrurgia

liSTai
Banco do Brasil
eapnal

FtmkJ de reserva

10G.OOO:OOO$tlOO
·259.746:100$000

Abena. em conta "cerrente, os segúlntes jures:
DtlI. &\r. ]Ul"lS (COAE�CIAL SiM LfiVIITE) 2% ara
jtp. Imitados (limite de 50:000$) 3% ala
Dep. populares (idem de 10:000$) 4% ala
l)ep. de aviso prévio (de qualsquer quantias. com retiradas tam-

bem de quaisquer importancias),
com aviso prévio de 30._ dias
.,._ de 60 dias

;, de 96 dias

M À PIlAzo-rtt.9:
tIO 6 mlsa
pM 12 mas.
ecnn reda meMa1

tantA. A Pll.8MI04i.
por 6 mêsiS
1*'12__ •

SujeHo .... c.o proporcional.

.pediente: das 10 ás 12 e das 14 ás 15 horas
Aos sabados: das 10 ás 11.30 horas

&ndera,. telegrafico: SATELLITE

T"ONJ: 114

alta cirurgia, ginaecelegia, (do
€1lças Jas senhoras] e partes,
eirurgia do sistema nE1VOS� P,

operações da pI3o'"Ai\'--"

CONSULTORIU·�-r{ua Tra.1
ano N. I � d8,S 1 � ás 12 e

das 15 ás 16 1!2 horas.

TELEF. 1.2RJ (

i RESIDENCIA- �ua Este-l
I I ves Junior N. 26 I

! ��'41!ff�� .. hl�J.,_1
IDr. Mt9�el
Boabeid

CLINiCA GERAL
Vias Urinarias

:m .�teeA''MitY''a, 'ti"det·WJW\iPf'?

1ratamento moderno das
motestiee do Pslmã»

Censult-R. joão Pinto, 13
1 eleíene, 1595

Res. Hotel Gloria-Fone 1333
I CoJ».Wtas dai 13 ás 16 hrs.

Advogado
P. J 5 de Nlwembro, 3 sob.

Fones 1631 � 1290

Wr,.WZiildiii±M 'Wmz:c,
.-�-

Genf rte, IDII "910
Economia
nos Trabalhos doS6

Consultoria Técnico de
E� ��

IVO A. CAUDURO PICCOLr, I
Enge .. ,helro Oivil

�"

I .

Prof!ssl�,",ais lo!Iabilil1ados lDara "todos I
0S rSt'Y'lOS de engenharia

Administração. construção e reforma de prédios com
;�,

pagamentos em prestações

Pr'ojétos eíh�:geral
Escrtterlc central: Rua 7�de Seterl1bro, 47

Porto Uni ão
I
I

I
1'1

.

t?§; , ". tt 56 .... ".

X"
, j tÊ"'q 's'�tt

. rSoEJ55" ..
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TEM SEMPRE E\1 STOCK E A' VENDA, Pi'R
PREÇOS SE�/I COMPETIDORES NA PRAÇA,
MATERIAIS ELETRICOS, LU�TRES E ABAT

jOURS ELEGANTES E MODERNOS

NOVID�PES.! VISITEM A Elétrl-caI Rua Jo�o Pmto n. 14 ....

1,,11,', ,',' ACABA DE RECt.BER UM FINISSIMO SORTI-

I
MENTO DE CHUVEIROS ELE'TRICu5, NOVI
DADE NO RAMO-AR nco G-ARANTiDO

I

'�Óiiiiii1_fJIj_-_._E__'_":iíiiii'_d:*:":*:S'iIlit_'C'7i:.ii_t':a:*:::_:5:':'aií'_W«:i:S:,:WIiiIS_f:":':::':t5:'!1iI'_.�· 'IIIPensão Müller

II.1�·f

RUA ESTEVES JUNIOR 93

Florianopolill-Telefon., 1:14:;

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

Aceita pensionistas, casaes, solteires e diaris
tas. Preços modicos.

�on8titllem um poderoso grupo s@gll
rado geDuinaDu�nte brasileil·o, a sere

vit:o dp, todo O Brasil

PEÇAM-NOS PROSPECTOS E INFORMAÇOES
CONSULTEM NOSSAS TARBFAS.

Diretoria: Dr. F. Solaro da Cunha,
Dr. leonardo Truda
Dr. José de Sampaio Moreira
Dr. Virgílio de Mélo Franco
Dr. Luís Cedro Carneiro leão
Dr. PUnio Barreto

President4f

li

11
Agentes gerais e banqueiros em Santa

II: I�atarinH

M A C H A D O 1:1 Cía.
Rua João Pin"', :; -- ex. Postal 37-- I;

FLORI \NOPOlIS I�
19

�iiiiiliiiiiliiliõii'iiljiiiilliiiiíilillilíiilillliiiiiiíBíii__iiiiiiliiiilliil!iiii�iiiiõi' jjjjjIjjiiMjB-....,;a;,:;! §

�-----,�-l
Ir Piano

I

Sua construção obedece á mais acurada técnica, E'
lindissime e de maravilhosa sonoridade.

. Cocd�s cruzadas-Chapa de metllI- Repetição do me

ca�lsmo- recl�do de marfim-Be;-oócs de €bBfiO-3 pe=
dals-7 I [4 citavas-e-Alta lustração de mogno-nogueira

I
J i 1

eu prete

II�,,�' iI!!9, I L tr,;bWe',
�ç

T E S'�' �I-,,�',� 11,1 ÃSPt:t:� ��are:��::c�:o��:�amer.te curvada, o encor-

IV I
- - 'EiiõiD _ �

damento cruzado e a escala cientificamente construida, ga-
U CanlSaçaO rantem uma sonoridade agradavcl.

Peça informações ao agente neste Estado:

H K � Federal e Santa Catarina Ifl!· ERNESTO

IVlEVER,'!� .e_r.m_.a.n_n u�p.p_e_r �INmQ�:: �v�p��c��� 1:����R�u�a�c�����iP�ep�o�������i��t_���F���ia�n�op�����rB�d�o���_
"'" -��� ,$,*,.�� ���

REPRESENTANTES E DEP:rt;:J:SIT�IO. KM STi' .. CAT,<l�RINA
CARL.OS t10�PCKE
B z i nas Matriz

BO eH

"#"2 ..f,_ r
'

RECAUTHCHUTAGEM
Em loteria a sua favorita

Comunico aos meus distintos freguezes, que adquiri
urnajmaquina para recauthchutajar pneues gastos de

caminhões,
Rua Felipe Schrnltã rr 7 e 17 a

A minha oficina està a disposição dos distintos íre

guezes a Travessa 4 de Fevereiro (ao lado da Ca

sa Peiter) BJumenau.

,-

-c

N C:l Estreito Ponta do Leal

,FLORIANO'POLIS
�

Blulllenau, Oruzelro da Sul,
Jaln"iDe, Lag•• , Laguna, São
Francisco �a- $111

..... iII!1Iela 1IIi�..at•• p.......
....;....... _unll. Filiais 81n:

-- 1ePt. - ... IiM IIIlQllRl • '11181'11;). eons ltl .

__I IIU. 1160 OO!ta.Ol'h� b�iali"ilil (2,11 )
!!l;lil!l!lt�lI. duir.litet ...

li

1:"HlIile em tefilas •• II...

Ul••� d......

MOSTRUARIO EM:

Tubarão

1

"

S C h �1"1 ". a �.';_,', Z"�"�l��,

Para o

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

Velas e Megn

!
"

"
.

De f'am. Mu"�I.I!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.

Errt prosseguir'nento da série de jógos prol''''novidos oela F.C.D. com o

fj.,...... de aferlr- os e!'E::,r"ner1t(:_)s que cOíY"lporao o futuro Selecionado Barriga-Verde, jo
��erac; ernanha, ne�.;.)t,�� (�apital, os Cornbir,atdc):;� da L F.F.-A.S.V.I. V6f""SUS A.C.D.-A.E".So
=, (.JIo norte d�::) Estadc)_.

oT

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

T

x
fJorianopolis

CAPIT� L

OE'S PORTIV
--------- .-----

REDATOR: Osmar Cunha

EnCOtltrf2! .'� e··ãc) ef"n ,. '
.. , atch" f.'� rnistoso, no próximo domingo� dia 13, pelé:�

rnanhã, �:..S ,E�guerr"id�'?"5 equipe·s de 'IA Gazet',3" e da BasE� de Aviação Naval.

��"-:;;�t�"·U·'-�.A-Ç-'-'a-� c�-' 'd"'" O=·-··:··�-·---r'�'\o'''"'''-- S(.�OS crack� Palpites P811111:2-- aniver8urio d@
:0>r..d\ ('""�, ' ,........ .

"'-.
.

.....:) I

.

.... ...::;;;;i (N' �
t Departamento de Es ..

t. h t ?
- ,,,,.,,.! ��.". ti t ............. t

��a li rega a tatistiea e Pablieiei..

r..o rrJa c _. re �no u t� an e -on e rrJ o interesse pela grande regala dade
oficial da Liga Náutica, cresce,

proporcionalmente, com a aproxi- A proposito da passagem do
mação do grande certame. Assim 2'. aniversario da criação do Dl ..

é que recebemos mais os seguiu- partamento de Estatistica e Pu-
tes palpites: blicidade, o sr, José do Carm ;

conhecedor .Um dos páreos mais duros e Flores, entre outros, recebeu os

bélos da regala será sem dúvida seguintes telegramas:
o de principiantes. "vIas, creio RIO, 11- Ao ilustre colég 'I

que vencerá o Riachuela,$eguido, e amigo. na companhia de seus

de pato. d} América. dignos auxiliares. cordiais para-
Ao Martineh caberá as honras bens e congratulações desta Se-

du oareo de �k;{f, cretaria Ger'lt pelo segundo ani-
E' pareo ganho para o Ria· versario desse departsrnento, cu-

chuelc. o terceiro. ja vitoriesa trajeterii temos

Mais urr-a vez vencerá o Ria- acompanhado core admiração IÍ:
c!IUP!O no jun;ors. alegria. Cords Sd5 (a) Teixcira

O M utineli vencerá no Canóe. de Freitas, secretário geral do [IlS�
6' P(lt('ô- Riachueio. tituto 8.asileiro de Geogratia e

O América ga,nhad mais uma Estatiatica.
vez a nAliança da Baía". fLORIANOPOLlS. 8 --

Será do Riachuelo o bélo pa� Envio ao presadQ amigo e aos

reo de Novissimos.

I
seus esforçados auxiliares os meu�

O. Aldo Luz vencerá no pareo melhores cumprimentos pelo grato
de 9 11; Honra I) seu único pareo que motivo da passageM do segundo

r é. no entanto, (\ mais importante. aniversario do Departamento de
Um pareo interessante seda o Estatistica e Publicidade; orga

pard cc. exlra, mas este não preencheu as nixação verdadeirí:l.nente modelar
suas finalidades uma vez 1ue o e que deve ser encarada .:omo

Tamandaré arranjou uma guar" um f1orão de orgulho dentro d,
nição completamente estranha ao quadro admicistrativo de Santa
dube e já preparada para a rega.' Catarina. Atenciosas visitas (a)
ta. De medo idêntico procedeu o Renato Barbosa.

.

Iris sendo de se esperar que o FLORIANOPOLlS, 8
Avai fará outro tanto. Grato pela bondosas. expressõ::s

Mas... deixarei de camentiries de seu telegrama congratulo-me
peis sou apenas um palpiteire. presado amigo pélssagem segundo
PortanLj, d-;.o(; r..;�tlanho pareo aniversario do Departament.o que
extra" deverá vencer pelas circuns- sob sua eficiente direção tão
tâoci85 o [ris, seguido do 1a- inestimaveís beneficios já está
mandaré e Avai. Em 4' viril prestando nosso E�tado. Cordial
o Externato e, por último, o mente. (a) C�lso Fausto Souza,
Figueirense.. secretárIO da Viação e Obra5

Dr_ Prev6tado Públicas.

OUTRO PALPITE ,. e@1
I' PAREO: América e Marti-

neli.
Riachuelo e Amé-

�a� se Aviaçãoàe x

deve eonstltuãdo nosso COlllbinadoComo ser o

Como é de domínio "úb!ico, 1 F .' :' fer "(:!i)!iZM ante- será o efetivo do C..mbinado!
Ôí trrn, um (XU�"ii:e match-tre n ' ad .s t,> .do a COUCEIRA, acho ser êste u-n meia intplig" nte e

�ei.-çilü A venctdo o scr=t B 6>.'J. ,da posição. E' G melhor que possuirnos.
Comentarf,Dt'S ap- '� ia, ute. N1ZET<\ e muito bom centro, mas Píeáa dar furos lvngos
VilD.Cu no g' a� (. í leltrível i)('{ ser alto, forte e de bôa i

para os P ... ntas, e jogar mais entre o, batb, E' o melhor ceitr.: da

ri colcceção , p�:dt'Il(10 jOglH Vda;o DO 2' ternpo.
'

Capital.
Af<!\!\ LDO ._ FREDI são bons z agueir os. Acho serem ambos' A>'IHAL, muito excelente ITIi.ia-esqunda,

i

CALlCO. par .. mim que conheço todos os hOlS pontas rio

FATÉC() é muito bom medro direito; só deve estou: ar me-: Estado, suponho ser êste o melhor nor S!?[ (:;lutador p'!rfeito com 05

nos e avançar para o meia-esquerda Ligo l�ue o seu bando atacar,: dois pês, apesar de alguns "torcida;" dizerem ser fraco. mas devemos
PROCOPIO é bom centro-médio e conhecedor da poúçào,! nos lembrar que foram poucos óti.ncs meias esquer das que tê.n for

e se jogou mal nestes JLljS últimos jógos não o Cll1iJi'H\i05. mas aos' l'1l3do com Calico.
ériios d'r";t'" e esquerdo q" l'C,(f''''"'1 rtC'''Hj:.,� d"II' P-;< ; .M iIt4.lMtDDI.t4I eo.OOO.@•.•OQOe<t9MH••eHelI.m u

B�ê� é '�jo�adQr :;JilIS �H.�f1�·;t(l' dt� Ús;ali)� N�': ��rí) naa,) iJunta de C���Dei � j�$ção e

mi.lI si joga"sp de (tn\f(;':(lll�dw um It" ;',0 .pnrqu: t-riamos então Julnamefl'l:o de Flcria
dOIS excelentes "plvds!l. l)('xk "�I 'r"lll,;: I (L.;'e �-'r el,; U;;1 do� can- �

"d
.

d .' 1 ('
'

..j J' .
A . m",

dA atos á pmlção "e celltr·j-me Jw ,JU ,�,)(,!hlnaiJu. oga com na!leo, i nopO m DS
G,'\TO e um fmmidavci lI.e !�O t""IUi�rJ(), ma, qUilodo o i:'go !

r�t,; um p'Li1iCO apenar:L!. aiF�rUi-3'. C"oT! (l

}�' "l,'!t",\,:' ,,�,;JI,�:I.'r"'cn•.dnl).'.;o.ii oOmà"�",�a'; }��e S l.J rne d a a LA d i t� ..�) c ia
:;:. que; devia deix'H o pOllta e "uxd'ar ;(."11' 'o "." ,.,]

dIreita, de nov €�� rY") b f o

ótimos.

GALfO.' e ll. ó,imo j) jnta t:,ilS,

huI .. "aI :<dn 'U '.;,;" dev II hu",,-h;
qu m,�() lh0. pÔ.Õ.i!arn uma

f,ç>, forç3 Galé�gc que Pre5id�nte--Dr. Nicolau Ola-! c'H.der.açio imFoltl,
_. ---- --------

van de Oliveira. !--wnça exe('ut:va.

%Y'� f� r�e r�se Ref}re�entante dos Emprega"
dores-Sr. Pedro Xavier.

Representante dos Empn�ga -

� .

do;-5r. Emidio Cardoso Jumor. �LUG�A-�L, a casa de moradia

Secrctario-3r. Francisco Pes- a rua (unlíbanos, r.r. 52, nesta

sôa Maciel. i CapitaL
Pcocesso !. R.. 2.430-Re-l, J� T}3ATAR ,NO BANO.)

clamado-Sr. Arlindo Valente., r\�Rk"OL 1.\. A RUA TRA

Reclamhute - Si. Osvaldo JA O 16.

De ordem do' 5í. Presidente e por sdicitação da direção
lecnica dt'stD Veder�ção. são convocad(),: os 5t"guinks <ltJl!adores,para
C'cmparecerem às 15 hora!; dos próx!mos dias 13 e 15 do correrate,

-( à praça de t'�portes da L.F.F.:
Vadlco, Vd�in, Arnaicio, Fredl, Diamantino,

.

C, R k G I C u "a, '.'\:l'ze",>. /\olbal,Ci)PIO, ";;"". f", "I "g" ,<A.
"

f\z, vedo,
Sã" igui\lmcnk :(lO'lOcadN. pala o me,mo fim, os M,;)doleS

(la A.C.D. e A.I:..S F.) reqU\8ltados COIU a Nota Oficial Il. 29138.
fLO 'UANOrOLIS, 11 de novembro de J 938,

'

.. '" p _

\ ialvào.
, .F de �o, . 10 Resdveu a Junta concIliar o i

Calico, Ivo c litl'<7j'o n",iZ.? nd!') o Ernpre:;r�id"'r I
.. r-,.·" .," '"

"'d"O "E:ate� é a nos-
EmpH'gado f1 indenização e

210$700 d" t xtraorr1inario. S a ...!\ r-y')e r ica"
P�ocesso I. R. 1.303138 -

1 •

Redamada-lmprens3 Oficial do �,,�VA YORK. 10 --

..

O

Estado prefeito de N0\ a York, sr. ho-

Reclamante-João Heleodoro I
relo �a Guardia. falando ô�tem

Ferreira. no bauro de Harlem. rdenu-se
2'

, A Junto! julgou por Imanimi- aoS contra!teil das condiçC\es �x's- ,

I dede improcedente a reclamação tente5 entre 05 E�tados UOl��S 13'I dQ Empregado e determinou IJ
e os países governados p�r dl-

4'
arquivamento do pW'3esso.

tadores, declarando: DVe)am a
5'

_
,

' Pu�cesso L R. 1.883[38 _ (!lf\!fençll enorme entre o �10S80 6'
Pcn<o que um lre,nad T, !abenclo que o quadro não e�ta, R I d �vll I B t I pais

e as terras de ,'nd ... Vieram

I - J d i ee: ama 0-( jgue ara0 .

�

7'
lJnde:-:d J ou 05 t ementos hão e,lao compromden o evem trocar I R I t W Id R os vossos e os m�us anter a<ga-

, j ec aman e- a emar 0- ',' -

8'
I gllrlott'li. ,i\cho i�to muito errado como aconteceu contra o combl-Id· )\(\' I F' dOf,Vejam como vivtlmos calma-

I I ngues H acte . 01 este proces-
�

, ,

.

na do da A�V.. . , ,50 já julgado remetIdo ao dr. Mente e pôclhc.a :nen' e. Ernquan -

9'O teLO\CO da Federação tirou um; o da lIga p!lra se vlOgar, I t R' I I' to nosso prefeito vos fala fi
"
," D! nspe or eglOna para a ap Ica' ,

'

,

lirou outro, e Isto quasl que nos saiu caro, mas graças a eus no I - d It I
.

b I
' oposição S� reune em local pro·

. p ',.
. d d" d çao a mu a por el esta e eCI- , , . , ,

Jogo com (!) arana 80 se po e trocar o guar Ião; por 1650 na a I

d d E d xuua, em pertClto espmto esporo
.' "

d'
.

d I a, e vez que o mprega or, E "

podtrá fazer o tecmco, pOiS sena capaz este tirar unI Joga or t o I
d 'd

.

I - tIVO. () povo dafl a ultllDa

chefe da emb .. ixada tirar doill. I delxJouUnta
e

ECUtm.pnr a re�o uçpao palavra nas eleiçõçs.
• .., d b da.. s ralU-se. gUia a

",

So o tremador e que eve mano rar com & qua roo
. [\Ioutcos palses os CIdadãos 50

A. S. votam q\lando OE' ditadores orde-
��!!IJ'lI!!k�;���.!!,l!!!!q!!ll;Z!!!l,�*!!!!!!!q!!!!��'!'!·_!!!I··!!!!:&!2�'!·�.,!!!.�I,���!!!!!l.)X�����,�, nam e Riio têm opção de tSCO-

I'
CHARLAUTH, lha. O govérno faz IcÚs e diz se

Exames de admissão é o crefIle que revolucionou o o povo deve, ou não, ir a

mundo velho, e, óra revoluciona a guerra.

flROJ;'lESSORES DO GINASIO, AVISAM AOS Il\melica do Sul. Cince milhões de eleitores vo-

i CH AR LAUTH ta rio amanhA no Estado c:Je No-
SRS. PAIS QUE SE ACHA ABERTA. COMO NOS I "",

va York, aceitando o "veridi.
ANOS ANTERIORES, A MATRICULA NESTE não é um creme comum tum. segundo as melhores tradi-
CURSO ATE' 10 DE DELEMBRO VINDOURO. CHARLAUTHMELHORES INFOR�AÇOES, das 11-13 che extinguira' as sardas, pano,
horas ás Ruas Padre Roma, 125 e Do

cravos e espinhas, sem a minima
calava 175- irritação deixando-lhe a CUti3

limpa, macia e fresca.

Sololl Vieira
Secretário

Ripas nos treinadores de
arquibancadas

ç6es americanas.

Ninguem indaga qual a por
centagem de sangue que corre

nas veias àe cada um. Est� é a

VOIiSIJ Americaq,
wc r jWW's >tA 'E at

"6azeta"

Noventa bombas
sobre Sagunto

llca.

» América.
» Martineli.
,. Riachllelo.
,. RiachueJo.
* América.
,. Riachuelo e Amé-

rica.

I> Aldo Luz e Amé-
fica.

Proveuzano

MADRID, 9 - A'(!I 10,20 ho
ras da manhã de hoje, cinco a

vi3e13 c Savoia. arremessaram c3r
ca de noventa bombas iobre Sa
gunto. Quarenta das b�mbas ar

remesiladall atingiram 88 fllBS

centrais da �idlilde. eausaodo a

destruição de 10 edificios.
Ao que se neticia, não houve

vítimaf.

AGRADECIMENTO. E
CONVITE

Viuva, filhos, genres e netos dG inesqt1eciveI JOSE MAR.
TINS OA SILVA, vêm por este meio externar o seu agradec:
m'!nto aos distintos facultativos Saulo Ramos e Augusto de Pa ../a
e especialmente ao dr. Miguel B:lf:lbaid que muito �* esforçaram
roo sentido {fe salva-lo. '

Outro&im. agradecem as pessÉlas que por meio de cartões,
telegr"mu,etc .• apresentaram luas demonstrações de pezar e íquelas
que acompan�aram os seus restos mor�ai5 á ultima morada.

.C�nvld�m. _PGr êsse �eio, às pes�ôlS amiga� e parentes
para aSSI&t�rem a mlss� ,do setl�o dia que será r�zada na IgrejaSão Franc��co, no pr?xlmo dia ',4, 4s 7 haras, em sufraglO á
alma do hnado, agradecendo antecipadamente a tedoli.
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J João BarbosaA G A T

�� �,

A VOZ DO POVO Próprietario e Diretor Responsavej
J li I R 4) C A L L A n O

,�?"��:����lIIt7�;';�':;;;:;
No meu leito de enfermo, ohs,

gou-me em dias da semana pas.
sada, a contristadora noticia. do
passamento do meu saudoso C0.

lega e grande amigo Gracilians
Guedes Pompeu, que as folhas
registaram laconicamente. A tris,
te nova, abalando bastante o meu
estad de saude, fez com que
não me fosse dada oportunidade
de render o meu preito de sau

dade e praticar um ato de justiça
lembrando quanto hem o velho
mestre praticou durante varias
décadas. Graciliano Pompeu era

transferido natural da cidade de Campos,
Estado do Rio. Tende assentado
praça como musico do Exercito,
foi em 1897 transferido para esta

capital afim de servir no â7 Ba
talhão de Infantaria, onde esteve
até 1899, quando foi excléído por
conclusão de tempo, ingressando
então na Banda de Musica do ano

tigo Corpo de .Segurauça, hoje
Fôrça Pública do Estade. Magni
fico executor, dentro em _poucu
alcançou as divisas de contra

mestre, até que em 1904, tendo
baixa o respectivo mestre Pedro
Pavão do Nascimento, Pompeu
foi promovido ao posto de sar

gento-mestre, onde, emprestando
todo o seu esforço e dedicação,
conseguiu o renome que disíruta
va aquela banda de musica, ao seu

tempo conhecida por «Piano Ca
tariuense >. Da admiração que o

povo de Florianopolis lhe dedi
cava não pode haver melhor ates
tado do que o memorial, com

milhares de assinaturas, dirigid r

ao Governo do Estado pedindo a

sua promoção ao posto de tenente,
.tendo o solicitado merecido a

atenção do Poder Publico. Em

1931, já cansado e doente Graci·
liauo Pompeu pedia e obtinha a

sua reforma. Não está porém, na
"

I carreira militar o grande mérito
do morto de ôutem. Missão muito
mais nobre foi a sua neste mun

do e o humilde musico tã0 bem
soube cumprir: espalhar o Bem e

praticar a caridade. Da sua �u te,
se colhia o preci<3o para o pão de

cada dia, dela muito mais se ser

viu para beneficiar aos que so
frem. Afirmo, sem temor de ser

contesta ào, nenhuma casa pia,
nenhuma agremiação esportiva ou

mesmo recreativa, nenhum il'ildi
viduo apelou para o seu concur'

so, que Pompeu não o prestasse
solicito e satisfeito. Nunoa aspe
:-QU nem ccntou com propina al

guma. Era um bom, era um de
sint.eressado. Quantos benemeritos
não se pavoneiam com os bene"
fieios espalhadCllI pelo querido
mestre? Quantos deles teriam ti
do a lembrança de enviar uma

modesta flôrsinhil para ser posta
DO seu caixão? E IIi se pergun
tar a algum quem foi Grêlciliano
Guedes Pompeu, a resposta sará
,apenas e"ta:-« Era aquele velhi
nho que foi me�tre da musica da jPolicia". Para que fazer-se men-

.

ção de mais? Oh! justiça humana!

Telegramas
Fazem. anos hoje: ALCINO SILVA I t.d

'" Prooedente de Chapecó chegou I re lOS
a eIma sra. d. Luiza ,-,auto;
o sr. limar Correia, academico a esta cidade o n06SO distinto

de medicina; pat�icio_ sr. AI�ino Silva, queco� I �a estação �elegl'afica desta

o sr. Jacinto Mafra, funciona. dedicação, z�lo e compet.enClu I capital, esta_o retidos telegramas
rio publico estadual aposentado; I exerc� as funções de Re?r�t�rlo da, para:.Antonio Moreno, Laureano

a sta. Joaquina Carvalho Cos.1 Prefeitura naquele mumorpio. Almeida.' ":alte1' Huschel, Fra�a,
ta, filha da exma. viuva Jcaqui- .

Anastaeio -,�ome�, 14 .CtlmpanhIa,
d OI'

.

C t
Encontram-se hospedadas no Anacleto Girardi Viúva Haen-na e iveua os a. Gl

.

H I h d
'

ona otel, cega .as a 8 eA10 cke, João Dalcanale, Eropreza
do corrente, as seguintes pessoas Industrial Gaspar Ltd., Jorge
Garlos W. Gotteehg e Leopoldo Assis e Venicius San tos.
Neufeld, de Porto Alegre; dr.
Luís Teodoro Emilio Went de
São Paulo; dr. Jaime Pericás e

sra., da Laguna; Augusto Giran,
. ; de IIlum«;nau; Geraldo Masi Me
rola, de Lages; capitão Alire Car
neiro, de Jeinvile; e Joaquim
Luís Gomes e sra., de Curitiba.

GENESIO PAZ
I. • �ro�mm.t CruzeIro, onde lXerce as Precisam se Ifuaçõel de 1i6eretari. da Prefei"

-

RAS QUE SAI-
tura Municipal, eherou a esta BAM FAZER CAMISAS E ROUPAS
cUlpital o nosso hrilhante confra' DE CREANÇAS. Informações na rt<a

de Ir. aenlsio Pu. Fernando Machado n. 25.

Nossa
ANIVERSARIOS

DR. WALMOR RIBEIOR

A data de ôntsm registou a

passagem do aniversario natalicio '

do nosso ilustre conterraneo sr.

dr. Walmor Ribeiro, ex-vice-Go
vernador do Estado, atualmente
residindo na Capital da Republica.

COLOMBO SABINO

Fez anos ôntem o sr. Colom
bo Espiadola Sabino, Iunoionario
federal aposentado e cavalheiro
que

• desfruta nesta capital de
vasto circulo de amizades.

cA Gazeta>, embora tardiamen
te, cumprimenta-o.

:fez anos ante-ôntem, a �ra
ciosa senhorita Alice Nunes Va
reia, irmi do nosse brilhante
confrade sr. A. Nunes Varela,
• elemento de realee na socíeda
de I.,tmeniile.

,PELOS C�UBES

1\ealiza-st, hOle, ás 20 hora I,
na stde .0 c: Coríntians Catari
Dense », DO Paotanal, animada
lI!()irte-danIIBte.

r,HEGAM UNS

ASCANIO BOTINI

Encontra-se nesta capital ()

nO'811 ilustre Iloestactuano 11r. -\8-
canio Botini, dedicado lecretario
da Prefeitura de Campo! Nevol.

Morreu subi
tamsnteVida �������.�� no-

meado Valentim Heerd para a ser

ventia vttalícia do oficio de Escri
vão de Paz do dístrítc de Varsem
Grande, do município de tmsrut,
cosnarca de Laguna,

Ninguem ha que possa quebrar a

"Combinação Feliz". Sempre uni
dos caminham os imprescindiveis
companheiros da Mulher Brasilei
ra:-PO' DE ARHOZ, BATON

E ROUGE "Adoração"

A'p;, 16 horas de ontem, Ifuan'·
do se encontrava na Prefeitura

Municipal Q fiscal da mesma João
de Paulo Morais, residente no Festival

o dr. Heinz Rucker foi nomeado Saco dos Limões, foi acometido
p�r� exercer o ca!�o. de DeI�g3d_G de de uma sincope que lhe deu mor-

. ,HIgiene do mumeipro de Tlmbo. te instantauea. Foi transferido para sábado
.

_. � _

I Seu cadáver foi conduzido 'Pa-I próximo. dia 1_9, o festival, d__:-s
"'!,ela !csoluçao .n. �.1f30, 101 João

ra o aecroterio da Policia Civ'l e alunos do Instituto de Educação,
Galvao Dias de Olívetra, nomeado.

•
.

I
-

, d
para exercer o cargo de Porteiro da postenormente trasladado para a cuja rea izaçao e�tava marca a

Bíblíetêca Pu'blica do Estado. sua residencia. para ontem, no Teatro Alvaro

O morto deixa viuva em esta- de Carvalho.
Fo! 'nomeado Alfredo schíessel do interessante e dois filhos me-

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

para exercer o cl1rgo de Avaliador norea,
Privativo da Fazenda do Estado da
comarca de Mafra. Exposição

de trabalhosPerfumes
Flamour

Estiveram, ontem, em nossa

redaçãc ai'; talentosas senhorinhas
Afonsina Liberato, Alice Faria e

Dora Oliveira, convidanda-nos,
em l'IOl'DQ da exma. Irmã Dire
tora, para, assistirmos hoje, ás
9,30 horas no conceituado esta
belecimento de ensino Colegio
Coração de Jesus, á abertura da

exposição de tradalhos,
ESi!R, selenidade será pre.edída

de uma interessante demonstra
ção de gina�tica da Escola de

Educação FÍI!Íea.

Q sr, Arnaldo Maranhão, diligen
te e ativo representante comer

cial, teve a gentileza de presen
tear-nos amostras dos afamados
e esplendídos produtos da acata
da Perfumaria Flamour.

PÓ de arroz, rouge, baton e

leçãe Flamour são pela sua ex

ceíência os preferidos pelo ncss;

.u "lId. el.,ante.

FALECUIENTOS

Vitima de subito mal faleceu
Besta ca ,ital, dia 9 do cl)rrente
á noite, o estimado oavalheiro
sr. Fernando Vileo, fundador e

propríetario da casa. cA Musical », i
O seu enterrament. realiz\>u-se I

ante-ôntem, no cemiterio de Ita.

rcore»í, com grande aCOMpanha-
.m�.

I

União dos Varejistas de Florianopolis
Assembléia Geral Ordinaria

De ordem da: Diretoria tenho a hemra de convidar a todos os srs.

associados para assitirem a sessão de As!:embléia Geral Ordinaría. que se

realizará no dia l3 �o corrente (DOMINGO) às 10 hora5. na �éde desta
Associação. afim de dar posse á nova Diretorh" eleita na ultima Assem

bléia Geral.
Secretaria da União dos Varej!stas de Florianopelís. 11 de No·

vembro de 1938.
Severo Simões

SECRETARIO

Dra. JOSEPHINA SCHWEIDSON
(Especialista em doen-:as de Senhoras

e creaneas)
�ONSULTORIO

Rua Felipe Sch""dt, 39

.!tORARIO: das 10112 ás 12 e das 2 ás 5 horas

IDr. Arminio Tavares _onV;::::.:::iZ,
II CIRUR<;IÃO-ESPECIALISTA Assistente do prof. Sanson

I
Consult,9s das 10 ás 12 e das 16 ás 18-João Pinto,7sob-Tel, 1456

o Siibão

"VirgelD Especíalidade"
de WETZEL & Joinville

deve faltar em casa

,Cia. MARCA REGlSTR.t.\DA

I alguma
-

nao

��������������
PRECISA-SE de uma empre-

gada para todo o serviço de um

casal. Paga-se bem.
Informações por obsequi0, na

portal'Ía do Hotel Gloria.

Sorteados
jurados

No próximo dia 19 proceder'liIe-á.
no P�Iacio da Justica, a instalação
da 4a. sesllão de Jurl.

Foram sorteados Jurados para
essa sessão:

Evaristo Nunes, Antonio rVAcam
pora, Tiburcio Ramos da Silva. Pe
dro Lopes Vieira, Alvaro Linharell.
lOto Bernart. Salvio Cuilhon Gon'
zaga, Tabrinto Xavier da Silva, OI.

I liIa Voigt Lima, Florenc1o Tiago da
Costa, José Francisc. da Silva, Ar
Raldo Dutra, Maria do Carmo Fei
jó, Emílio Cardoso. Conego Harry
Bauer, dr. José Rocha Ferreira
Bastos, dr. Carlos Sada, Procopio "..

Bftrja, Mario JOlé Monteiro, pro
fessora Antonieta de Barros.

C)�����RCtA,
_

ESPECIALIDADE

"
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