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Visando a execu§ão de UID dos· ll1ais il1lportantes probleID3s
ligados ao tuturo do Brasil, qual seja o do tortalecitnento da raça, vem

o ilustre Interventor Nerêu Raanos de satisfazer" a aspiração ll1axiana da
juventude da nossa terra, decretando, em data de êntem, a abertura
de utn credito de duzentos contos, destillado ao inicio da construção de
um grand� estádío, na Praça Gen�ral Osorio, desta capital.

--------

AGRADECIMENTO PELAI
> REMESSA DO RELA-- I

TO'RIO
����������������--����������������

A prop6sito do Relatório apresentade pela ht-lA V O Z D O P O V O
terventcria, ao sr. Presidente da República, o sr. !

dr. Nerêu Ramos, Interventor Federal no Estado,
recebeu o seguinte telegrama: �\NO

._--

RIO, 16 - O sr, Presidente da República
incubiu-me de agradecer a remessa do seu Relató-I
rio do ano corrente, cujos dados apreciou, verifican-'VENEREMOS Odo com agrado, os índlces de progresso do Estado .

sob sua operosa administração. Cordiais sau'Iaçêes,
Luiz Vergara" Secretário da Presidencia.

IH. Cultuar descoberto e genuflexo o pavilhão naclo-
Chegou a Santa Cei. pereiral .

clonal é dever primordial de todo brasileiro
Maria o Interven-

e OJ,iveira
tor Maneei Rib:,�\

;;b,H8 GRtarina está de lute com

! o f>hcimfiito de ums das figuras
SANT\ MARIA, 18-Chegou'm ís e tpressívas de seu passado pe

a esta cidade (I interventor Ma- i li.Ueo: o c�,on€l Antoní» Pereira da

I Hib 'f· '.,: passageiro do: SIlva e ouvetra.
noe 1

_

as, q '.'." As lutas pela liberdade encen-
PA llLIST:\ \ i .jnndo em carro

tram-no na vcnguarda dos seus pio
especial. I neiros, inspirado pelo alcandorado

O povo "anta·mórÍeIBe prestou p!ltriotls�<: que o dOm!nava.
,

. .

homenaO"ens ao chefe Pela mteireza do seu cnrater e

I
excepCIOnaIs" nela energia da sua tempera, con-
do govêrno paranaense, compare- �eguiu alçar se aos mais elevados
cendo á gare grande massa, for- postos, quer {orno repreaerrtante de

mando todos os colégios e escolas Santa Catarina, na Camara e no

I id d Sera lo, qu-r aluda á frente d01
ua CI a e.

. destinos do Estado.
Ao saltar do trem fOI o sr. Nzsle ultimo posto prestou rele-

Manoel Ribas ovacionado pela I vantí ssímo serviços, desracando se

multidão recrudescendo essas ma- t dentre êles, e írnpulsó dado li .nos
f t·

N' ndo o interventor I sa mttíc:a estadual, que lhe ficou
ru es "çoe�, q�a _

t devcn+o, i co :te>tavelmentd, uma
do Parana saia da €staçao, em

I
obra ínorvídavol,

cuja parte fronteira comprimia·se Multo embora esperado Q seu

ovo passamento, da6a a gravidade da
o p.

1 Hib ue vem doença que o levâra ao leito, a in-
O sr. Manoe I as, q

,. tausta noticia CCOi)U doíoresamente,
visitar a Exposição Agro-Pecuária dada a sita veneração em que era

que ali se realiza foi recebido pe- i tid.? a. S\�'l r'�:4!lei:a.vd ligara, como

lo prefeito local, sr. Valter JO�I?J' ! relíquia l?,CO,l1fun:llvel do nosso pas-

I bi d diocese pela oficia- I sado polL,L.
PI" o ISpO '" � ," I P. GAZETA acompanhando San
lidade do Exército, sendo «lOndu-1 ta Catarina na sua dor e no seu lu-

zido, sempre, nompallhad� pelo to, envia á tamtlía do i1us�re extín

povo, que o aclamava, a.te a re-I to suae sentidas condOle��
sidencia do capitão Marcianc.on iI""�s _
de ficou hospedado em compa
nhia de sua senhora.

ZETA
Proprietario e Diretor Responsavel J A I R O (;ALLADO

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

Sábado 19 de Novembro de 1938VI Florlan epolls, I NlTMERO 1299

SIMBOLO SAGRADO DA PA'TRIA

Nação, que das mãos dos nossos antepassados re
I
cebemos tmacutade para que zelassemos pela sua

intangibi I idade.
I E êsse dever os brasileiros têm cumprido.
i O Hauri verde pendão da nossa terra" 'não

'I foi e [ámals será tisnado.
Por ête vela o patriotismo' dos brasileiros,

• barricada em que hão da se esbarrar os que, por
i qualquer fôrma, tentarem diminui-lo.

Saudemos, pels descobertos e genuflexos a

Bandeira do Brasil!
Sursum corda!

com um ano de cadeia
que fôr visto jogando

, no "bicho"

1 RIO�18 -o "Dlarlo Oficiai" publica hoje uma

notificação avisando que será punido com um ano

de cadeia todo aquele que fôr apanhado Jogando no
"bicho" e multado em um conto de réis o agen-

f ciador dêsse jôgo.
O dia de hoje é dedicado á Bandeira. l--------

.

Em todos os recantos do paiz esta data será I Homenágeados pe.. .

festivamente comemorada. L-to oficial pelao_.�'_· -

Todos os bras.·leiros, fremindo de intenso ar- I
_.

t dUo2 MA'QUINAS PARA GELO O nnms ro oEM PEI1FEITO ESTADO VEN -

dor patriotico, ao ritmo des mesm?s _ sen�im.entos morte de coronel...................�•••�! DA Cl GARANTIA civicos renderão seu culto ao pavllhãe naetena], Peru'" .

: Contra Tosse, Gripe, e '
d I t ·d d d P

o

01-·§Bronquites, etc. I Delalubert slmbolo da unidade do Estado e a n egrl a e a
erelra e Ivelra

D••••••a • •• �

LI 1C'ESTIVA RIO, 18 O embaíxador do Pe·: Duzentos contos para o II: ru' e_sra. Jorge Prado, ofereceram.
� _I ! na sede da embaíxarta do Peru', um Num preito de justa homena-
I) Q

l1li t
- d NO TEATRO jantar 80S delegados brasileiros gem á memoria do grande brasi-

� PASTILHAS :' lnlclo da cons ruçao o ..J>

I que vão.tomar parte na conreren- leiro coronel Antonio Pereira daci 8RONCHlAU III I ela de LIma. Ao champague, o em' Silva Oliveira, ontem falecido(\
"••Q••• iI.� • P G I

baíxador Jorge Prado ergueu a sua .

I f
•"............. estadlo na raça ene.. Realiza-se hoje, ás so horas, taça pela felicidade do Brasil. nesta capital, 01 pelo govêrnodo

no Teatro Alvaro de Carvalho I
Estado decretado luto oficial,

O
••

fo I O
·

I
.

d sendo os seguintes os termos do
S JUizes --

ra sorlo 'grandios,o festiva, CUJO pro ut.o respetivo decreto:revertera em favor da Materm- i Salva ml·lagrosa- <o DOUTOR NEREU RA-

am •antlllm·a I dade de Florianopoli� e do Insti-I, MOS,IRTERVENTOR FEDE-r -

E' o seguinte c teor do decreto·lei assinado, ontem, pelo In- futo de Educação Fut hól Clube.

t d RAI NO ESTA Od d't d d t tos para Sera' levada a ceAn�...'.1 hi'larI'ante, men e e perecer
-' D DE SANTA

d di terventor Nerêu Ramos, abrin o o cre. I o e uzen os ccm
.

.

"

CAT RIN dOS a ar ex d P G 1 O:3ono oomedl'a 'fIA JUVEV:, em 2, A A, no uso e suas a-o • :
o inicio da constrll�ão d,) grande esta 10, na raça enera .

I t 'b
.

õ
_ I O DOUTOR NEREU RAMOS, INTERVENTOR FEJ?E��L atos, de autoria da inteli�ente afogada rICUIÇ .adB, d d

pl·lcaçoes de; NO ECIITAD.O DE SANTA CATARI.NA. '_ no uso ,da.s atnbUIçoes jovem catarinense senhorinha Se- onslterdan o 0115 graln eAfI serv.i-�
- R bl I F d I ços llrHs a os p@ o ce. ntomo

I
que lhe confere o art. 181 da ConstItUIçao da epu Ica, enFel'naell:znaannd·oeso· be'I() r.""tI·val, pa- RIO, 18 O funÇ,i,onario de POI- I, PSereirllCda S. ilva t. OlivAeira, a• I' Con�idel'ando que a Constituição da República estabel?ceu. a

.0

o
'

sua aUSenCía. obrl·ga!,,":.o·jn 'a,.J ". .Ja edul'.aç-ao fI'sl'ca em todas as, es.colas pr.lm.ánads, ra o qual rema oran(L� ansiedade, to d. Salvamento d Leme, conse-I anta atarma c�Jo governo p<:r
• ;. r. 'Ir '1 �

_

h' I'" fd. t _: guiu, apôs luta tremenda, retirar
t duas vezes assumIU, com exercI-

B10 18 - O dsesembargador nOl'mai� e qf'cllndárias e atribuiu aos poder�� pubhcos a IDlssao{
e avera um eap f'nr I J a o va I das perigosas correntes maritimas .

I J"d d d b, • • N I teger ás un riado. ! da praia, a11 .xistentes, a senhorl' c�o peno, na qua i a e e su s-

Edgard Costa, eorregedor da J us- difundi la, com.o !und�r .instltUlçoes e aliJei lar e pro
-

- 'nha Wand.a Costa, de 14 anos, que tltu�o _I�gal, e á qual. representou
tiça, visitou ôntem, ás 13 horas, dadas por aSSOClaçoes CIVlS; . d 1 d 'u' A melhor lenha 1.1" se debatia angustiosamente. e dIgmflCou nos maUl elevados
o edificio do Pretoria, procurando Considerando que, cl'lada pelo .ecr�t?-lel n .. 125,,,- e 8 .e '�o

I
postos eletivos federais e esta-

I, "0 departamentos e nho p passatlo a Escola de Educação Flslca, CU] J enSlDO
.

obJetI 1-- d"aI·s.a i nos van H ,.,
• Fô P � bJ" é i

' di- "

não encontrando nos seus postos, está sendo ministrado no estádIO da rça, _u l�a, . mpresc�nl'ca
1 Lançamento da pedra"

d 7 8a preto rias vel a organização de um campo para exerClClOS gmastlcolI e prat DECRETA:os JUIzes as a. e .
. A .

t" e peda. . . racional dos esportes de acôrdo eom as eXlgenClas eClllcas "

CrlIJ!IlnalS. '

d t I d PO sr Edgar Costa determinou gógic8s daqnele curso; ., G" dE' fun amen a o re--.

h C'd d lê .l' o que é mtUIto do OVernO o s�a::
que se retirassem as tessemun as onSI eran o, a m .ISS ,

. . . I'
d

. I'das em su- do proporcionar ás associações esportIvas catarmenses uma lOsta a- .

ventor ••oque eVlam ser OllV
I d t f" .

. d naquelas preto- ção condigna áR competições de cu tura e a estramen o ISIC.S,

n_lanos marca ,?S . . DECRETA:
nas, e,. a RegIUIr.'. 'provcldemnpc���:e�- Art l'-Fica o Poder Executivo autorizado a abrir o crédito
ra que ague es 1UIzes o -.

d
,. (200000di'OOO) nta do

sem 80 seu gabinete, afim de esp.cial d. duzenhl9 contos e ;�I!J : oi' ,por. c,? .

a

prestarem esclarecimentos sobre exceS80 da arrecadação do exerClClO corrente, par.a ser lDICClad\ I
f e não tinham construção de um estádio na Praça General OSÓrIO, nesta apl a ,

os mo IV�� p'or��ra regulamentar destinado 80 ensino prático da Escola de Educaç>ão Física, a uom'

�omPtarebacllho
a .

petições ginastic88 e esportivas e ao desenvolvimento da cultura
uOS ra os. . - r

. . t"c larei!
Os jornais com�ntam êsses fa- física, patrocinados por orgamzaçoes ,0 �Clals ou par lU. d' em

tos, fazendo elogiosas referencias Art. 2'-A direção o uso do estadio serão ,dete.rmma 08

110 de••mbargador Edgard Costa. regulamento especial. (aa.) Nerêu Ramos, Ivo d A.lIlDO.

A DIRETORIA DA SOCIEDADE DE ASSISTEN.
CIA AOS LAZAROS E DEFESA CONTRA A LEPRA,
EM SANTA CATARINA, eonvida ás autoridades, aos BO

cios e ao povo, em geral, para assistirem ao lançamento �a
pedra fundamental do Preve"t.rio .Sa••a C.tarina'. hOJe

I1_::_14 horu, no visinho municipio de São José.

Será punido
todo aquele

Artigo único-São de luto, nas
repa�tiçõe8 estaduais e municipais,
O� dIas 18 e 20 e 21 do corrente
mês, como homenagem do govêr
no e do povo de Santa <';;atariat>, ..

ao ceI. Antenio Pereira da Silva
e Oliveira, ex·governador do Es
tado, falecido ante-ontem nelta
capital. Palacio do Govêr�o em

Florianopolis, 18 de nov�mbro
de 1938. (a) Nerêu Ramos, Ivo
de Aquino, Altamiro Guimarães,
Iven! Ele Araujo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



REX, às 2 heras:
Matinée

o zoo.

NOVA YORK
Vestidos para a

de desfile de
SAM DIEGO

• 1/'1. ••

mgresas vrsrtain

I
I

noite? Gran-
modas.

LLoj.·. MMaç.lt. "Regene.
ração Catarinense" e

"Ordem eTrabalho"A VOZ DO POVO

Notíciae do
DiaA GA ZETA

ODEON, o lider d08
cinelDas

povo

A ser exibido no domingo
A SOLUÇÃO DA CR t�E
POLITICA EUROPf...A
Em Londres são cavadas as

trincheiras na iminencia de
um conflito armado.

Nos pilnClpalS predios de
Londres são colocado me

tralhadoras anti-aérea, o
1

povo todo procura as mas-

caras contra gazes.

FRANÇA
Mobilização, pai tida para o

Iront da causa a muita

Sess.". (;iv.·...

Proprietario e DIretor Responsavel
JAIRO CALLADO

i. CARTAZES
DO DIA

Dezessete
ê desvelo em

saúde do

anos dI-- labor
defesa da

De ordem dos PPod:, IIr:. VV:. convidamos a todos os eob.',
dos (:.) (.'.) e MMaç:. rte passagem por este Oro'. e suas EXm8Y, Fa
milias para assistirem á sess.·. cívica csmemoratíva á Bandeira Nacional,
a realizar-se no dia 19 do corrente, ás 19 horas, no Tempo'. da Loj:.
"Regeneração Catarinense".

À 19 de novembro de 1921, foi fundado no Rio de

Janeiro, pelo dr. Raul Leite, um modesto laboratorio químico
PROGRAMAS DE HOJE: larmaceutico que se propunha á fabricação de alguns produtos,

Surgia com o nome de Nutroterapico c do se poderia, então,
A'S 2, 4,30, 6,30 e 8,30 HS: supôr que, naquele dia, eram lançados no País os primeiros lun- tristeza.

PRAGA
O monumental ceJuloide da damen'os duma grande institui-

I- 18 't f O Povo pranteia a perda 20
Warner com ERROL FLYNN çao. anos apos ransrormava

territorio.
se na maior organização químico-

O Priucipe e o Meu- farrnaceutica da America Latina GLASGOW Idigo. e uma das melhores do mundo. Com a presença da rainha

A I O· R I lzabel (. lançado ao mar

Preço:-I $000. tua mente a rgamzação au �

Leite, está fabricando mais de o maior navio d,) mundo.

400 produtos, possuindo Depo- LOND�ES
sito em todos os Estados ds Fe- As 4 gemeas

deração: transpoz as flOnteiras
da America Latina e ainda al
cançou Portugal, Alrica Oriental
Portuguêsa e Indias. SeguIa e

rnagmlicarnente palmilhando as

largas avenidas de concretização
que lhe foram traçadas pelo seu

ideador, hoje aí está a fundação
plenamente vitoriosa nas mas và
rias secções de atividades, como

Dr. Raul Leite sejam a de Quimiotenpia inje
tavel, de Microbiologia, de Hormoterapia, de � 'redutos Quimicos,
de Soroterapia, de Veterinaria, de Agricultura, além das de con

fecção de vidros e aparelhos quirnicos, oficinas graficas etc.

Instalados em grande área de VIla izabd, com uma fa
zenda de criação no Realengo, para as secções de Sôros, hormo-

6-PARAISO PARA DOIS nios, produtos Veterinarios e agricolas, dispondo de um amplo
-Uma comédia musical da escritorio central á Praça 15 de Novembro 42, nele trabalhando

United com Patricia Ellis. mais de uma centena de Iuncionarios, editando livros de divulga
ção cientifica, uma revista medica e 2 jornais mensarios, com um

quadro de auxiliares superior a 1.500 pessôas, tendo instalado e

estando mantendo 10 escolas de alfabetização, inaugurado em sua

Ivlatriz, filiais, etc, mais de 30 bibliotécas criando 2 dispensa
rios no Distrito Federal, no. quais ministra gratuitamente assisten-

Um programa duplo de arron.- cia medico-larmaceutico-dentaria a mais de 10_000 pessôas, além

ba. de várias campanhas mantidas pelo radio, pelo livro e pela Im

prensa, em pról da instrução, da bôa aI�mentaçãO e da
..

saúde

��l--CINE JORNl\L N. 1 pública-eis em rápidos traços, a Iormidavel obra criada no

2-AMOR COM AMOR SE Brasil em menos de 20 anos de lutas e sacrificios, por este gran-
.

PAGA-Um romance com de brasileiro que, incontestavelmente, é Raul Leite, a quem

I s:Paul Lukas e Madge Evans. apresentamos os nossos cumprimentos, pela data que. hoje trans

corre, na pessôa de seu digno gerente, nesta Cap1tal, sr. João
3----,- DARIA A PRO'PRIA O'Artagnan Azeveo.

.

'

VIDA-Um drama em que tt•••,,� ..

tomam parte Tom Brown e -A'S 4,6,30 e 8,30 HORi\S: Agência de Esta-Frances Drake L' R' W'll' P II.

I
uise amer e I Iam owe

Preço-J$OOO. Os (;astieais do Im- tistica, de Jaraguã
perador Segundo comunicação re-

ceslda pelo Departamento
Um romance de seda e veludo. de Estatistica e Publicidade

do Estado, o sr. tenente
Leõniuas Cabral Herbster,
prefeito rnunicrpal de [ara
guá, decretou, a 21 de outu-

IMPERfAL, ás 2 horas: I bro p. findo, a regulamenta-
Matinée Infantil I ção da Agência de Estatís-

Um programa de estouro I tica daquele municipio, nos

. moldes preconizados pelo
DOMINGO, dia 20 de I-AO LUAR--Nac1onal D.F.B. Instituto Brasileiro de Geo-

novembro 2-0 RIO ESCARLATE- grafia e Estatistica.

REX, ás 2 ho.ss: As façanhas do destemido
Matlnée das Moças I Tom Keene

I-CINE JORNAL N. l-Nacio- 3-05 LANCEIROS DA IN-
nal D.F.B. DIA-Uma super da Pa- Por motivo de mudança, ven-

2- DARIA A PRO'PRIA ramount com Gary Cooper de-se moveis de primeira quali-
VIDA-Um vibrante dra-

•

e f'ranchot Tone. dade em ótimo estado de con-

ma com Tom Brown e Preço-I $000. servação,
Frances Drake. .. -Mobilias de quarto, sala de

3-AMOR COM A\10R SE/--A'S 4,30, 6,30 e 8,30 horas: jantar e copa-quadros-secretaria
PAGA-Um lindo reman- Dorothy Lamour a encantadora -cadeiras - estantes - mesa

ce de amor com Paul Lukas, morena em para maquina-r-etc. etc.

Madge Evans. e Helen F.lia a bordo -Geladeira elétrica -- nGEn
Winson. Mais um punl.ad» de 20 artistas -Ver e tratar á rua 28 de

Preço-I $000. P-reço-I $500. . Setembro n. 63.

A.e.
Oro'. de Florianc,polis, 17·- 11--1938.
P.·. P.·. 18

(E:. V:.)
O.·. C.e. 7.-.

Sanatorio "Santa Catarina"

Dr. André Kiralyhegy
DIRE1'OH I-ROPRIETARIO

Estação PERDIZES - Vila Vitoria - Estado
de Santa Catarina

ttlNES (;OROAB05

I-NACIONAL 1). F. B.

2 -NO MELHOR DA FESTA
Comédia

O segundo esquadrão levanta I
vôo para exercício. I

Notas Esportivas INovos recordes são batidos
Iem barcos, bicicletas e no
I

turf. I

���������������������

O melhor estabelecimento, perfeitamente aparelhado
para o tratamento couservativo e cirurgico de doenças pul
monares (pneumotorax, frenicotomia, toracotomia). Este Sana
torio encontra-se localisado na Estação Perdizes - Viia Vi
toria, na Estrada de Ferro S. Paulo - Rio Grande, 800
metros sobre nivel, possuindo uz eletrica, agua encanada e

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

dernos de Raio X Heliodor, Ondas Curtas e! Laboraterío
para exames de escarro, sangue, fezes, etc.

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

16 partes de um programa de
escol.

3-BETTY E SEU VOVô-De
senho

4-SURPREZAS DAS SURPRE
ZAS-Comédia

5-RECANTOS CANADENSES
-Short colorido

Moveis

M244
CA!ltA

Preço:-I $000.

-A'S 7 HORAS:
Em Seirée

IMPERIAL, ás 5, 7 e 8,30
horas:

f'Jo programa:NOTICIAS DO DIA

Preços-2$500 e 2$000

DIABO A SOLTA--Um dra
ma com Dolores Del Rio e

Chester Morris.
Este programa será exibido só

hoje.
Preço-l $060.

L
�

O

Perfumarias e artigos de toucador �
Mesmo com

ii ii

prennzo, • • Vendemos malsbaratol

e TRA.JANO e

EXAMINEM OS PR

da C A S A
A Casa que mais barato vende

EOO

M.
____---------------

s

ACEOONIA

I
' .... .;

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA, 19--11-·1938 Floriano,polis
IR j o N e g r i n h o'De Canoinhas[4gradeclrnento
Ihomenageia 0,(00 ce.....IIPoud.nte);---

.... ' ..

,-----, �

,

, • ! Víuva Fernando Vden agradece de coraçao á todas as pessoas�, In e fe d .<� o 25. A!n.ver�'Ulrio d. '

que acompanharam seu saudoso marido durante a sua curta enfermidade'--" I '

._; O t iDsta.a�ãt[ll da �omar- que o vltím�u. expressando o seu grande reconhecimento e gratidâo aos

N --- ea de l(;anoiubu8 ; ilustres médicas �rs. A'.tgusto de Paeía, Dialma Modlmann e Arm!l1io Ta-
a ç ao I vares pelos servrços prestados.

RIO NEC' DI'�IH'�O 10

-r
J' I b I d

Conf!,)fm,� i'í(;grama arnplamen-]��IIII__��Il&iLL4Ei__!Il!!;!I!!gIlWf!.!!!IJ,pII!W.-I'lÇ!!lll..IfJ&.iI1_!I'!lil!!!l!ll!!!!t!!t.:�3h�IJ.4_.�,1!;44!i!I!'iSAII":n""",!!,!!_!lW�1', i", n05�O corrna til faço pe li ata
t d' I 1 l' h'

"

L l' d ' . , e IHl t1;a(;lO rea rzarem-se, 0Je,evam-s ao connecirnento e \I. ,IUSplClOSS que hoje se comemora. b Ih • f' ti ;

ai
'" _. • , .. ,

,
os fi \ aares estejos comemora t- ! ExMI MIiI'I a.1ft. -I�', � lO !li ,- saa�excia. que acaoames de assistir ELcldOJs Lago, Coletor; LUIz I 21: .: WMJlIIft'IIlI�;,u U'U �\li,!' ��...". 1I4lJ!' l' I ,
vos 11 P;%S;lgem (10 .J aruversa-:I) $0 ene mauquração 170 retrato Olsen S. A.. Jorge Zlpperer e .

-i '.' 1 .. .0; de. d '
.

I (', J'. V (" S" B
"

.

d
no (,1\ lllS,1.\ "1,-,.0 i1I omarca e :

S. [tENTO, 10- Tenho a do

exm1o. dsr. oCr. I �d�)l:}E ardgasi -::;Ia" IplVlO ,cneval, DJreloCr. o CanoinhllS.
.

I PROFESSORES DO GINASIO, AVISAM AOShon ra de comunicar v. excia. na S.l a a (J r:lO;lll :'sti). uat (Jlrupo; rederico Lampe e .ra., " • . ). rv'
�

SRS. p', 1\1('::' QUE .�E ACH.I' f�,BE.R,'rA. C("MO N.'()S.1 '1 A' r'" J S'
.

l"
t'';'!" I!OVe' nores, fia Igrqi!., ra- I _ r "-' .J '1. --,.. _h

' - (wsta VI a. prOV;'ita'1'lDS o en- -emo. truões de O rveira Ieten- , '.

I' O R U" NESTe'que 0Je, em ccrnemoraça ,3' , • !::' ", ':, '

•

.

.

trrz , iOI reabM,i-l IEDa 111iS,Sa em! A�OS ANTC:RI RES. A I�I"ÍAT 'rc L/cl. • I.
,!(\ primeiro aniversário 'iI) wJo para levar a v, ex-na o dente: li. rancisco Kamumb, E�- mernori-, S ,S jn!l(,� ( d rne rs ftcn-' CURSO. ATE' IODE DElEMBRO ViNDOUl�O.l,"'g'lm(,', juntamente CO·!1 os

----',,,,----.,

crivãc; José Temei, João de Pau- ';r ".";;.,, l .. (',. ""." i .1, ','dos ,I 1\1ELHOR'R� IN'FOR.I\I!Aí..:O-�".--·"S" ...:21 11-13
'-

la Atrt'llte FerulVi"TÍo' Jorge Zip'
c .. ,j,,-,,,.,

!""J
�{, dr .. , __ ", í,

"JL'
,

:!
IV L....... .VA ,; '-. u ,,""funcionários desta Coletoria , �"

i ,
'

. o ,
, '" 1 (.c'n)f,i;H'�Cc 'i, ',I ,. fll,"Hf;a lü as as .horas ás Ruas Padre Boroa, 125 e Do..)(:�vidamcnte autonzados !lerer, ": �kr';líld;;;, l\'tana CH,cHP.' :'tut<)! .:1,,(!';', ris CO\l'l<\f",", c ele'l'a-1 �aillva 175- !pelo Diretor Tesouro c ins I r�mlll, [vhl:rÍ!\ iv& de L�z, c- d" HI:mti') di: \JnsÔ;,1.;\. !

r-iradQ pelo inspetor de Fa jlolsl\. Corrêa, Simão j�ralek, A'� (h�,ze hora�. &0$ salões da I�-- t_�'--õ;"""_""�Qin,.,::enda Dias Barreto, foi inau : Maltl!u Zlpperer, �liton!O Ta- S,;,·;,�Jlld� B. Opm,ria, umai-I,.
,
.,","'''l'ado 11�', sta Coletoria O 1 (!-

i
"'lil(;�, M,'!!a i\rlluJo Tavares, ,.

"

t: t 'd ,'. 1. Ii lho, Epam:Dondus R. da Silva, T guerem suas laças com um bnnc"'6 ,... '''�, - -

R' ,. moço ln uno, orereci o pc), ,oe (;,$
'-" ,

V" d b
.. '

DO r,'tr",tu de)' eX'TIo. �r, u'!r" Cc" odolfma Addmê HenrJU<le V. f
"

J ,I . hancbco d� Ams Costa, ltor' ao gran- e raslleao, t\. -"Cto. �. � #o

'" .'

w

"" 05 UBClün&!i(iS e fll,J\t()gtiQOS que " _.

l'
'

V . i 'f I",]1.\'0 V",rga'-.', Ao �t(), presi Ad'mle, FlaVIO d� Souza, AI· 'I't t C' 'ul Gevaerd, Mana Joaqmna Rlbelto. tu iO arg;s, ogo apos, a o])'�..J �

f I C
Dlt I am nes a ....omn.fC<l. as a O·

S' d R d S'l AI L d L Bfi',do pa..,lo dI'. JU\Z I'�e. D' ireito real') Hl.Õyrner, arlos Speicher, ',1 rl . f" I ,', , ..1,'".. .. lzenem o , a. 1 va. varo tanllllem o r, azaro aShf"l.�... J

I1f.!>.T"!l'f'!ll]I�W.TIV�TTORI'" C I W b . n,�au�s eaellll.., eS,a',l\lal� "rou

S r I I d E 'l' 1')' )' d'
-

'd'da com'Hca. compareceram
,l'll.li mil.�'" m.n

,
� ar os e �r, ,Lotan� KI&u,man. n;cipais. ,O!AH:� V �c 1& �o,

. ml.tal '\ltZ: I que num m I� • l�proVlliO ISC(jj

"',," �'lltC)I';,'(I"o',,,s' !,'udiC"I' .-Iria,s, .DO PARANA JulIo H. Oltvelra, LUIZ Neldert, I \ . mano, 08:11 LODO da Gama d I reu sobre o InICIO da, fundaçi'hc,,, '" u ... • .1 I .

f o agape que nanscorreu n9
. ,

F' ()I' I d d
'"

'Ia",llT'l·n,i,(.'tr(.�_lti.v��" e ml'll';'t�r(,�s, José da Cruz Veiga, De!egadG i
,.

d' l'd d Eça, Btasdmo V. CHeira, l-I' 'tl Comarca e Llllnom l1U, pai".- ":" "u. "

A'" I I" K
-

lma.'iN
Clll",lil.lJ fi t', comparec�- .

V C� J 'B I' fI·),e"".,,n:"l·('\')' ,'as ',,','aud::\co-es, 1\.lerl- ssumlu Itltertnamtllte a nterol de Po lCUt; urt Hirsch, Lecpol. _

.

t ' " <.
A .- D0 verlO . orte, uvenclO u.ga" a que mmt. conC1HU:U li. Igur;;I t' - l -' - -. _... 'J PLd "

. r8m ag tqwa; es tJC"S03S. - 1\,
,() B' F

i 'I d F' Albt!'l ,1\J;"",ll'm. CCJ1(:J.or. ventclfill. flO ,arani:l) 1'.1 sr.

r·li
do RibeirO, João Coutmho da] , .l :t; I

"

G I t' J' J,-,se DUEchle, ,A:};,HmJno agun-Illu�tre e ral1CISCO

de,
'U";"1 ..,.

O G I dMS, .j ü�@ (10 f'� i'c,cmlO & O!, lUZ
d D ,� 'l ti O" I J d

------------------- smnr onça v\:s a ota, e- Costa, Juvenal Souza, FranCiSco I d D' 't de. es, ollato (\:H" Fn ,-"ugo ar-; querque, ena tec�n o as penoo,,''

dI' J' "
, e uel e a omarea, sm.

. .

J" G'
'. I V'.J I R I'"r;a D I �"q A 1 crelaflo o nt'!rlor e ustIça, a

I AraUJO, Amo Azevedo COUflllho A'� • V (
....
"

t P �f 't 'I>", ela, Augusto G&is�ler. OS€ 05$,: hdades oe !aD .amos,.Ílt lU, )'�<:i.. . .m. .

�. d 'J' I f T
!l.r;o, 'íor e, [" el o cv.U

h 'h "."., j () ld; VCd"
- vIsta a aUsenCHi 00 Mu ar e

e-I
e eoba'do Santos. ., J I, Ab'l d P G j"gmhn o,

1 i1fldaoe, SVé.l o I . crte e to ,os os Jlllzes eCoronel Gentil Falcão, Presidente tivo, sr. ManeeI Hlbas. ter via- �c' píil; (l,.

p" ):1
ar

J' I c�;e5, Soóres. J uV�llcio d� Lara, Age-I Pron:oteres que contúnuiram cem
'

J t 'le Re"l'<:a�o e SOl teio do '

d d' E d d 1 f <.Hl'o!or Uli ICO; IJr. ,Al'dUr.
(- p V" J' I

I
'

ela nu a li \ • '

)11 o com esta:o aEl ,��ta o OI
B <

• n' ,j
.

R C A nor V. \�Ô, te. aulo leSI. osé i sua,; parce as para o pcog,esso daEstado de Santa C,b.r(nJ. (foa. Ctr.
l�' C 'd S I t� il.lOg, ar. r\ivaCllV1Ei., orrea,

T l'

J Z -l J' C
' .

f IC'jrl.o,r.·;ç,,�,n, rt", De(.'wbmfnto). W .3ían:le 0_11
I ,l O '11 dOI': " dr "b5.!IPll, osé 3(JOWSOY e o�oj 'OIní:l,rCa; por uttJ:no alou o' . . ,r,
i '_L l,va (lO e Ive.r"" .

G ' I r .

d P I 3"1FAZ SABER que se instalaram :
l'

..

S h ft' A t' reme. í sm. J:.pammoo as f'l.. (ti ! va"'
.. -

--- IHcr�lC _, c ae cr, snrs. fi 0010

r�! j 'I I f'hDip. (f&) tiO tm',Hr' :;;�o a rua ,ma-
.. ----- .. --.---------

p.,bilio. Benedito T. de Carva- I:'..Ofi te�;nno os

s(�rvíçosd pres· �I. que e�íre.louh"5d. l'nJ8 tC;fU} I1f.)l-rechàl Ga;jhel'fTle n. 9, ?n�(knC'ona. I&do� i ,-,,.I)mar::-n, por to 'JS os gUlit IàO I I.lstre L ()se c o a-" 1'0-" C. R." ir b.1kOS des,tJ 1/..,,� "��� Ir::) I II U "rH ' , T' r I I "(' I
.

I J' t
p.

1 ',,�' I' II ,- l�'._. '" • If , �c!í'efJ!on(jr. da Jmt!çn, la ou o, troc:mo ,_1[t uh, atua u!z aaImita pJ.n iev:si(\ pr�,limjnar do a IS-
! "", - - -

dr. Abeilr.td P. Gomc�,; �m se' ii Comarca,ta.nento lJlilítaA' deste Estldo. que !.!'.1 d' teis até ê v 'CIOPOll o
--_.�---------

A UX;J'I � ..- de l5uida falou o snr. }.lVencÍo Braol A's 14 horas teve IniCIO, j]a
fmJdor.1t';I tO,t.jS os Ias u o c,en:·e que re o t... '

1 "';;.. I I �.;;I I
o dia 16 de Janeiro, das l3 ás 17 mundo velho, e, óra revo!ucieíla a I . ..

ia, que lembrou Q grí!ade vulto �lIla das al.ldiencias do Juizo dahoras e convida aqud,s que alega- /\rnerica do Sul. ! Aposentado. escrltoílO do MDjor Manuel Tome7. Viteira,IComarca. a sessão solene, á qua�rem incapacidade física a conpare-"
b'l' d um do� pioneiro8 da Comarca I campa,recercm tedas as autorid!9,-cw:m "erante esta Junta, afim de r,H A ,R,,'. LAUTH I Por atGl do H. Interventer Feo Necesúta-se pessôa ha Ilta a

C f I d d d
I:'

d 'd .,_"

h h' á de anoinhas. e ina,izGiu pres-" es o municipio e grall e nu"serem inspedonados e S<\U €:0
,

• i der!)!, fOlam aposentadoa n.s ter- quI'! ter a coo eClmento e pr
o

,

I hecr '

b ) �1 dE' tando uma homenagem 80 maior :,. mero de pessôas .
.E para que c legu� ao con o nâ') e um creme comum Im'.:" do artigo 177, da Coo,ti. tic� de conta i i<,Js e. xlge-sementI) de toctos lavrei o presente ," H I R LA IJ TH I

f f' O� t á estaditta de America do Sul.l Após a leitura do expediente• • 1 �_ 4.� t l ! luici\c Federal, (l� pro I'K50ref íe !.'renc as, lertas pOI' car a

'd G" V L I
� ,J C' I

edital. qtte V3.í por mim aSSiflaliOO e
I
",

P I 23 prul ente ehwo argas. oge I pe o sr. t.scnvão (,lO Ave, o1",f"rcado peío Presidente. che exlinrrui:à �s, sardas. pano, t GU:;!(iY() Obdo.:, f\ndré W iI,1I e
. ). O" B. --, C�ixa osta

f
'

J d J' d D
... u" o

I 1-.1 I �pós alou o exmo. snr. dr. Olé eXalo. sr. f. UlZ e ireito,
'

Aristw únclldo da' Silva cravos e espinh�§, ,"em 9, miníma Th�o Boeriog. -I OflaDOpo IS.
do Patrocínio G&loti. que em em beJisaima oraçã') di�se da2(1. Tte. Rr.s, Conv,. secretario . , ;' J Ih a t' J

d 938 lwtr:!.i;ào delunno- e cu IS1___________________________ bdissima oração agradeceu, f,Oi evoluçào de Canoinhas. cujo h.-FiorlanopoHs. 16 cl� novzm�(ol : 1. limpa macia e fresca, '

e010nel Gentil 1'.1 cao I n�me da Cemis&ã(l, t) comp'\le- i tor �á&cipaI foi a Justiça; emChde d() S, R.
OMeH C Vende-se a casa cimento dos presente&, bem co' i segmda fel U:\O da palavra o sr.�""�®GIS�"O"���0.�HOe�O

. aS(I--n. 117 situada a eno, 6aliefltc� o papel pr.�ponde"l dr. Lf>zaro Bastos, qllt� em t](Jm�
" n E �. .. : rua Major Costa, a trahlr [aute que hverar_n no �:.l't1gr�sso I �05 S�"S co��ga5 6.dc's SGrvel1tua'fFB' n U i com o proprletario João Se. do Estado de Santa CabnD�, I nos da 1m.tlçn, salJentou (, Wõi-i-

; vero dus Santos no Cais as figuras ilmtícr, do Jr. Ncrêu II (elite piogre�so d<ôsta. Comar":la,i Frederico Rola, Ramos, e ceI. Vidal Ramos;
I
concorrendo para este fim a ius-!

com a p<dEl'lra, falou em nome tiça que se fez ilOpôr, desde o1 HHO•••H H.oeo H 1e seus colegas, o dr. Ri_vad;,- inicio, nestes rincões.!HO� e""" .I'---� ge rn via H. Corrêu, (�pbudindo li fi- Não havendo mais quem qur-! I U E I.O (,""'".,) gura simp�tic'l de dr. Neaêu Ra- 2'e�se fazer uso da palavra. foi
em Ma'fra, ao presiden- mos IIOS destinos do Estado de pelo eXf'11Q). sr. dr. J�Jiz de DI"

I V Santa Cnlarinll; e !rrmioP)1! om .. feito da Comarca, encerrada Ilt. O.tu ia
.

arIJas citando todos cs prtSenks lÃ er .. se�são, após a leitura do termo
de audiencia.

mayes, Lucia Antonio Farias, A' s 2 I horas, teve ImelO,
Deltgado de Policia.; Jl.?sé Ju- nos amplos salões da Sociedade
rasgek, Paulo Ehrharat Junior, B. Operaria, o grandioso baile
João de Auis, Carlos Reibuitz, oferecido á socif!dade Ca;wí-«MAFR 1\, 1 ° - TelDo� li
}fntonio Robelato. José lIIe Mo' nhense. transcorrendo as dançashonra ele comunicar a v. excla. 'nli�1 Carlos Schmidt, Emili€l na maior animüçãc e brilhanta-

que e� �OllltmO�ação .

da

datalEver�, Ern<.s!.o Wassmanadorff, elas por um excelente jazz.band,d� pr'ffi(;!fO &OlVerSllno d� ad� Eduardo Krigeno�!-;cz, Adernar contratado especialmente paravento do �stado Novo. fOI 50

10, GOrl7.&g2l, LevJllO J. Koehlcr, este fim.
Inlemlnte m3ugur�do bOJ� co� ti

te-lIellte Ll.Il,lilrO Gonçalves. De- Ex•••r.dos Em todos os festejos se fize�
preze�ça ?e autOridade: locaIS e

legado Junta Alistamento; Jaime f.1I;\l representar o exmo. sr. dr.
grande numero. de pessoas, a pl�- Mendes, Coletor Estadual; TIl,,- Foi nonerl.ld. o sr. Pedre I.�ter"entor Federal, �ccretariosCil que de�omlDa Dr. GetulIo bt'liã& Jovilo Lima, Jo�é Seve- F

"

d S'lva do cllrgo de' a Estado, Desembargaaor. Juizesf'lbutura com VOZES .NOVAS, elemlntos V I uma das ruas centrais M AI" F k
rlnCISC0 li. I •

Pld F destreiantes no raôlo. arga riano aia e omo ornec. wb.delcgade de Policia do di&- ed Sr,omoloCres a� to o o .star o
dista cidl'de, em homenagem ao Secretario Munici�al.. trito de Hill1Sa, no municipio de

..

e
....

,

...

a
..n_t_a... __l:�._m..a......... "' ......�_... _

FI's horas certc!!!, jornais falaOos cam no-

preclaro Chefe da Nar!io a quem _,___
_ __ticias em primeira mão, forneclôas :s

ii A ... I á D P d ..!I M fpela FI HOITE. e oferta ôa Casa deve o glandp. impulso de pro
o A U � � aragu. r. e ro ue oura error.:ulmarã�s Ltôa" agel'lcla é'a La-

'I'd d ("Mate'ti.as do Curso Primario) Do carg9 de Adjunto de Advogado
...,

aresso e trllDqUl I a e que atra-
bl ,L O Itl.1'"ia feôeral "

I O 2 1. 4 Promotor Pu ico QC r eans, Rua TraJ'an(') 1. (cU\b.)ve6sa o pais no momento atua. - as aS --

o","","" ��1:30 CFlHCÃO DO DlR •• Escrito
I 'd d f' I Trater á rtla Sald".nh" Marinhe fói exonerMdo, II pedido, o sr

.

!l '" ....
r ti Babo UUf30te a !o em a e 01 em- ..... '" .,

��ndl?����:�à�aP��5�a��rla"Veças ·�o
brado tamhem com carinho el_--n.-l-o-c-le-1-2-s-3----0-s-v-a-ld-o-P-fu-l-Ze-1'l-r_eu_t_e_f. _DRAGÃO. adn.iração o nome t1e v. excia.

!!ipeClRers ôe stuOio: OOuvalao l'ozzl •
que vem (onduúdo os destinos

d R d- t I f·Celso 6uimorãeB.
de Santa Catarina a uma sitHa· (urso e a 10 e egra Ia
çio de de�taque Df) concerto da i ., '_

B II Uniaa. Atenoiosu saudações.Ma-I EXAME'!:! D- RA-A' Tarde· Pooto a
r

d b d 1 938 PREPARA-�J: AL\TNO� PARA .g JI'J

A, Holte o ernani ôe Barro,. laa melo, fra, 1 UK e novem

f
'

ro

de FI
.' DIOTELEGRAFIA, DANDO-LHES OS NEGESSAlH05

Celeehl f"Il�a. Pedro u:s, pre elto; r. aViO '

CONHECIMENTOS PRA'TICOS
_
E TEO'RICOS. CON-

O Tavares, Juiz de Direito; Antoo FORME 'lõ"XIGE A REPARTIÇAO DOS CORREIOS li
FI'e 21.00· Concurso Musical Raio K ..2 ri

...

200$000, 0015 ôe 100$000. 4 Oe nio Procapilck, adjunto do Pro- TELE'GRAFOS. _
.

50'000 li! 10 ôe 20$000; !lao 05

motor; Messias GraRemano, Co- OS INTEftESSADOS PODERAO PROCURAR O SR.
rlZmlos que �AIO. K oflZrrzclI! .aos ANTONIO MAitTINS, RUA TIRADENTES N. 52.-�uvint25, que latmtlflcar as musIcas leto� Federal; Tito Espezim,

FLORIANOPOLIS.IrraàiaOas neetez programa.
escnvão Federal; Hugo Werner, i

F'I's 20.30 • PltE-8 Em Busca de Talentos Alvaro Tones. Fernando Kleí•. :..,.___, ...-- -,......_--�-,-,�-,--�-

Um programa parti �Qloul"oli.

-----I ..

f\ coletorhl de São
Be.ltll inaugurou. o

J:"<01tt·ato d�.) Presiden-
te da IJh�linllbnea

Pr�gnmf/.l diurno

Via:

De 6.15 b. 11.38 heras o sr. Intel'!cntor Nerêu Ra ..
mos recebeu o seguinte telegr8 .

Programa noturno

De 17.39 ii!! 2�.OO horas

�il!bor Di05
Hllma Robleôo
Orlonôo �Jilva
f'-lImirante
mOl'ia Clara
Dorival raymml
Orquestra àe Dansa5
�f!lõamés e a Ali 5tar!l

�trglonal Ô� Dl1nte 50ntore
Eõuarào Patonê e sua Tipica Corrlelltu

Rllmeu 6hipsman com a Orque!Ska 02

Concertos

AID.Dllá:

Nom.eade
--------,--_..

I
! Para exercer o clllrgo de Aju
I dante de Tabd\onato de Notas
I de S�o Joaquim, [oi nomeado
,

o 51, An�ltnio BrasiL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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- __ , , sigtn rca

Concertos, limpeza geral, reformas, lubrificações I MILAGRE significa
e pinturas em I (;IIABI..AliTB

Maquinas de escrever, de Contabilidade e Cai- ,

xas Registradoras, nacionais ou estranjeiras,
AUGUST'O KLOSS

Mecânico técnico e prático

\ f _., MRfua ConseI�eiro M���a n. 90." *@':o��-1:88 j

uaandQ o creme

(jDARLAVTU
dirá lego sorrindo: que pr.date

maravilhoso'

VENDE-IiE 11m auto FIAT
em otimas condições de íuncio-

Deposites dent.aries em

Blumenau ..Lages-Jaraguá..Cruzeiro doSul
ALBERTO BORNSCHEIN

I�UA 9 DE MI- RÇO Nr. 214
Caba ...laI ." :E.d. 'ol.r. "MI••rva"

O I N V �"!:.\..
"

, '.' '.oi

e
�---------�--�

...... que possue o maior
e mais variado estoque de
qualquer artigo farmaceutico
e dentario no

ESTADO DE
STA. CATARINA

Rua Vi.conde de T8Ur'H�y N' 18S
Jainv&le ... 5ta. Cãta.'ina

fi
Hotel situado em melhor ponto silen-

:: cioso do centro da Cidade
Preferido das Exmas, Familias e Snrs. Viajantes

- JARDIM GRANDE E SOMBRIO ........

Ouarto. bUDa BQ� �fJ'mida
BEBIDAS NACIONAIS E ES I RANJEIRAS

.

y.I.......
F••••r.fos
......
A••I....

Admltam-s. ainda aliun".g.nt.s�'no�i"t.rior
FABRICA DE ESPELHOS, A UNICA NO ESTADO - VIDROS DE TODA E5PECII ....... MOLDURAS

QUADROS, ETC.-vIDROS Lt\PIDAD�E l'3ISEAUTE' �OB MEDIDA

A S A P I E P E R
Forneoa�par. o fnterior

SECÇAO DE ARTIGOS PARA HOMENS-Cha�éus Rarnenzoni+Carnlsas - Gravatas, .te.-.....;Artfiol para
Barbearias-Para Inverno-c-êanho+Spert-«Vial�m e Carnaval

PIEPER'
�--.....-._-------�--

�ar._g_u_e_i�o_:_ T���n.Hote I
sair•. á,. 23 do Ii

RCA-UlcrOR. ,

namento.

Informações nesta redação.

HOTEL ANDRET��rA
O MELHOR DA PRA(J�

t ACOMODAÇuES CONPORTAVEIS PARA VIA-
= JANTES E EXMAS. FAM!UAS

" I ]1 TRATAMENTO D� PRIMEIRA O;:tDEM-co
ZINHA BRASiLEiRA E IT.l\lIANA

Anexo: Armazem de
.

secos' e
molhados

_ ;�:r7::I"_ __ ;....

Santa

�;:� I

Companhia Nacional de Nav,gl .. 1

Çãd Costiera
Movimento MaritimoMPorto

.

Flari.n....II.
e.rvi oe de Passe �ir·os e (je c. •

_!II:'i

Para o Norte Para o Sul

HOTEL
Propr.: FRITZ SOPP

O ponto mais central para hospedar -se em

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

III Rua do "ríncipe, 353

.JOINVILII:

de
. ,

• Paquete JTAPURA sairá á 26.40 O Paquete rrAQUERA
corrente para corrente para:

Paranaguà, Antonina,
Santos, Ris de Janeiro,
Vitória, Baía, Maceió,

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

tmbituba
Ri" tirande

Pelotas e

Porto Alegre

Hotel Avenida

"'1' '''t) Ü'wcw <u . G' 'Ma ri' e ti e ifti"
"h.:_ ..._ ... '_, ......... ,,',. .: � \�..', �'�

.,' _' .

;
� • ..-. �_ •• A""'" :-- �"""":-"":.:::_.:�""""_-:,,,,,�,,:-�,,

, .

, ','. � � ,

a A CAPITAL.
o maior stack de roupas para menina. e ,,_r6tos

Rua Conselheiro Mafra esquina da Trajano
A CAPITAL.

AV'lso Recebe-se cargas e encomendas até �a véspera das.�saídas dos paquetes
e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesmos, á vista di8 a

testada de vacina. A bagagem de porão deverá ser entregue, I1QS Armazéns da
Companhia, na véspera das saídas ate ás 16 horas, para ser cenduzída. gratuita-
menté para bordo em embarcações especiais.

.

ESCRITORIO-PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 S0B. (FONE 1250)
ARMAZENS-CAIS BADARÓ N. 'J--(FONE·1666)·-EMD. TELEG. COSTEIRA

Para mais lnformacões com o Agente
e), SANTOS CAptDO.O

�OAS

,
\

SintonisaçAQ Elétrica, em quasi to

dos 1)5 modelos 1939!1I maravilho
lia concepção eletrotécnica que per
mire a ceptação de sua estação pre
ferida, mediante o simples movi
mento de pressão sobre um botão!!! 1939

Distribuidor Excluaivo

Casa P I E P E R
JOINVILE

c
JOINVILE

.JOINVILE
F
,

VISITEM

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Advogado

Ru& Trajano, rr 1 sobraAoJ I Dr. Rioe.rdO I
Telephene rr 1548 I Gott6.r:'ann.f

-
. . , , ,�

,
. Ex -ehefe da elinies do HOSP1'
tal de Nürnberg. (Psereeser
In66rg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
ESPlclllUs'm ,In elrur'lfa

gsrm

OPERA.eo
I
I

t DOEN�AS DE SENIU)RAS-PAll.Têl
eON50LTORIO-RUA TRAJANO� 17 50�:

DAS 9 À$ 12 E 2 AS s
, ,'.,

I � _ .

.RESIDENClA A RUA Jesê Veiga 186
FONE 1999

j Atende chamados a quaiquer hora dia e noite 1 ..

�
[�"���iiii"""""_�'.�.,.'ii'_

:1
. i
'i

I
I
II
11

li:1

Madeira Neves
� " ... , , ''-J .......Br. Joaquim

�
Forma-te pela Faculdade de Medicina da Univer

sldade de do Rio de Janeiro

MEDICO--OCUL!STA

Tratamento clinico e crrurgico de todas as moles
tias do 1l1�(!S

1 Dr. li;UgU 1:
i ,<-.\ �', Pau I a, . �. ,,""

.

I ".i( .....
. ,

.-

I MEDiCO

I POE('�ÇAS DE �;ENdO·

RAS,- P/�RTO)

r Operações
i

Consultoriol Rur, Vico!

M,irele� 10

/l 's 10,30 e das 2 as 4 h�.

ADVOGADO

Fua Trajado no. 29

Residencia: H"J� VW0'1de
de Oero Preto, 42-

Pane, Consultorio, 1405
rone: Resldencla. 1,55

_....__..._..t..;'----'-'-.. '..=,.'---�--'

ii. '···9·

Banco do Irasil
lapltal

F'ulfilO 8. ,eserva
10G.OOOtOIO$DOO
118.74.�1.I,tu.o

1I'I�t3TA T'ODAS AS 0PiRAÇ'. lANÇARIAS

.......1 11 CORRUPêNDBNTD _?fGDe. PA.IZ
�A LOCA1. atA.. TI"'IA�G. N0 li3

Abona. em .onta ·'·Qorrent•• os s..úinte� juros:
l)(p. eom Jm� (CfhIIRCIAL SIM LMITI) 2� alaJkp. Bmtt!dO& (limite dt 50:000$) 3� a a

Dtp. populares (1dem!te JO:OOO$) 4% ala
Dep, de aviso prévio (de qnaísquer quantias. com retiradas tam-

bem de quaisquer ímportancías).
:!li ÇQ,m avíso prévio de 30,;_dias

i�m de 60 dias

�e 90 díás

V?l� À PRAZO-"K@):
� 6 m�a
por 12 111••
Com renda mIMa!

t'Er'll.A.8 A ,._IM.
por 6 m15a
,.� 12 __

!ttfiftt AQ 110 ,r.,orátnal.

� a.a.

S"!éc

Ixpediente: das 10 ás 11 e das 14 ,. 15 horas
Aos sabados: da. 10 'S 11.3' horas

Endereço telearafic:o: SA,TBlJ.ITE

T&:BFOti1l 114

!�:,l)("\�<� -. ,". �."'�" ,",' " :)..,
'.<
� j', ��/

" '

Om8P' Carneir,o

Planta,ex.cftçi., fle
cattzação * .iraçA. ,�

ãe eelaS �

Aparaiharnente-::cem r/ifr.;
I'leto para constr-a- I4Ji
çêes ele lI.nt�� em I��'�concreto armas. �

�

!il

�
ibliro

Enger�heiro Civil

,E••••• I••

1- Andar Apartamento
Postal, 784Caixa

Par

a m e e
(urso d« Mlquinas I PilotlJ1t8

______....___,__� • r.te-h·...iílaC?t���"C�

Eeneciallst« em molesttas fio tr}Jlirelhe t'tfJ.ií(/;Ti�"';;;"
rUJ do homem e d« mslher

E,x. "interno • ex-Asstetente (i,.'_) serviço de tünugiae
glnecolQgla. do Prof. Brandão Fliho.
Ex-Diretor do Instítute d : Prevideneís Clíniea ds
Rio.
E\'" Sub Diretor dI) Serviço Mé-üco da Asststenera
Dentaria infantil do Rio de: laneiro.
Curse e prática especialisBd'S ��f

•

:�;.::.t;.';3'f11;:>,
Medico li6 Servíço de HígierJt Pré ;\.!stv.! ce D. S. P.
do C. S. de Florianopolís,

Doenças de senhoras, Lrotogza
Partos e Cirargia.

Censultorle e Residenei. á r�ní1l Visc�nde dj UlJfO Pre
to, o'. 11 - TeI.-I••• '-f'LOPiJANOPOUJ.

I"··
.. ""',.C."', �� ,,'

ler, Aderbra, A.
da Silvai
Adv�),gado

P. i.5 de r-'}õ\ftim�ro... sOb.
F� 1531 e J�90

','''- � � � " �,
" . ", '.

�
• ! I

. "I;

I 0910· I "III
.._/i.;W

'."'+=i-_ .0>
., --- 'IIÔfot '.

ti??'l"''iJ.......
w, -- -_ ..

;
..

.�-r:..conOmllJl

fà6 no. Trabalho. do

CQn.ult�o T�iCO de

IVO A. CAUDURO PICCOL
Enge.,heir. Uivil'

alta cirurgia, a1oooc.l�a. (de
.

�ças hA; ��.r ..t') • pertM,
lo • :t: •

enurgia el� slst"-'la 116"t� �

opera!!ttltl de ,I,�stIi�·:Il
J

CCNSULTORIU·-Rftii Trtt·
ano N. J 8. das 1. •• 12 e

das 1 5 ás l' 1 ,2 hort\s.

TELI'F. 1.28;

! RESIDENCIA....... Rua este
ves Junior N. 26

I� %r€i"'�!i��';,J�?;t .�'W"

.

lDr. Maaeel
Bceliálel

CUNICA GIRAL
Vias Urinarias

1rattlQUI81s fIJH"110 1.«$
_lMIia ti(J PI.'Q

Ceesult-R. joão Pinto, 13
1 elefone. 1595

Res. Motel Glor-ia·Feme 1333
" C•.-It1J6 das 13 ás 16 lut.
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·-�".�'I·
vorita m!

I
Em loteria ia sua favorita II .

E' o melhor e mais lindo presente que V. s. p�,
fazer á sua filhinha

Sua construção obedece á mais acurada técnictl g'
lindissimo e de maravilhosa sonoridade. .

.•

Cordas cruzadas-Chapa de m,�tal- Reperição do me-�,
.. ! canismo-Teclado de marfim-Be!T'óc;s de tiba.!lo-·· 3 oe

daili-7 I [4 oitavas-Alta lustração de mogno-c-ncgueira
I ou preto

1_. a I L ...Nh_JiU@E S'-' ��·.·.II 1 Especial para clima tropical
.

_...

f!M A taboa de resonancia duplamente curvada, o encor-s

V 18 -

ã
demento cruzado: a escala cie.utificamente construrda, ga1,..

UJ1CanlSaç O rantem uma sonoridade agradavel. J'
Peça informações ao agt'ilte neste Est.adtl:

-,

ERr� ES ""r ,C) I\/J EY t::,.R
Hermann Kupper � �l; Rua Felipe Schrnidr o. 9 - Sl,bra:lü l'·1..---_IIIH_IIí!II-III.íIII=_•.IIII-_l&iIIIHIIIIWk!lillltJ...iIII_.. I� NOS CLô.SSlC05 ENVELOPES FECHA"OS � i·

Caixa Postal 84-Florianopolis
I

A41�
. �..� i

__iõiilõIiii�__""'iiiiíiãiõõiiiiõiill;;;;;;;;;;;;;_--·-'--
'

����#@ �.""4V .""........ i@ «41 �... .�.••�,. ±-- ta """;;;;;-ou· :;';:.·�':;;i::;;:';;"'"
.",- _l��·�i���� J;.._�'-��'!"'"���t"�

..

CEP(�SITA"'IOS EM SiTA ..

MO&:PCK"
Malriz

A. ELETRICA
TEM SEMPRE E\I1 STOCK E A' Vf.NDA, PQl:{

PREÇOS SEM COMPETIDORES NA PRAÇA,
I MATERiAIS ELETRICOS, LU�TRES E ABAT-
I jOURS ELE.GANTES E MODERNOS
I,

OI � N V]D�DES.! VISITEM A Ele'tr.-caRua Joao> Pudo n, 14 ..

II. ACABA DE RECI:.BER UM FlNISSIMO SORTI-

I.,ij .i*êEP77W't' 'tM". U"7"'%_

Pensão Mü!ler
RUA ESTEVES JUNIOFe 93

Flol·iaDopoli� - Tal.loo., 1545

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

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

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

caminhões. Rua Felipe Schmitd n- 7 e 17 a

A minha oficina està a disposição dos distintos fre

guezes a Travessa 4 de Fevereiro (ao lado da Ca

sa Peiter) Blurnenau.

No Estr€;''tito Ponta do Leal

REPNESENT.ANTES E

CARLOS
B FLORI NOPOLISs

eH
':t ... Ii III m<ilas flb'l",'iitm, p......

Ia I.IIU��ItoOI" tlG aaaulllleiI. Filiais eIU:'
_ ...... - da IIlI111t "'.Ioft ••811"1\\18 .DIIII a ..

...... ti... II1II6. e,met:D:MI� bat"'fI'�1I (1,1 )
h"MC!iI�1I.i d..r r:\Id....

A

..,onl!kl 8. todh.., •• 1De_
.AII'llIlllIll III... .81••

<.li 1IiII«iI8

BlumenlJu, Oruzelra d. Sul,

Joln.ile, Lages, L.guna, São
Francisco da Sul

MOSTRUARIO EM:

Tubarão

.J ·�,;:V:Wi)il,. �..;:a;a ••li

l'

�onstituem um poderoso �rupo I..,�gu.
rado genuinamente bloasileiro., a 88r

vi�o d.., todo .. BI·a�iil

PEÇAM-NOS PROSPECTOS E INfORi\'1AÇOES
CONSULTEM NOSSAS TARUfAS.

Diretoria: D.". f. Solaro da Cunha,
Dr. leonardc Tn�da
Dr. José de Samp,�i() Moreira
Dr. V6rgilio. de Mêio F�·am:o
Dr. luis Cedro Carneiro leão
Dr. Plhdo Bal'reto

Im

I,�Agentes gerais e bttU1Hlfueiro8 em !lanta
Catarina [.MACHADO fd Cia_,

I
I
I

I
i�

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

Rua João Pio..,., :; -- �x. Postal 27-
Fl.ORI1.NGI'OlIS

fi &Li� mrrmUZLl$..tsI6!Ji�"!!I
--- ._-

--'-I�

l h e r tP i a no "

I,
,.

-_"""")
. � .:

. ': .:)""
.,' .-.J ��.i' ', ..
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A Gazeta, 19----11----1938
---------------------------------------------

GAZETA_
f lorianopolis

3$500

DESPORTIVA

rc
t M di I de'Esporte Clu- � �.ampeona a un a

be Art'lérica Sociedade de Assl.tancl�.

.

Futeból
R,,,b,mo, o seguinte 06cio:

aos LazarSs � C�m:at.e a

BUE\JOS AIRES,18-Asl RlO, 18-0 Conselho da Associação de FUleból discutiu I «SALTO GRP.NDE,28 de Lepra em an a a arlna

,; *:Jdts da Confederação BIa- a pos�ibilidade. de ser realizado em Buenos Aires o próximo Cal'fl-IOutubro de 1938.
. Balancete do mês de Outubro de 1938�}iéa de Despnrtos dirigiram-se I peonato fAundlal de l'ukból.

.. I. P.re�a�o Senhor.
,

.

·0 de Futeból Argen-] Oulras dernarches serão aqui promovidas, devendo aquela 1 emas a satislação Je comum- DEVE

Associ��;ando o passe do ex-Ienti�ade endereçar convite ae H. Julio Rimet, presidente da FIFA. !cat a V, S. que, em sessões de 1 Em Caixa

�do�o 'dM clubes Racing e Assembléas Gerais reahzadas em 1 i Resulrado de um festival oferecido pelo Co'

/udiante de Lu P/ata, Ro- 4 de St'ltmbr� p. passado e 11 legio «COração de Jesm»
8· América I Agradecimento do corrente, fOI, nesta V.JIl, funda· » Re�essa da Seção de Laguna, constando de:

rto ugey,?, para o
.

.

do o �SPORTI': CLUBE venda de 3 livros «Farrapos de Ideisa»
. c., do RIO de J':1n-"lro.

! A.'\i1E'RlCA. de fioilli,1adcs des pelas sras., dra. Waldir Mussi e doa. Laura
rn

r,
V í a g� rn A família do tenente Graciilano portivas, culturais e recreativas, Monteiro, e contribuição de socios corres-

GUi:de:; Pr n' peu, vem, pelo presente, d d J Ih Ao· ... r::..� O t�.' r'a � II bl dã á tend.o ;ido. elei.ta e ernpossada a pon ente aos meses e u o e gosto
eP I c_ i;,':-.;J -=:t tornar pu ica a sua gratt o s

OS e n xad t" iS - pessoas que lhe enviaram pezames segumte diretoria lo I<esultado de uma sessão cinematografica em

pelo passamento do �eu saudoso Laguna, do filme «Noites Cariocas», eler-
as u ru gu a ioS chefe, bem como ás que acompa-

Presidente de honra-Dr. Ne· tado pela Distribuidora de Filmes BI asileiros
nharam os seus restos mortais a ul- rêu Ramos, Digno Intel ventar

» Oferta da sra. Virgínia Poli
Uma moradas. '

Federal; Nelson Hma Brasll- »Cfelta da sra, Eugenia CidadeAgréldece espec!a�ll_lente lOS 51'S. I presidente: Jacob Sens-vice-pre- I I d P f' M" I (l�'"comandantes, of'ciaís e praças da id nt . Antonio d S u P
. 11 Auxi io mensa a re ertura umcipa "

F P bl! d 14 BC' SI e e, J e r la erei Florianopolis+-Cutubroorça u rca e o ••• e a
I .

' .

. J - C T
.

sociedade musical «Amôr á Arte:> ra- secretanoç oao '. hiesen 19 Mensalidadt's dos socios de Florianopolis
pelas confortadoras provas de ami: -2· secretário; Ulrich Muller- correspondentes á Setembro
zades ao saudoso morto. l ' tesoureiro: Joaquim Bõ;ng- »Ofelta de mo anonimoFlorianopolis. 12-11-38' 2' tesoureiro; Henrique Jensen·_ »Reme��a da Seção de Joinvile

�lB';1;1.i$;�I1:g4t::::::1®1!m'Fi'###M!W;;t.!DRf4 b
diretor técnico; Braulino Cuin,a- 22 Rem· ssa da �eção de Blumenau pelo re-portuguesa,� - ..
ã di t d " tr es- are or e po rc.arnen C'. sultado Liquido da «Festa dos Moinhos»

ve n ce u oS. . V. Excia. ploecisa de uma limousine? a:i real.seda nos dias 17 e 18 de Se-
Pau lo Conselho Fiscal: tembro

Remessa da Seção de Laguna correspcnden=
te á mensalidades dos socios do mês de
Sdclrbro

» ldem, idem, dos socios de São José e Pa
lhoça

Saldo para balanço

olic1tado O

paese de

Bugey
....o

.�ONTEVIDE'O, 18 - A:
lel1ação de enxadristas uruguaios

()

C'e vai tornar parte 110 .,1(' pro

to Sul-Amdicaoo de Xad,ês,
[<io de Janei:o, partiu para a

pital b�asiltira pelo paquete
UQUE DE CAXIAS.

,�v S. PAULO, 18-0 Portu-
1 \,'Jsa venceu o São Paulo pGr
x2.
Os quadros estavam aSSlO1

nstituidos: i
PORTUGUESA .•-Rodrigues,

O A"'!l I
epino e svaldo; IbJno,.� UIIIO

8igio; MlIlistrinho, CharLto

austo), t.uanábM a, Jorginho
ascoalinp) e Machadinho

o jUIZ- Atuou a partida o

I. Antonio Sotero de Mendonça,
'ue teve atuação falha.

-n:-a dest.sque
O ciclis .......lo

braslleiio

RIO, 18 - Depois que o ci·
\ismo bta�ileiro enlr(JU no perio

'��as grandes realizações, fazen
o fil ao Brasil famosos e autên
icos campeões do pedal. para
�s;m poder aferir o valor e dasse
os nossos pedaladores, a Federa·

ç�o Ciclista Brasileira, a ontidade

irigente do ciclismo oficial em

odo o Bra�il. tem visto coroados
10 malar êXlt) t010s 05 seUs es

orços.
Agora que Os nossos ciclistas.

reparam-se para embarcar para!
\ Chile, onde vão intervir no II iiCampeonato Sul Americano de

,_ 'iclismo, que sob o, auspiciaI! d11
ederação Ciclista do Chile será i

tealizc\do em dezembro próximo, Ia FederaçãO Ciclista Brafileira,.
Vem de, receber um convite da IFedeiación Cicliita Uruguai para!4ue a entidade nacional se faça
representar na I V0LTA CICLlS !
.1'A DE URUGUAI a móior prova
até agora realinda no nosso con

tinente. '

J't��1
� II
r Manoel de Freitas � \
� Cardoso Filho � ,

� e "I
H Maria Jaci Manebach :

I Cardoso

� Participam aos parentes e
ti

H pessoas de suas relações o �

� nascimento de seu filho �.
� Are-Antonio. � .

iI
.�

I
P. Frf'i 1\1, n"tl F h lippi O.F 31

. M., Norberto Pedro Ludw.g t

Leonel Thiffen.

HAVER
presidente n:posite no Banco Popular e Agl'icela

ANTONIO DE SOULA Depo�ile no Banco Nacional do Comercio

PERElRA, I· secretári8.. I I Depositlldo no Banco National do Co·

Rs .

•
Demonstra�ão do saldo .ceraI

Depcsitado no Banco Popular e Agrícola, à prazo
fixo

.

5Q:000$000
Dc-ptlsitado no Bancl) I'I1acional do Comerc.io 177:728$300
Em Caixa 71 $000

',saldo total em 31 de outubro de.1938, S, E. & o. li. 227:799$300

Florianopolis, 31 de Outubro de 1938

I Confére Con(ére
I Caimtn Linhares Colonia Malia Luiza Hofmann

Presidente Tesoureira
........_ e: .

:
•
•

I
•

I
:
•
•

:
•
•

:
•
•

!

I
•

, ,
"

Rs.
•

Disque o n.••ao <:) de seu teleíene e

terá não só para seus passeios, como também para

merda
.,. Pagamenle feito á Moritz & Cia.
12 Depositado no Banco ��acional do Comercio
18 Pago por 2 telefonemas para Tubarão <!

1mbituba
» Pago â Penitenciaria do Estado pel/\ con

feçãc de I 00 c��tinhos de vime
1 9 Depositado no Banco Nacional do Comercio
» Comissán de 10 .(. sobre Rs. 848$000

pago á cobradora, dna. A drlaide Tomaz

» Estampiiha scbre o rrcibo da remessa de

Joinvile
24 Depositado no Banco Nacional do Comercio
31 Idem, idem
» D:!lheiro fm Caixa

viagens,

São todos carros rnorlernos e conlerteveis d rigidos por
h-beis volantes.

Aproveitamos o ensejo qie H

nos oferece pala apresentar a V.
S. os protestos de elevade arrtço

! e distinta consideração,
I
NELSON ROSA BRASIl.

. O MELHOR
AJI:'ER ITtvo
'_ON 'CO

ESTOMACAL

Erondino Carduso
Otavio Cardo.o
Bernllrd!l1o dos Passos
1\.' umas P. Cllrdúso
WalderIliro Vieira

502
503
505
AI4
519
321
.25

•

�I

COLlCAS - AZI/\S - INOiGESTOES
TONTURAS - 1r'�SONIA - DIGESTAO
DIFICIL ou DEMO';:1ADA -l-IALlTO
RUIM - EMFI"" TOOAS AS MOL.ESTIAS DO

ESTOMAGO. FIGf;DO-INTrST!NOS

-'_ "'--_._ _,.,.___ ...�--

3:751$100

348$000

342$400
5$000
1$000

166$100

848$000
1:000$0(0
833$000

30:674$100

182$000

71$000
189:786$000

228:0 11 $200

50:000$000
139:786$000

4:3'8$600
20$900
166$100

15$000

90$400
2:490$000

84$800

0$800
30:674$100

213$500
71$000

228:0 I 1$200
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ESTEFANIA S. L. COUTINHO filhos nora, genro, e ne.

tos, convidam 09 parentes e amigos p.r� assistir a mis.sa que pelo
1. aniversario da morte do seu inesqueClvel e3PQSO, pai sogro, avô,

���������������������������������������������������!����$�-fi Mmkan� Mans� C.G. Coutinho mandam �Iebffir quar�4eka �

P O V O· Proprietario e Diretor Responsavel do corrente as sete 6 meia horas na igreja de S. Francisce, Agra.
J A I R O (:; A L L A O O decendo a t.odos que comparecerem a t3te 'lto de religioso.

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

I Credito Mutuo Predial I
e
•
•

! O
I
I

I
•
•
•

:
I
!
•

Fazem aDOS amanhã: I
os srs. Otavio de Almeida Ma- I.chado, Antonio F'elix da Cunha

e Osmar Domineli; :
a menina Emil Terezinha, filha :

do sr. Rafael Peluso: o

a sta, Maria F. Simas, filha :.
do ,S1'. João. Simas. I

Faz anos amanhã o jovem Te' :
mintocles Muniz Filho, aluno do :
Ginasio Catarinense, :
CHEGAM UNS :
DR. DJALMA A. DE MATOS:
Florianopolis hospeda desde ha :

dias o nosso ilustre patrieio 151'. :
dr. Djalma Antero de Matos, de- •
dicado e operoso inspetor das co- IIletorias federais neste Estado.
08 de «A Gazeta», que o con- :

tam como seu amigo abraça-o mui-

I.to efusivamente.
•

INSPETOR ARI S. GUIRA· IRÃES •

:
:
!
•
•
•
•

I
I·
8
•
•
•
•

ITTE. ALCEBIADES DE S. •

FREITAS •

Procedente do sul catarinense !
chegou a esta capital o nosso :
distinto patricia sr. tenente AI· a

cebiades de Souza Freitul'!, brio- :
so e bravlt oficial do Exercito E' :
dedicado delegado da Junta de :
Recrutamento Militar naquela

Izona.

OUTROS PARTEM
ASCANIO BOTTINI

Retornou, ônt�m á Carupos •
Novo!! o nQeso estimado conter-,:rallElO 111'. Asüanio Bottini, digno:
sicret�ri0 da Prefeitura daquele.
municipio.

; :
•
.......e�..•••• 5_.�� �
LOTERIA DO ESTA- 6737 1:000$000

DO DE SANTA 1998 500$000
C;ATARINA 4118 500$000
I d d 5335 500$000�esn ta. o os pre- 12671 500$000

"''f<'''' IOIOS maiOreS, da ex-

traeão do sexta fei
ra, 18 d� corrente:

11430 50:000$000
429a 4.:000$00C
12507 2:000$000
5949 1:000$000

A voz DO

BANDEIRANossa Vida
Bandeira - Hepresentas para nós. brasileiros, um dos mail!

bélos pavilhões do mundo.
Para mais facilmente avaliar os teus encantos, basta te i:'

viajado pelo eatranjsiro, experimentar as tristezas que nos dá a au

sencia do torrão natal, sentir as angustiosas saudades de Pátria
querida, e, ao vermos, imponentemente, desfraldado ao vento, o

teu losango amarelo sobre campo azul, sentimos o nosso coração
de patriota a pulsar C0ID mais fôrça, sentimos li lembrança das
cousas amadas, sentimos enfim, uma nova vida, alegre e confor
tadora.

Bandeira - não és bêla, s6 pela magnifica combinação de
tuas côres, mas tambem pela expressiva si,nifica�ão patriótica de
!sus simbolos.

E'. a lembrança do Cruzeiro, dos tempos coloniais, da ban
deira portuguesa, da independencia brasileira, com o concurso de
tuas províncias, representadas pelas vinte e uma estrêlas, as quais,
pela desigualdade de tamanho, representam a extensão relativa d03
vinte Estados e do Distrito Federal.

Essas Estrelas, recordam ainda, pela fórma em que estão
dispastas, o aspêto do nOi3SO céu, no memoravel 15 de novembro
de 1889.

Tua disposiçãe geral traz-mos a recordação dss glérias do Faz anos hoje a exma, sra. d.

Exército e d. Armada nas celeberrimas campanhas do sul. Virginia Posito, digna consorte

Tua legenda - Ordem e Progresso _ demonstra IiS bases do sr. Paulo Posito, proprietario
sólidas, em que assenta a organização deste Brasil glorioso, e a do restaurante «Estrela >.

aspiração conataute dOIl teus brasileiros. A d t d h'
. '1J!t • a a e ore assina a e oas-

uepresentas o passado: o presente e. o porvir.
. sagem de mais um aniversario do

De�pe�tas em teu conjunto, 08 sentíraentos do mais puro I interessante menino Henriquinho,amôr da Pátria,
I f'lh d H' S R'

B dei , .

I'
. I o o sr, ennque anta íta,

, .

an eira -

nos, n�s mounamos reverentemente ante ti, que- .

funcionaria da Delegacia Fiscal.
rida Imagem, da nossa Pátria, rogande a Deus que, nunca tibando-I
nes taus filhos que tanto te �l1er�rn, e nunca desças de t"u altar I HELIETE ROSA
para ?ar lugar á emble�as facciosos 41 destruidores deste nosso

I' �ranllcorre .hoje '1 d�ta an�ver-grandioso ti am.de BraSIl. sana da gentil senhorita e inte-

CHAPECO' PRÕGRIÓÊ Ã'I �j;����a����:l,d�e���tea�o�� .���
dilêta do nosso prezado amigo e

PASSOS LARGOS esforçado Comissario de Policia
, sr, Rodolfo Geraldo da Rosa.

A GAZETA felicita a gentil
aniversariante, com os votos ar

a'" dentes de que a significativa dll
la se repita por lon(;:09 anos, entrQ
f1ôres e sorriso!!,

FLAVIO FERIlARI

graças a operosidade
dministrativa do cei.

Pedro Maciel
Tivemos ôntem o grato prazer'

de reaeber a visita do nosso dis·
tinto patricia e presado amigo sr.

Alcindo Silva, secretári� da Pre
feitura de Chapecó e elemento de

destaque naquela zona.

Interrogado pela nossa reporta
gem s. I. mostrou-se entusiasma
díssimo com a8 diretrizes do fe
cundo ti dinamico govêrno do dr.
Nerêu Ramos, dizendo que num

preito de reconhecim.ento e grati
dão a('l �rande catarinense será,
dentro em bráve, inaugurado o

retrato do ilustre Interventor no

salão nobre daquela edilidade e

que uma das ruas deneminar-se-ia
"Nerêu Ramo!!", como homenagem
ao acatadtl e ilustre chefe do go
vêrno de n0ssa terra.
Resaltou a ação profícua e la

boriosa d0 honrado prefeito ceI.
Pedro Maciel, que sempre se tem
havidQ uom dedicação e interesse
nl') engrandecimento daquele es-

plendoroso rincão que é Chapecó.
Referiu'se á instalação da n"va

fáBrica de banha do acatado in
dustrial sr. André Lunardi para
terminar tecendo um hino de
louvôr á obra portentosa do Chefe
da Nação dr. Getulio Vargas, a •

quem Chapecó renderia, dentro I
Serraria

fOm pouco, o seu preito de admi- I Fone

A L (:; I N D O SIL,rA,
oompetente secretá
rio da Prefeitura de

.hBpe.�ó

ração e respeito dando á avenida
principal o nome do inclito chefe
do govêrno brasileiro.

DELAMBERT
1.100

Amanhã

lNIVERSARIOS
SENHORINHA lLMA VALE

PEREIRA
Decorre amanhã o aniversario

natalicio da graciosa e encanta"
dora senhorinha IIma Vale Pe
reira, aplicada quartanista 6ina
ziana do <Colegio Coração de
Jesus, dona de aprimorada inte

ligencia, pois vem desde o pri
meiru ano conseguindo notas dis
tintas, a jovem aniversariante
que pela sua beleza e encanto se

destaca no SET FLORIANOPO
LITANO, merecerá por certo as

mais expressivas homenagens do
seu grande numero de amiguinhas
Filha do nosso distinto e pra

zadissimo amigo sr. José do Vale
Pereira, á gentilissirua senhorinha
Ilma enviamos os nossos respei
tosas cumprimentos com votos de
felicidades.

Fazem anos hoje:
a sta, Maria José Duarte Silva;
o menino Milton, filho do sr,

Alvaro Gevaerd;i
'

a exma. sra. Adelaide Freitas,
esposa do SI. Herculano de Frei
tas, alto Iuncionarie federal;

as sras. dd. Olga Vian da Luz
e Adelaide Gama D'Eça Costa;

0/1 srs. Rud Bayer, Otavio do
Vale, João Cípriano de Souza e

Eurico Soares de Oliveira, fun
cionario do Tribuna! de Apelação.

SRA. PAULO POSITO

Manoel c. G. Coutinho

Desde ante-õntem temo! o grato
prazer de vêr nesta capital o nosso

ilustre e acatado conterraneo sr.

Ari Santerre Guimarães, diligent s
e dignissirno inspetor geral do
imposto de consumo neste Estado.

Pela lhaneza de trato, pela sua

fulgurante inteligência e admira
vel prestigio, o n0850 ilmtre ami
go tornou-se merecedor da esti
ma d6 todos os que com êle tem
a grsta latisfação de viver.

0/1 que moureiam em "A Ga
zeta >iientem-se radiantes em abra
�ar efusivamente o distinto ami
'o e patricio.

Almirante

FUNDADA NO ANO DE 1914

P�Ditencia'"
ria doEstado
Visitou á Penitenciaria do E,·

tado, o ilustre medico dr. Giron
dino Esteves, finura de destaque
na Capital da Republica, filh0 do
nosso inesquecivel conterraD.eo
Esteve!! Junior, cuja memoria

ainda perdura com muito carinho
no eoração dos catarinenses.
Acompanhado pelos drs. dire

tor e sub-diretor, daqu9le Esta
belecimento Penal, percorreu o

digno visitante, todo o presidio,
tendo, após a sua visita, consi
gnado no livro de imprcsiõe!J o

seguinte term0:

«Florianopolis, 16 de novembro
de 1938.
Apesar de informado do cari

nho com qu� o ilustrado e hon
rado Interventor dr. Nerêu Ra
mo!! vem se dedicando ao pro
blema social em Santa Catarina,
é com viva satisfação que, {;lho
de EsLeves Junior, declaro que
superou á minha espectativa o

41ue vi e observei na Penitenoia
ria de Florianopoli.. e confiante
na alta capacidade de seus ilea
lisadores e realisadore3, estou car

to em vil-a concluida brllve, pa
ra orgulho de nosso torrão cata
rtnenst. Do catarinense honorá
rio. (fi) dr. Girondino Esteves.:>

MISSAS

Maior e mais acreditado clube de -

Sorteios do Brasil

FLORIANOPOLIS
RUA VISCONDE DE OURO PRETO,13

Resultado do 330· sorteio realizado I
no dia 18 de novem.bro de 1938 II(:;AOERNETA No. 5.518 {

Premlos em mercadorias no valor de 5:800$000 I
Foi contemplada com mercadorias, moveis e tecidos no Ivalor de cinco contos e oitocentos mil réis (5:800$000), a caderne

ta n. 5.518, pertencere ao prestamista Tomás Gon,alves, resí
aente em São José. '

GENESIO PAZ
Regrelsa hoie para Cruzeiro o

nosso distinto conterraneo sr.

Genesio Paz, deligeote secretario
d. Prt:feitura àe Cruzeiro.

Premlos em mercadorias no valor de Rs. 30$000
13212-Nélia Barreto, Jcão Pessôa
18075-Carlos Meyer, Joinvile
0460-Hanilda Schurnting, Guarda Cuba tão
9480-Catarina Dacalmari, Cruzeiro do Sul
8093-Clube Recreativo Bloudinn, Laguna
8285-Nelso Carpes, Serra Alta
12169-Augusto João Firmino, Imaruí
1988!1-Eurides Santos Lima, Jaguariaiva
8397-Selma de Jesus Lima Siratini, Florianopolis
9S28-Maria Emilia, Florianopolis
Premios em mercadorias no valor de rs.20$000
18992-::\la1ta Schiçopk, Hansa Izabêl
15784-Alves Ficher, Brusque
12222-Marliza Vieira, Itajaí
16613-Anita V. Castro, Jcinvils
14819-Henrique Koeming, Itaiopolis
4938-Alba Maria Galotte Peixoto, Tiiucas
19042-Emilio Kamiski, Itaiopolis
16304-0rival Freitas, Joinvile
14597-Antonia e Sidimia Winckin, Itaiopolis
15260-Pedro Martins, Avencal

tt
A

I
I
•

Deverá realizar-se, segunda-
feira proxima, ás 7 horas, na ca

pela do distrito do Saco dos Li'
mõel, mis!!a em intenção á alma
do finado João Paulo de Moraes,
mandada celebrar pela viuva do
extinto sra. d. America Moraes.

Premios em mereadortas no valor de rs. 10$DOO
7420-Rosa P. Lima, São Francisco
15392-Angelina Molin, Herval
17591-Frida Zennck, Mansa
7906-0ndina Vieira de Souz�, Florianepolis
1834-Cieí Gonçalves, FJorianopolis
18573-Maria das Neves, São Francisco
4497--Alcira Ant�ne3 Bittencourt, Tubarão
19603-Maria de Lourdes. Itacorobí
2262-MiguAl Radoi, Campo Largo
6823-Maria Ana Pereira, Bifurcação

Isenções de pagamento por cinco sorteios
9790-Alvaro dos Santos, Tijucas
0069-Agostinho Francisco da Silva Itajaí
13975-Maria Kirtfani, Florianopolis'
14255-Emanoel G. Pereira, Brasque
8674-Catarina Muller, Itajaí
7746-Adolfo Izidoro Vicente
10067-Ana Vidal Leal, São Mateus
8267-Wenceslau Martins Vieira, Corrego (fl'ande
9224-Maria Lucia da Conceição, Tiiuca�
2426-Edgal' Offmann, Brusque

FlorJanopolis, 18 de Novembro de 1938.

Visto João Pedro de Oliveira Carvalho
Fiscal do Governo Federal

PROPRIETARIOS
J. MOREIRA li CIA.

o numero 11430 foi vendido
na cidade de Lages e o numero
4118, na cidade de São FranciscO.

Os demais numero. sabe-se te·
rem' sido adquiridos pc.r pessôas rc'

sidentes na cidade do Rio de J8'
neiro.

Aananhã R E X � ás 4�6112,,...8112 horas
----------------------------------- ------------------------------------------

LUISE WILLIAM

RAINER POWEL.L.

OS CASTiÇAIS DO IMPERADOR
VIRAM-SE, PERSEGIJIB ..M.�E, ODIARAM-SE.... fi A(:;ABARAM IRREMEDIAVELMENTE APAIXONADOS!

(:;enas passadas em Paris, Varsovia, Londres e São Petersbul·go,Um .·omance feito de seda e veludo

Aluda fazem parte do eleneo ROBERT YOUNG MAUREEN O'SULLIVAN FRANK MORGAN

NO PROGRAMA: ..-Noticias do Dia ......
�om rep��tagem dotalbadR da mobilizaeão na E.ropa,....,Preço:·",2$500 e 2$000

_"". ':, �,,�,
l'

'.

"�
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