
.
•

o.

, .

. Ao passo que as tropas tschecas abandonaratn a região dos. RI" c

detos, agrava-se a eensãe com a Polenia, tudo lev�ndo a crer que a $)Iuf. e

ção do problema é apenas preludio de soluç6es m;ais importantes par�it1b9
da a Europa. .r ,
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PEDRO CALLADO

IIi Healiza-se sem cara ter de profecia o previsto no artigo

I
Proprietario e Diretor Responsavel J A I R O t;; A.L L A D O

... de domingo passado sob este mesmo titulo.
IeGl Dissêrames então: <nâo é fóra de propósito crêr que ANO V I Florianopolis, Domingo 2 de Ou,tubro-de 1938 NIfMERO

',' fl§G neste momento angustioso e;,teia a sagacidade inglêsa, nas II"--------------- ....-------.------.----�--------

suas ignebsis DEMAR€:HES. provocando com o calculado

I� :�i!f;;�:;::,o�m�ni:.:\��:>.'nd'""a a guerra entre os seu. do;,

'O aprove.-tal11entoIA ordem de
:: E foi exatamente o que resultou das conversações de

" h! f!p:e�e�n�c:'f:a�U��:s fl�e�:��e�:�i:::n:Ç���� �:�!�;;�i�m�: : marc ar
: V8HÇO irreprimível das duas novas idsolcgias, não tiveram I d f

•

I d ltld I I• pejo de submeter iii um juri parcial, como ré ausente. a Che-

I'
OS unclonar OS em. I OS pe o 0"0-

II coslevaquia; comdella'lldo·a ae suplicio de presa entre as I.' ••
•

garras da Hussia e da Alemaaha, Mas a Rusaia imobiliso,�- verno provlsorlose na vastidãe de suas stepees: e pelo verbo do general Si-

I
.

rovy coneumeuse o sacrifício de sua patria em holocausto

I
ao soerguimento da demccraeia pura, O final das conversa-

I
RIO, 1 - O Qepnrtam8nto. atividades funcionais. pessoal em disponibilidade em

ções de Munich é a vitoria de fascismo na Eurepa, na A- Administrative de �or7içQ pú-l Existindo em varies Ministe- condições de prover as vagas
sia, no mundo inteiro. : blico dirigiu Urna exposição de, rios cargos, opina o .epartameFl- existentes.

.1
Dc�cle 1792 qdue se busca o �aminh� padra ta fr�terni�a- II motivos ao presidente da Repu- II to Adminístrativo pelo aprovei- O presidente da Republica, a

ção 60S homens e os povos, na integração o erceiro pnn- o I blica, na qual estuda a situação tsmeato d08 Iuncionarios em a- provou a exposição do Departa
cipio democratico, que a partir daquele tempo o excessivo : I dos funcionarios que tiveram os] preço que deverá processar-se em I mento Administrativo do Serviço

I individualismo, garantidor da predominio do capital e conse- ;, seus direitos reconhecidos pelal quadro e carreiras que não haja Público.
• quente separação de classe." vem embaraçando. As guerras, 8 Comissão Reviso ra, destinada a , .

que são tambem meios de seleção, desencadeadas desde lá,

I rever 08 atos do Governo Provi Ipodemos consideral-as como tendo sido males necessaries a sorro.

- .-

Goehr.-n alvo de estronesse DESIDERATUM. Muitos dos referidos funciona- g til

O desenlace do incidente checo, ultimande a desmorali- ., rios que reclamaram epertuns- dseção da liberal demecracia c defrontando Iascisrne e comuniaero I mente, ficaram na expectativa osaDla-
para a batalha decisiva, aproxima a pacificação geral dos ,OV6S ; de tornarem aos carges fIIue ecu-

<A guerra continúa iuevitavel », portanto; mas, aplican-

I
pavam, em virtude de terem nitestado acertadamente as profeticas palavras de Cristo, vemos conseguido UIJl prensueiam entc

-

que «OS TEMPOS ESTÃO CHEGADOS E ENTÃO SERA' favoravel da Comissãe Revisora. -

O FIM ». ; Acontece, porém, que até ago- çao
i ;; ra não lograram o retorno ás BERLIM 1-
••••••••� IO: "••_..

Foi alvo' de

'�Agrade..o vos a ;�:.."!:�'!::::
. y, je, nesta .api-

nos 1'.-ber ade" ��::-h::;�C::�
. 't'. mandante em

chefe do Exér
elto ai_mão.

IREfU.. HV�, 1 O "Ieader" sudeto, sr. Konrad Henlein, enviou hoje ao Mais de trin-
chanceler Adolfo Hitaer o seguinte telegrama: ta mil pessôas

"Meu Fuehrer: tomaram par-
Comovido até o mais profundo do coração, e, em nome dos llJudetos' tenessa extra

alemães oprimidos e aterrorizados durante vtnte anos, agradeço-vos meu Fue- oreliaaria
_

de

hrer, a liberdade que nos conquistastes. monstra�aode
Os nossos filhos e netos bemdirão o dia em que, unindo nos á Gra"de apreeo, pelo

Alemanha, tirastes�no,s de uma miseria inexprimlvel para a alegria • a alti- oreanizador·
de todas as

o que sentimos f.reos milita
res do Roleh.

A G A Z·E T A
voz DO POVO

1282

BERLIM, 1 o eeraan
dante em chefe do exército
alemãe, Ileneral Walter von
Brauchitsch, baixou a seguin
te "ordem de dia" para ama
nhã:
"I de outubro - Iniciar a

marcha para as regiões da
Checoslovaquia libertadas pe
lo nosso ruchrer. O exército
alemão marcha para as regiões
libertadas com altivez e ale
dria, sen o pertader da disci
plina e ordem germanicas, e

podendo desde agora oferecer
aos seus Irmãos pelo sandde,
em nome do seu supremo se

nhor, a pt)derosa proteção das
armas alemãs.

A palavra dos Es
tados Unidos

WASHINGTON, 1 o ·secretá·
rio de Estado, SI'. Corc1ell Hull, co
mentaudo e resultade da conferen
cía de MURicb, .J.ue: ·'Q.ante aD.
resultada lmedkt. e. prõl da ,..
ê desnecessaríe lIizer q.e eferece
uma sensa�ã8 universal d.· alivio.
Não empreeadereí a tarefa .e exa
mtaar OI merUes Rem as dUereaçall
relaclonalla. cem 9 aco,!'.o .as ".a
tro 'Potencias. Es,ere, CRI tH. ca
80, .ue as fort;u qae .utentl\. 011

prlncl,lo5 háslces .as relaefJer ,a$
ficas e regulares entre as .ações e •
proprta Rpilc:"tão desses lSrineiples
não esmortea;", aRt.s, ,.1, Centrá·

. rio, desejo .,.e sejam redobrados o�

esforços tendentes a manter e ,ria·
clplO lia ordem 80b a lei em que
desfançam os solidos alicerces ece·
nomlcos".

. •••......_----- .._----_ ..

Homenagens ao
.

general Manoel
Rabelo

vez.

As palavras são demasiado francas para exprimir-vos
neste momer1to.

Em sinal de profunda gratidão toda a comunidade dos sudetos perma
necerá fiel e obediente ao seu Fuehrer".
---".._"-----------------

.. aéro Clube Cata-
turinense

Está marcada para a próxima se·

gunda-feira, dia 3 de Outubr9,
com Inicio ás 19,30 horas, n9 sede
(lo Clube 15 de Outubro uma ses
:;ão de assembJên geral, na qüal se
I ão tratados assuntos de espeCial
Interesse para os pretendentes ã
inclusão na 2a. turma de pilotos
c civis.

-
--�.__..._-�-----------�_.

Marechal Goehring

PETROPOLIS. 1 - Um sui·
cidio impressionante verifieou-tJe
aqui, !!lO alto da Serra, 6au�andQ

RIO 1 - O iuiz comandante pr(')funda impressão no @llpirit8
Lemos Basto, i ulgando o processo publico. Trata-se de um -:lrama
n. 574 do Estado do Rio, em doloroso de miseria. CUi8 desfo·
que é acusado o major da força cho tra-gico foi a eniclI s�lução
militar daquele Estado, Pedro achada pelo

-.

protagonista J.ílara
Otaviano de Oliveira, proferiu sen° poupar.�se· á aflição IItle llte eau

tença condenando o réu a 2 anos suva o espetaculQ de ci..e filão!
e 6 mêses de prisão celular, gráo famintoil e 'uma ellpGS8 desaDi.
médio do artigo 13 da lei 38. mada. CASTEL CANDOU"O, 30 I não cessou de lembrar CWlO a

dada a agravante do artigo 50 Grato pelo fato do acôrdo de guerra tigha sido evitada na ul-
da mesma lei' Na manhã de ontem, EstlfaDa: Munich ter sido c8Julluido pou· tima hora. O soberano pontifico

O Ofl'cl'al e '0< q e t- f' d
Rusenhack - é. este o no.e �o' CU!!! horas depois do seu ap�lo recebeu, em seguida, um grupoI u s ao OI . euun- I •

t d' d
.

I'dado pelo adjunto de rocurador
motorl8 a-casa a, e 118Cl.ona l� em pról lia p-az, irradialio para de religiosos franciscallos e apro-

.

Leite e Oiticica p t
p dade huggara, de 48 de Idade, todo o mundo, o Papa permane- "OU a decisão de ser celebrada

----

, or er em sua 'de te á C I V' d d é ..

h I TO A E E ,Ireaidencia copioso material bél'co
resl n rua orone 8lga, ceu acftr· a o at as prlm.lras 0- mensa mente, em Roma, u'a mis. POR L GR , 1 -1 • 1,273, ex·empregado tia «Petro- raa da manhã, orando e agrade- sa a favor da paz. O @l'. Miguel Torres, seretá- t-------------- polis Credito Movei », saiu de cende a Deus. Os l!IeUlt familiares rio do interior em exer.i0Ío
sua residencia, após ter beijado, declaram que o pl!)ntififle, que já Condenados' de interventor, assinoy de-

[terna e carinhosar!nente. sua es- tinIa. se comovido por ocailião de - cretos, aposentando pelo ar� .

pos� e filhos. Kra II. u�tima des-

J prenunciar
a alocução, verteu la- tigo 177 da Constituiçãopedlda. E a noite caegou sem grimas de alegria ao ser informa- PBTROPOLIS, 1 - Foralll Federal: 0S su. G:antaliciQ !.

que ° motorista rClgressasse

ao�'
do dos resultados de Munich. julgados Ôntem 08 assassinios do l\ezem, juiz muuicipal de

lar. Ao invés de se retirar para os casal Kitover. Jaguarão; Dermeval Redri-
Diriiiu-se então para 0 quil&- aposentos particularea, Pio XI Os criminosos em numero de' gues de Araujo, escrivíio do

mentro 54, no Alto da Serra, da ajoelhou-se e orou, te!!ldo esta quatro, ap6s assaltarem o palac8- jurí e execuÇii98 criminais
Estrada de Ferro Leepoldina e JIlauhã celebrado um 9f;cio reli· te do casal Kitover, agrediram-IlQ', lie termo de Pelotas e AI'l-
ali ficou, horas seguidas, 6. espe- ,ioso na capela privada, na pre- ficand()' ° sr. Moiae ,Kitover gra- tonio Braadio Pereira, ofi-
ra da morte, caíu (II �or"e �- semça dos Itcratados. vemette ferido e vindo sua espo- cial de justiça do termo de
tidco d8b�ixo d. \1M ,..til'àlo Mail) tarde o Papa reGebeu sa a falecer em cons.quenei. dOI Pelotas •

vinte fi tras horas. mo_aenhor Tardiai, lecretario da feriDlentol reeebidos.
A 10coDlotiv� corria. nle.z..tn- Con,re,ação dos N'CQ.ioii Extra- O. juizos d. fato, permanece-

te. Estava proxima di. quilome- or4.iuarios, que G poZ ca par dos ram na sala secreta durante cin
tro 54. Foi:.p,�s'te ins.tante que o detalhes do acÔrdo. A satisfação I

co horas, donde voltaram trazen
hungare num'�esto de extrelUO sentida por PiQ XI lR�nifestou-se. do os seguintes resultados:
desvario, botou ,8 ca:Qeç� cio }a.- d?ra�t. toda a _manhã, nas a�-I João Fonseca de Oliveira e João
do de f6ra, 'fll�a qu. a m.q\1lDa alUela. que conCtàeu I nai qUil111 Botelho Ramos, condenados a 30

CURITIBA, 1 - Sejluiram
hQje para 8. Paulo c secretario
da Fazegda e o assi8ten� milioor
do inten'entor federal, '{Ue ali

Maria Custodia, solteira, branca, aguardariQ a chegada do general
naturel deste Estado, queixou·se á MIlDoel RabelGl, que vem aS!!liwira cortasse. E a!:lim, desgrllçada- policia t1e haver sido furtada num

mente acont@ceu. A cabeça do re'oglo de pulso, desconfiando do Q, comaDdo da. região militar com
.

f I' 'f' t d d I
individuo Haroldo Aquino. sede nesta capital.lD e 1: 0dl• enco? ra a a ez me-

.

Prêso este, conseguiu a pOlicia :Estão sendo preparadas variastr.iI Le IstanCla. rehaver o objéto furtado h
.

I..................................................... omenarems, nemta c'lp�ta, .ao
T d

·

S p
general Manoel Rabelo, mcluslve

O a a.�nolte o anto a--/ uma promovida pelos sindicato!!
. de classe.

dre passou orando

DECAPITAR
furtou o relogio de

pulso

RIO, l-O presidente da Re
publica assinou deereto-lei proro.
,ando at6 31 .de outubro de 1938
o prazo e!tahelecido no decreto
lei n. ISO, de SO de dezembro
de 1937, e i' prorogado até 110
de setembro do corrente ano pelo
decreto-Iei numero 532, de l' de
julho ultimo referente á morato

-�------------ ria 8as .,ricultoreil.

TISCHEN. 1 Os drcu-
101 oUelais acabam de decla,
rar á Unlted Press: "A polo.
nia reserva toclo G leu direito
de acção".

Ao mesmo tempo, aquele!'
�lrClllo8 i.cllcaram que o ui
tlmatam pOlonês ao gevêrn.
te Praga ainda está de pé.

A radio ofidal noticia de
Teschen lIue "se aproxima a
hora em que ai tropas polo·
nêsas, cem os seul rifles ar
mades te baioneta libertarl.
os ltOlonêaes 4a Checo.lo,a.
..ui.".

Um c:omunleado ofleial
dlstrlbuido hoje 'neite diz:
"O alov!rne pOlonês jã ex,o.
tou a sua paclel1c:la. De allora
em dlaate a responsaltmdade
reeae sobre Pra'a".

Condenado o ma

jor Otaviano de
Oliveira

DEIXOU--SE

A Polonia libertará
os seus patricios

Atingidos
pelo 177. VARSOVIA, 1 O gctvêr-

116 da Polonia acaba de enviar
uma nota ao gabinete de Pra'
lia, reclamando, mais uma
vez, a anexação do distrito de
Teschen, na SHesla.

Prorogada .a mo

ratoria aos agri
cultores

anos; Orestes Fonaec:a d. Olivei-
18. • Matins Gerallj,o, a 12 an08
de prisão.

A sentença do Tribunal do Juri
foi recebida pelos cri�()sos com
o maIOr indü.rentisDlo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Objétos niquelados - 'As
vezes fica::n C0m uma cêr azula
da e brilho dlminuido. Basta en-

����m.d.�.�mm �!!!M Bm �mm..��Mm��._, UI· • ,.....tIMBIftf6jiJJJ#.6!*Pf �!li@ .fI-ID.__..__iZlMIlI!lA&_i!BIIIII!IW �)•

.
, Direção de ROSE MARIE

Detalhes e rY'aisIJAQUETAS
,

. deté11hes
.11< d Jj ,�s casacos, as jaquetas, ten=

� n c.ar � uma CJas.novas cole.ções, surgindo em cada
� - d d d

dem a cingir a silhueta e isto é
estação, tu o 12: a qualidade sumptuosa a con-

• _1 •

I d f Íogico, pois os chapeus pequeni-quista oo matena e tu o az pensar na diversidade fecunda dos
d

nos do momento nunca poderiamazes a costura.

S
. parecer bem com vistas amplas.ão surpreendentes os acessonos e guarnição de Schiapa- I dj. N i d

50 tas, uma compri a e outra re-
re I. - essa co eção alI am as côres todas da palheta -o rosado.

. l .

d d guiar, até o meio da perna- e
I gns, o alaranja '" o tosta .•0 r scuro, o verde, o carmesim, o'

iOOS bnlhantes, êsses das bobs infantis,..
com uma mesma blusa. Esta,

UnI lundo unido é sem .re essencial para tão vivos ador- por sua vez, tem pessibilidades
di f

economicas de se transfii!LHur
·IOS e aos seus OOV05 mo "aOS nã i alha êsse tipo inteligente. �

E d Ih c h Íindam-nte, com (} arranjo de
ntre os eta es que .... ; iiapareli f:::IT.prega, citamos alguns:

:> b d 11 d
um bolero ou de um 1 J'aqueta,:lotões com ca eça e cava 10 ou e cães, íivelas de cintos re- N.1 •

di'
. ão resta duvida que é solucão

nresentan.ío am a cava os oe.: c-rco com penachos brancos ou com
�

L. d 1 E (..
-

b
..

a problemas diticeis, quando as
';�'_'eças c eõs, ' razcm Jogo cem cs otões. As bolsas em

f d I b I b possibilidades escasseiam. f. as-órma e g o 0, aa ,UVElS a otoadas c rmo polainas e com um
, b d d

..

d ,. I d
sim um vestido todo preto, para.

�ço 50 re o e ,0 rmmmo, as san a .H1S coroca as sobre sola em d d
I' d h I d

a hr e, pó e ser transformado
arma e tamanco c inês, os co ares e palha, tudo � original na

coleção da "fawadas mcdrsta.
-

E que dize'. de seus vestidos de
em outro para a ce;l. com ,aia

noiva! O mesmo g(!S�O original.· longá e bolero bordado a fio di!

Um desses vestidos, em mussíJline ele seda bra'lca, mostra
ouro ...

UA'l corpete plano] cora saia dê grande: ampiitude, em (stilo cam

ponê.. Sobre ri cabeça um len:,:o quadradi&, de masselina, bor
dado com ar; .be:lco� colondos ...

E' o vestido da desposada de 1938.
nou Schiapareli ... ,Ou então - quem sabe? --e
ma princesa encantada ...

Mainbocher progride sempre, renova sempre, mas com

fumos opostos. São diversas, as �déas suas e mal falaremos em

uma, talvez duas.
Um vdtido de saia comprida e muito estreito dos qua

dtiG a curva das pernas, onde grande ampiitude. Outro vestido
�w é a�nplo na frente e R2treito no dorso. Uma de suas jaqlJetas
compridas. ostenta 'uma curta capinha que inal cobre os hombeaR ...

A· si-lhueta do córte de Jean Patim é muito ajuslad�, so

bretudQ nas ('ad�iras. E parél seus cO�lj.u(Jtos de duas e três peç:i5
mesm� de quatro utiliza ItSSÔl Cbsa os tecidos unidos, tanto como

as estampadas, corr;binados ás vezes.
.

;. os conjunto3 do dia preferé os tons contrastantes e para
os «tail�urs» os leci.'os Hexi veis. Par a a nOite, suas creações são

qUllSi. sempre diíapcadas, modelludo o COIpO e com .dl�cote alfa,
mangas compridas, acompar.t ando as saias muito amplas.

E Molyneux. Tem dois estilús-ulD de linha &justada e

saia aberta na base e outro de linha «mirinaque», que fat as

mulheres mais linda, e parf;cendo figuras de quadros antigos. 0,
outros, de linha ajustada igualmente podem ter amplitude na base,
sendo as saias cotlipndas e unifofmes em toda roda.

Belos fecidos rugosos e com grand�s estampados de flores
são os preferídos ás blusas qu:; ac()m�)a:Jham as ·'saias longas e

pret.as, para o coock-tail. l�,s jaquet'::ís curtas, os redjngo�es, acom·
p.:i.Jham os vestidos «merinaque». As rôres do·· gosto Mo!ineux
ddumbral11 pela 'beleza e suavidade, A� saias inteiramente pre

gueadas constituem uma das caraleiistÍCélS desta ccle'rão de conjun- tão submergilos em aleooi, meio

tos para o dia. São· de um aspeto encantador e juvenil. Entre minuto apena:; e após enxagoar S.

fi I
1. ecretario

as côres eleitas, para a rua, o azul marinho sobriamente adornado e secar com ane a enxuta.

Ide branco.
.

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

�. Cásacos.,. Madeleine Vionet prefere péira êles a linha
._- - -------------------

D:i·etorio. As mallgas nessas creações fendem pélra encurtar. COm·p� nh ;� �.�'.�� t"t. m ftn �� I .de ,

N aveg 3.. •Em esfilo hem oposto aos de outras. Creed põe rebites �. . CI � � " �g '14" ti U JaJ I
pretas em vez de brancos, em alguns de seus modelos de rua.

,

E' .a%!m um, desses vestidos paea passeio. Em shantur.g ç a--· '"l "�t � e·ra[{ris claro, de corte puro e simples, os ribetes, ao redor da gola U U� f,1

c !las frentes, .unindo borda com borda, são em shantung de es-

M (/IV I"men to M a � I" t ," mo ..
a
a IHAO rII" ...treita5 tiras prEtas /I'� rr III·' 'i!l. �.. 1I0rlanapO IS

O cinto, largo ,em xarão negro. Serviços .de l�as'E:1.[:3gei '-05 e �:ie Ca rgas
E, completando, uma delicada echarpe, em 'chiff�n roseo. IIIII_�.,.,..����-�".�'�������··-� M' _....

.
_'. --

..
---

De Chanel, alguns formú·sos conjuntos se apresentam e.ll

le:1das e blusas de C'umbraía, trabalhadas de pregas e bainhas.
Os CaSflC()S desses «taillems» á fantasia são, quasi sempre.

trrsquarto, sem gola II! com mangas amplas. abêrtas na base.
Oríginais e distmtos são os modelos Luceber, com saia

f:111 setim preto e Lorpa do mesmo pano, abrindo sohre um «pias
tt8i}Y> de mussdine de seda branca, toda em pregas. E uma jaque
h de lecido persa, bem Lurta, de gola rebet�ada de setim negro.

Amoda d4 ao lenço um lugar na t?ilette, quer de dia,
(,uer de noite. \

Os m�is m@�bnos são bem maiores em material magni-

Moças do se, Vive o t'su dia O perdão ..

� XiX
Isto quer dizer que não avances

CU iiU li com a imaginação pdra chegar em ... a palavra perdoar que, :i

dias futulos. Uma fadiga te pos- primeira vista, parece uma dil)
SOBRE. a moça seculo XIX, suina logo, como se as tuas ce- mais belas da lingua, tem ou I ..··

Lynn Lynton escreveu um livro gitações fos�em uma montanha. ve álgum dia o sentido que Ih,
que têm 60 anos e póde ser uma O conselho justo foi dado por damos -de anistia quasi divina? •

negativa aos que pensam que é um doutor em alegria e que te Não será um desses (ermos que
a moça do seculo XX, a que manda construir uma maravilha mostram melhor a boa vontad �

chegou ao último da futIlidade, em volta do teu dia, para que dos homens, pois que ence: f d

O autor escreveu frases assim. ! nele vivas o bom momento do lHO id .al jamais realizado?
«A moça-scculo XIX é uma vida. Qua!1do "dizemos a quem r« s

criatura que tinge os cabelos e Se o passado foi máo, não olendeu: "Perdôo e tu lo fica t';

pinta o rosto. Uma criatu a cuja penses nele, que já não existe ... quecido If-gue haverá de Ver'

unica preocupação da vida é di- I: nem te at.srrnentes com infor- riade na essencia da frase? Quaw ."

ve. rir-se. tunios irnaginaveis.,; do muito ha o unico comp"J"--
Cuja méts unica da exsten- E' verdade que há' os "C,jsté- misso que" podemos tomar:-

cia é o luxo sem limites. Paraflos no ar" E deJrs·'·Emerson "Por ruim. não te farei mal". (I
ela a roupa é a mais séria prec- dizia: -" quando bem edifica- mais que julgamos prometer, ["1') <

cupaç�() que lhe atormenta o ce./'
dos são mais contortaveis que as depende da no.sa vontade ...

rebroslnho de a velá. mamlOrras t<lmbc!l1 construidi\�
S;;u maior empenh0 é �obre-I no ar, por

.

pe�sôas que se la- "E' precIso perdoar as olell-
pujar a rival na estravagancla da mentam demais". ,as porque Deu; assim l) quer ,!

porque ê:e proprio n05 deu (I

eXemplo do perdão ma's compk
to que se pode imagina,".

Esta ordem que se pode
cllmprir sem abrir os olhos, é
exatamente a mesma qu;:! n05

dão as necessidades e a inoc<�n
cia profunda de toda a vida, des

o típo da muíher bem feminino, de qu� as veJ'amos de suf,cienteé velho tambem. E n vaidade-
d

.

I
aÍtura ...

não essa e S"f vã, lrJuti, não

essa dá osten' ação, que despe-

ÀT:üGÃ�sit�-'"c�;a-d�-;�7:d::
á rua Curitibanos. Clr. 52, nestô

CapitaL
A TRATAR NO BANC0

AGRICOL L\. A' RUA TRA
JANO 16.

r
conrorme a lmagl-
o ve�tid:) de algu-

manelCa.

�:;.,Como vi ve para agradar a SI

propna, pouco se lhe dá que
nem a todos a��ade ...
O hom'�:n·�eclllo XIX não

gosta da moç,,-seclllo XIX. Sem
uma só excepção, todJ o ho.nem

Objetos de estanho - São,? prefere a moç3. �irnp!t's e natural
limpos em agl!a quente, na .quall do passado, com seus modos ter·

se àissolvem crit'iais de wda! nos e modestos. Ddesta essa

e deixando-os imersos por meia I modernização futil e de máu gos
hora. Depois, completa-se a lim-I to, que pula c p3pagu.�ia louca
peza, esfregando sfil ou areia I

mente Ilas cabeças curtas, de
muito fina. I cabelos compridos».
f' .. ': --" :,,1 E' velho, pois, yue a vaidosa
\ Obiétos de prata - Ncle�, I é a mais calumniada das mlllhe
as manchas sáem perfeita;nenfe \

res, ..Mas, que o homem escolhe
com uma Simples mistura de
agua e bo:n vinagre.

Receituario
domestica

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

nha para miseria, mortais, não

essa que afasta dos tJilhos certos

F';(adlos
Para seu concerto, moeu·

rai a Casa Musicai, qu'c cori"·
ta com a oficina melher
montada lia capital. •

c

·�(:i]:R�Rua Joã�) ,Pinto, 12
----

OJ\�ON o Jider dos
UL ,cinemas

-continúa a ser a arma pre
cIosa CDm que a mulh�r gU31da
(!. beleza e resguarda-se dnll

Marmores - Retirando a;

anos.

CLUBE, 6 DE JANEIRO
manchas, empr(��-se primeiro
agua e sabão dissolvido. Deix:o
se secar para €sfregar então um

trapo molhado e levando pedra
pc1tne pulverizada. E por fim

agua clara.

Nar,: Grey de H3 peqUJnas
do barulho" e Kent Ta)"
Mor, o Felipe de "Ramo-"
na" são às principais li
guras de AMOR N'U�I

BUNGALOW

Re"lisando este Clube uma «SOIRE'E DAN5'AN-
TE', domingo, doifl de Outuhro, das desenove ás vinte e

qUlltlO hor3s. com ebjr-:tivo de eleger entre as suas frequen
tador;Js a «RAINHA DA BELEZA", deste c1ub,�. aten
dendo assim a ir:icÍalíva dos OIARIO.:; ASSOCIADOS
E DA R.I\DiO TUPI' patronos deste grande
certamem. tenho a honra pois, de convidar os socios para
assistirem o prélio que se efetuará em nossos salÕes.

RAlMUNDOS BRIDON

Não La, absolutamente, a me·
nor Ile-:e�sidade de gue estejamo�
procurando realçar os tneritos d!
Nova Universal, como reahzadr.
ra de esp�tacul05 leves, eleg,,'ntt.!;
e de mUlta atração, no estilo
delicioso e envolvente da á'ltii
I;omedia. Os exemplos, recente,;
e passados, estão aí, p�ra com

provar a verdade dessa afirmi'.
tiva.

E mais uma vez a verdad,�
vái ser reaíçada porque, hoje li

hder irá mostrar aos «fans» UUI

collul?i.de excelentc, no genE./'.·;
magmhco dos acima menciohados.

<,Amor n'um bungaJoW» é n

titulo sugesti 1-'0 desse agradavJ
trabalho ql1e, com Nan Grey 1(1i'
K:nt 1 aylol n�s principais pa
pes, tem uma hlstocia levp. e en

volvente para contar ao especta
.dor.

E' a narrativa das peripe;i::s
amorosas de uma jovem li!1àa e

!nSlOuante por um belo rapaz
que, por infelicidade dos dois,
estava desemprégado... Mas o

«Cupido» não olhava situações
e os dois, apezar da falta de ( :

emprego,. �onhecer�m a mai; ri'.'sonha felICidade n um ambiente
.

elegante de um «bungalow» qu ,:

VIVia, mesmo, convidando os jt.
vens para uma .Çlrolongada lu .�

de me!...
«Amor n'um bungalow» é.

portanto, um trabalho de clas�(�
da Nova Universal e, hoje só
mente estarà deslumbrando a<:

«fans» nas anr t Õr'" esen aç elt QU �

tem marcadas pejo lider dos ci-
nemas,

fico.

Para o NortH Para o Sul

Fretes
..

cargueiro:

Em cambraia (ina, tecido, tom sobre tom, em mnsseline
t :>rdada a mão, harmonizacdo com as côres das vestes, em tu le
( m incwstações de b&ti�ta de Imho ou deste com incrustações
. -.qlJfle. a� ;relêS formando monograma ...
i��iruiiY!mimilli!ilW ..IIIIiI

AV.ISO Recebe-se carga� e encomendas até. a vespera !das�saídas dos paquetes

fi.iiy:·r; �� r.
< i �� i�l tAlp

.. t�� � � t;t .... ItaJ-a I' e emite-se passageas, nos dias das saídas dos mesmos, á vista do a·

bll r"lllf.,g.� fJJ rit1!ií fIl '&t� � � '" �u)J testado de· vacina, A baga:�em de porão deverá ser entregue, nos Armazens da
'..' Companhia, na vespera das saídas ate ás 16 horas, para ser conduzida, gratuita-

Saidas ele ambas as ddad,�s das 7,30 á6 8 horas de menté para bordo em embarcações especiais�
r" ,[;1.,3 " dac; 3 e rn'ilia ,ís 4 horas da tarde ESCR.ITORIO'-PR1\ÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 'S0R. (fONE 1250)

lüftG:'°maeõefj em' 1�loriaúopolis. com ?S ARMAZENS-CAIS BADAR6 N:3--(fONE'1666) �END. ,TELEG. COSTEIRA
, �mrrem', J.' ,cio Braga, Boneco, Gury, jóca Jesuino e

OtavIO/ P
" f

.. .- _.

A t
L 'r i d ,.

.

I '122
. ara mais ln ormaçoas com o gan e

i ,I 110-- l ó'. ooe as Ilnousmes .1.. ,

Em Itajaí-No Café.cahfornia, com, o .proprietari ,..J. SANT9S 9�R'DOSO

o Paquete rrABERA' sairá á 6 do
corrente para

paranagllà, Antonina,
Santos, Rio de Janeiro,
Vitória, Baía, M2 ceió,
Recife e Ca,L ·'dela

Cargas e passageiros par' 0S demais por
tos sujeitos a baldeação nú • .io de Janeiro.

o Paquete ITAQUATIA' sairà á 5 do
carente para:

Imbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre

,';,',:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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·6 A Z E T A A FARMACIA S1'O .. I

AGOSTINHO, pede aos seus

tfeved,lres o tavor de virem
pagar suas contas.

·i5iNirs--tõiioXõ-õ'S'·
REX, 35 2 horas:

AZES DA ARMADA com

William Gargan e Claire Dodd e

VIGILANTES DA LEI-

A M E T R O P O L E-'I
ClA. NAC. Df �GUROS GfRAIS IMETROPOLE �
(ia. Nac. de acidente do Trabalho

"A V I S O"

PEÇAM-NOS PROSPECTOS E INFORMAÇOES
CONSULTEM NOSSAS TARIFAS.

·A

PELA NOSSA HISTORIA
L. de Nazareth

CARTAZES
DO DIA

Barão de Studart
1858-1938

PROGRAMAS DE HOJE: continuação.
Preço-I $000. Constituem um poderos. grupo segu

rado genuinaolente brasileiro, a ser

vi.;o de todo o Brasil
(Ao distinto beletrista Silvino E. Carneiro da Cunha ODEO�i..:m�:er dos -A'S 4,30,6,30 e 8.30 horas:

do Inst. Hist. e Geog.) BROADWAY MELODIA
A'S 2 HORAS: DE 1938 com Robert Taylor e

Em Fortaleza, capital do Ceará, faleceu no dia 25 do Vesperal Lider Eleanor Powell, I(L�rrente, O grande homem de letras. medico c historia-

cor, doutor Guilherme �tudart, barão desse nome. 1) REVISTA DE EVA-nac. da Preços-2$500 e 2$000

�De seus traços biograficos, destacamos os seguintes: DFB

F ilho de tradicional farnilia e bisneto pelo lado materno 2) ELA. E' 'ViINt-IA-uma de- ROYAL, às 2 horas: '

de Ur.1 grande chefe liberal da antiga provincia, o major liciosa �elicula da Fos com JUVENTUDE DOURAOI\
Facundo, fez o barão de Studart os seus primeiros estu- Sally Blane, Claire Trevor com Pat Paterson e Henry Fonda
dos em Fortaleza e concluiu-os na Baía, por cuja Fa- O I F I
culdade de Medicina se formou.

e oug as owey. Ihll\lIGOS PU'BLlCOS com

Exerceu por largo tempo a sua profissão mas dos 3) LIQUIDANDO CONTAS Fred Stone e Leuise Latimer.
de moço, dotado ao estudo dos assuntos historicos, a eles -um filme de palpitante

•

b d r t
.

J D Preço:-I$OOO.
: mais assiduamente se consagrou, so retu o aos .as os e interesse com ames uno,
.cw.

tradições de sua terra natal. Copiosos trabalhos de pes- Patricia Ellis e Frank Dano.
.

dei b
-

d St d t 'á' 1
-. A'S 4.30, 6,30 e 8,30 horas:

quizas etxou O arao e u ar, ] Impressos em VI) Il- 4) JIM Dl\S SELVAS-conti- AMAR NÃO É SOPA ...
me, já incluidos nos volumes da «Revista do Instituto» do

nuação desse seriado com com Stella Ardler e John Payne.!Ceará. Entre eles podemos citar: �A correspondencia de Grant WI!hlrs e Betly Jane Preço:-l$500. _ ._�

�rllardo Manoel de Vascollcelos e João Carlos de Oge- Rhodes. ������.����������������������������
nhansen,- Seiscentas datas para a cronica do Ceará, na ':.�' '

,

segunda metade do Seculu XVJIl;-O Ceará no tempo de Preço--l$OOO.
Miranda Henriques e Lobo da Silva;-Notas para a His
toria do Ceará;-Tres mil datas para a historia do Cea
rá; Catalogo dos jornais de grande e pequeno formato pu
blicados no Ceará;- Pequeno Dicionar!o Bto-birtíogratico
do Ceará. etc;

Ha trinta anos, precisamente, esteve no Rio de Ja.
neiro, o Barão de Studart, seguir do depois para Belo
Horizonte onde foi assistir a' inauguração do Instituto His
torico e Geografico, daquela capital.

Frequentou por essa ocasião as sessões do Inst. Hist Am6r num Buo.alow
e Ceografico Brasüetro, então a.n la m : éde da rua da
Misericordia. Abrirão as sessões:

No velho Instituto, com Vieira Fazend,a, e�tretínha Ú CLASSIFICAÇÃO COMERCIAL

b.arão lÍe Studart longas palcstr as sobre historia do Bra-
DE CAFÉ-naco DFB

sil, de que eram ambos profundos conhecedores, e, en-

, quanto o primeiro contava o que sabia sobre a cronica ART;ST S DP nCASIÃl) ....·iot,,-I
do Rio de Janeiro, o ultimo tal iva a respeito dos aconte- ressaat- r--vuette em

cimentos do Ceara', usos, costumes feitos históricos da
1

dU,J5 p,� . »

patria dos verdes mares bravios e dos jangadeiros".
-Na sessão ordinaria do Inst. Histérico e Geografico FOX AIRPLAN

de Santa Catarina, de ontem, foi pelo seu associado coro-
NE'VS N. 20188�

nel Silvino Elvidio Carneiro da Cunha. feito o elogio do contendo as seguintes reportagens:
ilustre Barão, pedinco para que \ l\ st.isse da ata, um voto

r EE UU' l I d H hes (tom-
de profundo pesar pelo seu desaparecimento e que se \ . .. ewar ,?g ', ,

telegr tas-e <l' f�mlli2 do extinto, neste sentido. O que foi i plita dO
seu dap't vo� �

por unan midade d \rott'S anrcvado. I· NVO
ta

yO mkull 0, c egan o a

I
__���������_'�����__�_ ova or

I
EE.UU.: O presidente Roosevelt;

San a t o rJ o
"

San t a C a t a r i na" i �:;;jc::a r�:ii�a;ifi;�uadrd li'EE.UU.: A construção de gran
des canhões para a armada.

Dr. André Kiralyhegy EE.ÜU�:t�,.d;ci�DaI [esta dai
DIRETOR PROPBIETARIO bandeira realizada na Aca·1

demia Naval de Anapolis.
Preço5-2$500 e 2$000.

Diretoria: Dr. F. 50laro da Cunha, Presidente
Dr. Leonardo Truda
Dr.' José de Sampaio Moreira

IIDr. Virgilio de Mélo Franco
Dr. Luís Cedro Carneiro Leão
Dr.' Plinio Barreto

AgeJltes gerais e ban....eiros em Santa
Catarina

MACH'ADO .� Cia.
Rua 30po Pi�to., :; -- Cx. Postal 37-

FLORI '\NOPOLIS

-A'S 6,30 e 8.30 HORAS:
Sessões Elegantes

ÚNICAS Al>RESEI\JTAÇOES
da deliciosa comédia da UNIVER�
SAL que reune o encanto de NAN
GREY ao talento de KENT TAY

LOR.

Estação PERDIZES - Vila Vitoria - Estado
de Santa Catarina

Para amanhã o lidtr tem era

cartaz ás 5, 7 e 8,30 horas:

A Carga da Brigada
Ligeira

Uma reprise que dispensa co-,
mentarios e que nos devolve o

impetuoso romântico da tela:
i ERROL FLYNN ao lado de

: OLIVIA DE HAVILLAND.

I Preço-I $000.

O:melhor estabelecimento," perfeitamente aparelhado
para o t.ratamento couservativo e cirurgico de doenças pul
monares (pneumotórax, frenicotomia, toracotomia). Este Sana
torio encontra-se localísado na Estação Perdizes - Vila Vi
toria, na Estrada de Ferro S. Paulo - Rio Grande, 800
metros sobre nível, possuindo uz eletrica, agua eneaaada e

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

.

dernos de Raio X Heliodor, Ondas Curtas e Laboratorio
para exames de escarro, sangue, fezes, etc,

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

24 deMaio 4"

rOOEON, o Iider dos cinemas ,... non ,...A'sI6'112"S1I2 horas "On I
.. �. Vnico dia de exíbirão".,.. Um espetaeulo leve, elogante e de muita atraeão� no estilo delieioso e envol-
K � vente! '

a IJNIVERSAL apresouta NAN GRAV� de "3 PEQUENAS DO BABULBO�� e KENT TAVLOR - o

Felipe de "BAMONA�� na origiDal e luxnosa comedia

,A M O R NUM B U N ·G A L O W
UMA ALEGRE COM.DIA MONTADA COM EXTRAOBDINAIIIO LUXO!

Preços: 1.,$500 e 2.$000€Iasslfieaeão Comercial do Café - Na.. D.F.0.
Artistas d4t Ocasião - revueta em 2 partes
Fox Airplan Neves u· 20(88-atualidades em la. mão para o mundo

.

� No Programa ".,..

•

•

"

.-
•

•

c-

.,..

..

r

. ..
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Accacio Mo-I � Cãlculo de qualquer
� � estrutura em con-

rei ra tem seu escríp- � creto armado

tório de advogacia á rua � e ferro

Visconde de Ouro Preto �
n, 70. - Pnone- 1277. - �.

" Cai'x 1 Postal, 110 I �
� ���

---

.�
.' ���

Dr. Pedro Catalão ��
.�

I Diplomado pela Facul· . �dade de Medicina da �)
Baia ��I ;

Ex-interno e assistente de ��
Serviço do prol. MOlae� �

Ex-interno do Dispensario �Silva Lima �1Ex-adjunto do Hospual , ��
GraHée Guinle e Sanetorio

'

..t�
Manoel Vitorino �

Clínica médica cirurgtca das �molestias da

��CABEÇA E PESt&OÇ() ."

Especialista em' �NARIZ, GARGANTA E
k.<Y�";,!IOUVIDOS J11

CI .

CONSULT@RIO . f� U r 18 oi- íba'8- Rua Trajano -18 Jfr1 . L � .

I . RES-IDENOlA ��
'.\ Hotel Gloria

J'
h�

III Diariamente das 16 ás 18 bs.
. �

-I
_...'.

.

i�U���Vl�.r,lf,�\ �,���
IU4 HffiWW&&&&9WW'iWWli!1ilttfM!!

"��� j-'
.�._�� . ��_.�

.
.

.

Dr� S á u I o R ii mos I (urso de Maquinas

A
;.: "Dr ..

MEDI(:;O
o Especialista em moiestias de creanças, nervos

impaludismo e mo/estias da pele
'.;,.

Tratamento do ernpaludisrno e das melestias da pe
le e nervosas pela ,fiutohemotlzerapia

Consultoria e resídencia-Praça 15 de Novembro, i 3
Telefone, 1.584

Consu/tas:-Das 8 às I 1 e das� 14 às 16 horas

Dr. Camará Martins
M-E'DICQ-ESPECIALISTA EM MOLESTIAS DO ESTO-

MAGO, INTESTINO, FIGADO E RECTO

CURA ,RADICAL DAS HEMORRHOIDAS, SEM OPE-
--

.

RAÇÃO E SEM DOR

íiii�ONSULTORIO á Rua Trajano n. 1, sobrado.
diariamente das 5 ás [�7 da tarde

Planta,execução, fis
cal ízação e direção
de ob.as
Aparelhamento com

pleto para constru
ções de pontes em

concreto armado

Oma.r Ribeiro
•

Engef"�heÍi"'o Civil

Palacio da Caixa Econamlca

1· Andar ._ Apartamento
Caixa Postal, 784

• .,..". AR �

I Mo!estias e Operações I
dos

01...1-105
OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA

Dr. João de Araujo
Assistente do Prof. Sanson, do Rio de Janeiro. Chefe
do serviço de olhos e oto-rhino do Centro de Saúde

de Florianopolts
Membro da Sociedade de oto-rhino laryngologia do Rio.
Consultas diarias das 4 ás 6 112 - Fone 1009
Rua Visconde de Ouro Preto, l l - FLORIANOPOLIS

•

Especialista em molestias do aparelho genito urtna
no do homem e da mulher
Ex-interno e ex-Assistente do serviço de cirurgiae
ginecologia do Prof. Brandão Filho .

Ex-Diretor do Instituto de Previdencia Clínica do c.. :r,'I' . b 'iRADO!i DEV.ERÃ� FHRI6:IH-SE AO SR.
Rio. li <:Ú'LAMPIO DOS REIS; VA'LE
Ex- Sub Diretor du Serviço Médico da Assistenc'a � LARGO 13 DE MAIO, 41

����ri: p���fc�tiles��c�;?s��.J���i:'?;'�:�'!!J?." II fLORm�NOP��BS ����'"��_�.__

Medico do Serviço de Higiene Pré Nata! �o D.S. P. �ii@..· }!i'IJ��51P:"?"����
do C. S. de Flonanopolís.

,� '". _

. _,� � ,I
.

Doenças d�.=r= Urotog«: N OV I mD A D E

ii
Partos e Cirurgia. II � �

I i

I· ���s�IWi�eT���d;o�� �;L'8�{I�N'6'�or;s� SINVE���lr:E��;Vf7:RA f,
'I�D·r·" R' I·c�rwd.,_-.:orlll:

._....

N!i'�11 Sapiit'ias DE VERNIZ D,6. MELHqR

'

�:iiE7i7t�,��)�,:i�.�!.��t!l�i,���� _�������������_'iiiiii'�_T�� G
c:;::ft -

o- f!id"'r:"'\a,1 R" QUALIDADE PARA Sr.NHORAS, A 2(..')$'.

ot.tsmannrl
......�.... ,,'�, �

':::HIl'lELOS, TAMANCOS, CINTOS, E'!C.Desembargador Ex"chefe da clinica do Hospi.
da Sdva) FABRICA DE CALÇADOS-BARB�IBÓS,]ISalvio Gonzaga tal de l\lürnberg, (P.oree50r p:--rn��"���;���;b. A L H E U R E U X 'I

i
ADVOGADO lndórg t:�arlt.u:e�rofe"or Fones 1631 e 1290 Secção de ve:da::u� ��ON. M:R�.

39

II Rua Trajado no. 29

E,peCraU��ga"'r:'!' cirurgia I -iç-'ii"""liá.. )ji!i.-;jh;r tiFln)ftF ,; iS 5 ;, < .• 4. '-kC....;;:;,.-�i?;;j\:i;?' , ..�.
... e! ��_c....cll.l.l

I
. i alta cirurgia, gineecologia.Tdo- C f t Distinção e Be;ez8D P d ..'! M F

.

enças das senhoras) e partos, On Or O,r. e ro ui oura arro . .

d
-

, cuurgia o sistema nervoso f) _---------------:::::-'-------------
operações de plástica C.m ECOnOm ia

nos Trabalhos do

Dr. Joaquim Madeira Neves
MEDICO--OCULfSTA

FGrmado pela Faculdade de Medicina da Univer
sidade de do Rio de Janeiro

Tratamento clinico e cirurgico de todas as moles
tias dos olhos

Curso de aperfeiçoamento na especialidade, com o dr. Pau
le Filho, no Serviço do Prof. Davíd Saoson, no Hospital

da Fundação GaHrée-Guinle do Rio de Janeiro
Completa aparelhagem para a sua espeelalldade

Eletrecidade Médica, Clinica Geral
Censultas diariamente das 15 ás 18

CONSULTORIO Rua João Pinto 7 sob. Telefone 1456
REiSIDENCIA: Rua Tenente Silveira 57 Telef. 1621

Dr. Augusto
de Paula
,MEDICO

DOENÇAS DE SENHO
�AS-PARTOS
'Operações

j' ConsuIÍ(J�io:�Rua Vi,or

{ Meireles 1 e

[,I�'s 10,30 e das 2 as 4 hll.
•

U�esidencia: Rua �Visconde
de Ouro Preto, 42-

Fone: Consultorio, 1405
FORe: Residencia, 1'155

Dr. Claribal ...
te Gaivão
A,DVOGP,DO

Avisa;::aos Eamigos e

antigos constituintes que
reabriu seu escritorio de
advecacia e continua a

aeeítar chamados para
trabalhar em qualquer
comarca do Estado,

t:saritorio: R� Deodoro n- 15
FONE 1.665

Advogado
Rua Trajano, n' 1 sobrado ,.

I Telephone�1548 .1

PREPARAM,,§;!� ALUNOS PARA EXAMES A 3&. MA,
�UINISTAS, PRATIGANTES DE MAQ�lNAS, MOTeJ-

IRISTAS E A TUDO MAIS �nE SE RElFERE A'
MECANIOA MARITIMA. �'

.>

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestías de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor di Maternidade
Medico do Hoapital

(Curso de especializaç o em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarde - Consuttorio.
ANITA GARIBALDI, 49

�t� / � �:�
1"""""'. :

. I

I

l�CONSVLTORIO--Rua Tra
ano N. J � das 10 ás 12 e

das 1:; rí� 16 ,,2 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este-

II ve,s Junior N.

2.6TEl-tt=:F. I. 1 3 1
_._

,. �'.,

D r . Miguel
Boabaid

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

1ratamento modema das
molestias do Pulmão

Censult.-R. João Pinto, 13
1 eleíone, 1595

J RCes. HoteldGlorlia3-Fane61333,
I ensullas as ás I hrs.

"

...
- ,.
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'REPRESENTANTES E

OARL.OS
B u z i nas Matriz

BOSCH.
� • • _mi. lIa..ala, .

• •olho...... lIIun".

J__ ..111.;- u vario••on .

41l1li••1 "'1Ia IJA. OOnlltOlll1ll h.ter'. (2,5 1IIt.)
Imm<l>II-•• durallf�l"a••

•

i.t .)..:;,/fíF' '''',
,r;f' 'lfuc''';,

dl�.�,,:;, '�'�,� wolltda anil toda•••••••
f ".fi� ��;\\ 'tIllU'lI � ... r.",.

,i § , ,�
4f � [; r

\ .� �w �" \ .!

�:- 1" .;. .' .. '��

'T)� '7't�N'".:w?iIJI:�.:tIIW"...._""

�·.iJ.t .. : �""M.oC""""' .._

1,0 r$(:;-;,·.��'j/�.' .:�u�,.·" -'
}i'!

. :��Mtr ;1&\�' .�, ._,�,
", """I

I

\

,

. ��

I:.:' It )y�?i;? \ ,� .

<'
•

;,1 ,'J
t �:;,,� .

1ir\h:��ê!���,,��1!;�' ;"Ji <ll<'� ,'.,:' �:-�,�,\. ",

iL.�§[

dclar Sch
Endereço Telegr.: DOLI. • Caixa Postal, 32

S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARINA

Banco do Brasil
Capital

,amlo de, reserva
10G.COO:OOO$DOO
'259.746:100$000

, hECUTA TOE>AS AS OPERAÇOES BANCARIAS

"'�CIAS E CORRlePONDENTBS EMtrr0:eO O PAIZ
.liN"CIA LOCAL ' RUA TRAJAN"', No 13

AlDona. em conta corrente, os segúintesj juros:
Dili. com Jurf)s (COLllERCIAL SEM LIMITE) 2% ala
J)ep. limitados (limite de 50:000$) 3% ala.
Dep. pepulares (idem de "

H):OOO$) 4% ala
Dep. de aviso prévio (de quaisquer quantias. com retiradas tam-

bem de quaisquer importancia.s).
'

com aviso prévio de 30'jdiu
idem �e 60 dias
idem de 90 dias

DEPOiUTOS A PRAZO-FIXO:
po 6 mêses
por 12 siêses
Com renda mensal

Filiais em;

Blumenau, Cruzeiro da Sul,

Jainvile, Lages, Laguna, Sãu :

Francisco da Sul

MOSTRUARIO EM:

Tubarão

�AGENCIA DEt1VAPORE�
Companhia Salinas Perynas=-Rio
Prlng Torres &. Cia. Limitada+-Rio
Navegação Brasileira Limitad<1-Rio
N?vegação Cabofrien-e l rda. =Caho Frio I,
VandJ'phr(1ntÍf �! t ',. c , I- l

V' (iI ,j «r.. DO RIO E>EJANEIRO I
I. INavegaçao .ntr. BUCAREIN (Joinvile) e: SANTOS,
f

ANGRA DOS REIS e RIO DE JANEIRO, dlréta- J,
mente. sem transbordo �

Tem �sempre;�vapores em porto, carregando
I �

I3ncarrega-se de classificação, medição e EMBARQUE de ' ��
!�t(,das ali espécies de madeiras serradas, beneficiadas} e em �,:téros etc" cereais e mercadorias em geral, para qua quer . ��
porto do Norte ou do Sul do Paí�, bem como para o Exterior �Recebe ct.:rgaso"de írnportação] do País OUI do Ex- �'

terlor, para desembaraço e redesoacho para �
as praças do interior

DESVIO DA E. DE FERRO ARMAZEM PR(1PR10

SERVIÇO GARANTIDO E RAPU)9-PRE.Ç,OS MODICaS
.,.L._-._', ...

-

_:7ti7:F".-:._-.. . -' r" .. S:"�'-"1"�'i�"-"'" }'1'1_

Hua Felipe Schrnltd rr 7 e 17 a

N o�Estreito Ponta de Leal

Federal e Santa Catarina

ALUGA-SE
Casa no Estreito

(João Pessêa ]
Sala de visita - cinco

grandes quartos - sala de

jantar - capa
- cosinha e

instalações sanitarias
Luz elétrica em todos os

compartimentos
Dois quintais completamente
amurados e uma explendida

praia de banhos
Dois porões e dois anques

para lavação de roupa,
Onibus na porta.

Todos os campartimentos
tem janelas e a .casa e�tá
completamente DI ova, com

moderna fossa ([ OMS»
Agua encanada pa Ta serviçoS

da casinha.

CHAVES A' RILA. MARE
CHAL GUILHERM E N· 1

Florianopel is

•
•

� laalli.'UliIlt. __ tiIiIJa
IIII�� .....

� ""Jm,,1IiIl (itia lIIIJa •

uAVARIA�'
, '\

--- �il1_bm'1!l' de� fi!-
'.';.;1"; r,li!!�illlíT!vaM_
...........................
i :

IISAXOfONEIO I ABOLICO I
I :
I Metodo prático para se I

.

I \ aprender a executar comi·'LB'il'ltAS A PREMIOS. �1 absoluta. pf'rf�içâo. ao Sax�-
,or , mêses 4% a. a. If fon� dOu�Clarinete, os mais

fpor 12 m:!f:tto "ao illo proporcional.
5% c:

I �:�C:S aerobatloos e. !
Expediente: das 10 ás 12 e das 14 ás �15 horas bnitaÇ{ies comicas I'�Aoa sabados: das 10 ás 11.30 horas e Preço do vo)um€ 12$000.

.

Endereço telegrafico: SATELLITE o Pedidos ao autor: II Antonio Lopes Guerreiro o

'.

TELEFONE 114
I Vila de Sarzedas, 55-S.Paulo I .

......�.................................. .��__�_...- •.f�'1��� �

•

•

•

•

. .
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A GAZETA�2,...10�938 Florianopolís
��������������������������������.�.�����m�d���n������·��..��r��-����������

Hoje, no car'npo da Feder;aoão:
A's 13,30 horas: Bocaiuva x Botafogo (Infantis)
A's 14s30 horas: EXTERNATO x INSTITUTO DE EDUCAÇ,aC)A's 16 horas: COMBINADO CAM!SA x COMBINA["JO BOT.AFOGO

Esse festival que é organizado pe'a Associaçao dos Cíonis·tas Desporti ..
vos será em beneficio da Maternidade.

. .

.-, _4 GAZETA DESPORTIVA

( (

, REDATOR: Osmar Cunha

o BELISSIMO FESTIVALa
da .Associação dos Cronistas Desportivos em,

beneficio da Maternidade desta capital
INFORMAÇÕES � OS JO'GOS �" + r ;

o JOGO PRINCIPAL

fEsporte CJ u be o Esporte Clube florianopolis ,J{
Combinado Camisa x Combinado Botafttgo • .

a Escola de Aprendizes Artlfic s,
. ", " Florianopolts realizados nos dormncos Z 16 t!A partida principal terá ramo protagomstas. dOIS excelentes

.

,l"> ,

bi dA' Iro" \ lé
.

r' d I 3J de Outubro as 9 horas li ,
com ma os entre vai-r Iguem:nsc e At trco- ns, prepara os pe os

. ',' d f 'd, . I f,'.respectivos técnicos. Recebemos o seguinte atenclO./ camp� a re er� a eSCG a. or , III

['I d f - d b é d
.

I 'bl" it fi d
'

t' olerecidas pelo Snr.Hermann Bt. k
a as a ormaçao e aIO 05, e se JU gar que o pu ICO so convi e a m e assis Irmos uma I '. ,

.

'fi id d 'I 'I b ilib d tid d b CIOco arustrcas medalhas a egU!lJl�

I aprecie uma magm ca parti: a o VIO ento mas sensaciona esporte em equi I ra a par I a e as-

b V d d
"

.

qu t·
' vencedora.retão. er a erros azes integram essas equipes, e .

Cd'I Os combinados jogarão coro a seguinte constituição. «FL.ORIANOPOLlS, I' de cntao o com a estimada Ire'
Abrindo a tarde desportiva, jogarão, as bem treinadas equi- Outubro de 1938. sença de V.S., subscrevo-me

pes infantis do Bocaiuva e do Botafogo, os dois mais acérrimas ri- Combinado Figueit.ense-Avaí Ao limo. Sr. Redator Esportivo . RNE::'TO LEYEr�DECKI::.R
vais da petizada amante do futeból. POItugal, Arnaldo e Fred:; Borba, Procopio e Balxo; Ga- de A GAZETA. Nesta. Secreláno »

Grande é a espectativa em tôrno dessa partida, que, por lego, Azevedo, Ivo, Nizeta e Calico.

I
' Presado Sr, Elll nome do Sr. ----

todos os modos, serà atraente e equilibrada. Esta prova é dedicada Pre�idcnte. tenho a honra de con- VENDE-SE um auto FIAT
80 sr, Carlos Montz, presidente da L.F.F. Combinado Atlétieo-Iris I

vidar a V.S. a assistir aos jógos em otimas condições de luncio-

Vadico, Cruz e 'V1atos; Ca rlos, Chocolate e Gato; Miro, de basquetebol, disputados entre namento,

S�cura, Damata, Braulio e Brito. lnforrnuçóes nesta redação,
Si jogarem êsses 22 elementos. por certo, teremos u-na par

tida de gala.

A's 20.30 - A PRE·8 EM BUSCA DE
TALENTOS - Um progra
ma para caloufoi.

Speaker - Celso Guimarães.
Todos os titulos em vigor. portadores de uma

AID&\nhã:das combinações supra, serão imediatamente amor-

�)OENÇAS DE SENHORAS-PARTOS tizados pelo capital garantido a -{ue tem direito na NUNO ROLA�N�:������BOB LAZY,
CONSULTORIO-RUA TRAJANQ 17 SOB. Séde Social: Rio de Janeiro ou

DAS 9 AS 12 :E 2 AS 5 S b A' t ,ad If A'S Zl.35 - ALmIRAHTE ••• "E Suas Cu·
com o u gE n e ftl o o -

riosiàaôes musicai5" .Em caàeia mm
:HESIDENCIA A RUA Nerêu Ramos 26 Uot:: Jher, Florianopolis, Rua a Raàio Porto Alegrense, àe Porto

,

h 'd II Alegre e Raàio Clube Oe Pernambuco
FONE 1450

,I
Fehpt: Se mi t

Oe Recife, e RGàlo Clube de Ceará de

di
- O próximo sorteio de amortização será reali- fortallZza, onàas longas e curtas Pc-

Atende chamados a qualquer hora a e nOI e
troclnio do Sabonete EUCALOL..

I zadQ no dia 3 J de Outubro de 1938.
. i

Em'Outubro- «O Bando da Lua»

���������-������,� ----------�------------------
não cornparecera ao cam-

de futebó"1.

COMENTA'RIOS
Finalmente, l-oje á tarde no bélo Estadio Adolfo Konder,

leremos o atraente e bem organizado festival da Associação dos
Cronistas Desportivos, em beneficio da Maternidade desta Capital, a

tão altruistica organização de caridade que, devido ao seu precario
estada financeiro se via na conti�ncia de encerrar; de uma vez, os

seus valiosos serviços li populaçã. pob e de Florianopolis.
Grandioso, pois, é o ato dos Cronistas no dia de hoje.

Os jógos

EIternate X IRstituto de Eduea.ã..

Arquibancadas:
Senhoras e senhoritas:
Ginasianos fardados ou com caderneta:
Gérais

3$000
1$000
1$000
1$000

Jà de hà muito havia uma rivalidade esportiva entre os dois
dos mais acreditados estabelecimentos de ensino, desta capital: Gi
nasie Catarinense e Instituto de Educação.

Agora, porém, a oportunidade chegou e, hoje, serà resolvida
a pendencia entre os dois grandes antagonistas.

Os normalistas treinaram com afinco durante os últimos 30
dias, esperando, anciosamente o grande momento. A sua turma é

muito homogenea e, ha apenas 15 dias, venceu, em Tijucás, o S.C.

Tijucaa pela estonteante contagem de 7x J !
..,

Individualmente, o Instituto é bom. Nêle distinguimos ele
mentos de grande projeção em h05S0S esquadrões principais tais

como: SAUL, extrema do Avaí; MAlOS, zagueiro do Atlético;
DE FAVERI, que disputou o campeonato na ponta-direita do Íris;
ZACHI. um meia de grandes recursos e outros.

Além disso, a sua torcida serà formidavel pois todas as

.lunas camparecerão 80 campo.
,

O Externato jà é um quadro de cartaz feito, de renome

mesmo. Ainda no domingo retrazado abateu o possante quadro da

Aviação Naval por 2x I.
.'

Nêle não distinguimos nomes. Todos Jogam pele conjunto
e por @Ie�:es�otarãO la sua gota de suór. A torcida do Ginasio serà

animada por Remes, o crack torcedor.

Horario

J a. preliminar:
2a. preliminar:
3a. partida:

às J ,30 horas
às 2,30 horas
às 4, I 5 horas

Preeos

Arbitros

A partida principal serà, ao que nos consta, apitada pelo
sr. cap. Aldo Fernandes. O jogo Externato x Instituto, terà a api
tà-Io o sr, Manoel Morais. Qua�o à primeira partida, desconhece
mos o arbitro.
� .....

Lira Tenia Clube Fio-
rianapolisPrenlios

d
� Ih Sábado 8 de Outubro de 1938Esta partida foi dedicada ao sr. dr. Tolentino e Carva o

I '

que oíereceu.um belissime bronze aos vencedores. ,Grand B'I de Aniversariaro sr. José de Diniz, ex-presidente do Externato, Oferecera!
e a I e

I
ambem ao vencedor uma custosa taça.

IIt Tal come vemos, grande serà o interesse pela partida,

I' Sul Ame r ica Cap i td Hzação
08 quatlros

O Externah;» jog�rà. assim constituido� .' ISanta-Rita, Damlam e Dto; Ciro, Cunha e J-feho; Flavio,
Baiano, Solon, Maquita e Pecheira.

. . I
Até a hora de enc�rralmo5 � expediente não tlDharno� re-jcebido 8 formaçãO da equipe normaltsta, relação pela qual nao 8

I
publicamos. I

�

rr
C,R., ,F,»,IN I-I.Q )

.Li mais importante Companhia de ea
pitalizaeão da Ameriea do Sul

Amortizações de 30 de setembro de 1938

No sorteio de amortizações realizado em 30
de setembro de J 938 foram sorteadas as sef!uintes
combinaçõ\?s:

RZS erG TJJ PPG �TB AVI
MhDICO OPERADOR

Santa Catarina
brasileiropeonato

•
.

, 1

Programa diurno

De 9.00 á5 ]5,30 horos - Programa ,Va
r ícõo

De 15,30 em Oiant� - Fcot-Bull - SpeaRer
Oõuuotõo Cozzi

Programa noturno

De 18,00 ás 23,00 horas

Jàa melo
releste Aida
NIZ5tor Amaral
moaclr montenegro
Orquestra õe Dansas
Raclamés e a All Stars
Regional

õ

e D:mte Sontore
Eduarào Patan� e sua Tiplca rorrÍlrnte9
Romeu 6hipsman com a OrquIZ9�I'a �I!!

Conrertos

A's horas certas, jornais falaõos com no

tlclna em primeira mão, farnedõas
pela A HOITE, e oferta 00 ('asQ
6uimarã�s Ltda, agenda ta Lo
tlrla feOeral

18.00 - Baile do "SABONETE
TABARRA".

A's

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A �AZETA, .1..,·10..,..,1938 Florianopo,lis
Trilll:lnal_ defpara��-noJCapela do A�ilorC(rl''-FORTO-� PR'ESTEZA
Apelaçao va casa

I. . -

_..; COMO se verifica nos grandes centros em que o serviço

de O r&aS II de transporte de passageiros é fei�o lambem em limousines, resol-
precisa v. s, um terreno situado Ió- I j I' R h ri I CI
ra do bulício da cidade e entretanto _ I

veram os rrnãos overes, con eCLOS e seguros vo antes emente,

perto do centro.
.

F'" t
M •

d d d S t T'-
· i Mari.o e Luiz, organizar uma linha entre esta capital e a futuro

Está nessas condições o lote si- e� IV I a e e an a e rez I"", sa cidade de Blumenau.
tuado a rua Presidente Contíaho, en- n ha doM en i no J es U I Assim, estão á disposição dos que queiram VIajar para
,tre os ns. 34 e 35. Perfeitamente S tllumenau três conlortaveis e luxuosas limousines.

Habeas corpus da com�r·lsêco, estioterreno arborizado com, Novenas, Missa e Procissão II. O custo de passagem é de 30$000. Desde que a lota-
a de Blumenaud, em �Ute s�o I �r2voresd frfutífteras de qualidade. Tem j A Associação de Santa Terezinha e Menino Jesus avisa

I
ção esteja completa os carros partirão daqui a qualquer hora do

i. npetrantes os rs. ......n orno

,.
) m. e ren e. .

d d fi" de acô d d' d
.

I astos Ricardo e Max Ama. E' oroprío pata sobrado ou meio
aos seus. aSSOCIa o: e a to OS os eis que, e aC,or .0 com a, praxe I

Ia ou a nOIte:
_

. .

'-Ir
•

R' d P sobrado estabelecida, haverá este ano, de 23 do corrente a 1 de outubro, na Outras inlormações na portana Hotel Glona-Telefone-.-
r��, e paciente d�:ar $R���: T��TAR á rua Almirante Lamego Capela da Irmr:ndade do D�vino Espirito Santo, �ov;nas em honra 1.320.
Lelator O sr. ., n.6,. ,de Santa Terezwha do Menino Jesus, começando as ,9 horas.
DENTj:.. No dia 2 de outubro na mesma Capela ás 8 30 horas .

�9;���� " .,

O T ib I C deu a or
" , ,

I '�

.1..
·

.

.

ri una con .e .) haverà Missa Solene com a-sistencia de S. Eu. Revma. o Sr. Ar-!' V"V. •
�dern -írnpetrada Visto opa-I bi M I' f'

- E Ih T inad
• mxeUB. precisa de uma limousine?

'. ., ce líipO etropo 11,,00, que ara o sermao ao vange o. errmna a
"

CIente estar sfe�do process_a· a função religiosa, realizar-se-á pOl S. Exa. Revma. a Benção das Disque o n. • .522 de seu telefone e
do P?r u� ato que nao Rosas em honra de Santa Terezinhs. terá não só r�ra seus passeios, como também paraconstitue Crime. A 's 17 horas ter.! lugar a Procissão que sairá da Capela viagens. nHabe��.corpus da comaré do Asilo, obedecendo, neste ano o seguinte itinerario:Praça Getulio D�a de Tijucas, em_ que,

I
Vargas (lado da igreja N. Sra. da Conceição), Rua Visconde de São todos "�nos modernos e conlortaveis dirigidos por

J':1petra!1te O .dr. Joao .

Baler Ouro Preto, Praça Pereira de Oliveira, Rua Arcipreste Paiva, babeis volantes.
F.dh)A e paC,lente polltcarpo Praç� J 5 de Novembro (hdo do Palacio), Rua Visconde de Ouro

Enndino Cardoso 502Corrêa da Silva. Re ator o

I' Preto, Rua Artista Bitencourt, Rua Saldanho Marinho e Capela do
sr. de.s, PRESIDENTE.

. I Asilo, lJtavio Cardoso 503
Fc I negada a ordem im Bemardml) ,,�os Passos 505::

V id d

-

I Ficam, assim, convidados todos os íiérs para assistirem a
Numas P. Cardoso 1'l!:"14�drada. enc: () O sr. es.), + essas homenagens em louvor da milazrosa Santinha. d

PRESIDENTE. ! :,íH. I
'" Waldemiro Vieira 519

Habeas-corpus da comar- I FLORIANOPOLIS, 21 de setembro de 1938. Patrocínio Vieira 521

��t�:nt�iW��irTt�m�·tuepc���:, PspAort_.Rv•.Aaden"" ..
I

Jesus.
Direto.ia da Associação de Santa Terezillha e Meninoll_�,:ens.w_���__.�_���;.����_,

so e paciente eouoro res- � lIig �7
-,,_.__...._�--�_.........�}.

cencio da Silva. Relator o sr. TUI·i smoe Caea Design ades pa ra e ..

ces, PRESIDENTE. l
xamlnadores

Negado a ordem impetra-
I I'da. Por portaria de' 29 do

Recurso çrime n. 3.202' I corrente, foram d esígnados
. da comarca de lndaial, em

I I
os professores Francisco

que e recorrent€ RuJolfo 1 Ba.rreiros Filho, Fernando
Gessner e recorrida a Jus" i Rlnoeulos Prismaticos Machado Vieira e Odilon

tiça. Relator o sr. des. ME" ' BUSCH Fernandes, Tenente Timóteo
DEIROS FILHO. Joalheria Braz Moreira e Ana. Augus-
Negado provimento ao n_". ADOLFO BOETTCH ER ta Dias da Cunha para ser-,

curso. A materialidade dli I Rua Felipe Schmidt 11 virem como examinadores
crime ficou provado p,'IO' �;__;a;;;;;;õiiiiiiiliIiiiiiiiI""'iiiHiiõiii 'õiiiliiBiiiiiiiâ.õ dos candidatos ao concurso

exame a que foi sub.netida firmar a sentença agravada de segundo escritura'rio da
a vitima. que, declarando aberta a fa-I Secretaria da Segurança PU-
Recurso crime n. 3:2U3 lencta do <�gr-ava{1te com fun-I blica, das seguintes matérias:

da comarca de Tijucas. em damento no artiso I' da lei, Português, Aritrnétrca, His-

que é recorrente o 2' suplen- r..5,746. de 9 de dezembro tória do Brasil, Noções da
te do JuIz Substituto e re- de 1929 decidiu com apoio lorganização Policial do Es-
corridos João Luciano de na lei e na prova dos au- tado e Dactllógraíía, ficando
Souza e «utro. Relator o sr: tos. a banca e: arninadora sob a

des. SILVEIRA NUNES. Apelação de desquite n. presidência de primeiro .:

ADulado o processo desde '1213 da comarca de Lages, servindo de secreta'rio o

a sentença de irnprpnuncia. em que é apelante o dr. escrivão daquela Secretarie),
Recurso crime n. 3.204 da Juiz de Direito e apeladosr 4Honorino Anselmo Becker,

comarca de Bíguassú, em que Nicolau Buatin e Sim .. Rela-
(�HARLAU'TH,é recorrente o dr. Juiz de tor o sr. des. TAVARES ,.,.

Direito e recorriào Jorge So� SOBRINHO.
brinho', 'qelator o sr. des. Negado provimento a ape-
GUSTAVO PIZA. 1ação, para confirmar a seno

Negado provimento para tença que homologl)u o des
confirmar a sentença de im- quite.
pronuncia que está certa Apelação de desquite ,t� •

. com a prova colhida 110S 212 da comJrca de HaJat,
autus. em que é apelante o Jr.1Apelação crime n, 5.999 Juiz de Direito e apelados
da comarc� do lndaial, em Joào Bernardiroo de f30rba e IIque é apelante Gustavo Bu· SIm .. Relator o sr. des. GUI-
dtke e apelada a Justiça. LH�RME A6RY.

Il�elator o �r. des. TAVA- Confirmada a sentença
1lES SOBRINHO. que homologou o desquite.j
Foi dado, provimento a Apelação cível n. 1.914 i

apelação, para anular o pro- da CJmarca de Campos No-I
ces�o ab·ini!io. vos, em que é apelante Fran-/
Agravo n. 998 da comar- cisco Dias e apelado Gui

I. a de Orlea.ls, agravante Pe- lherme Bento dos Reis. Re"
dro Antonio da Silveira e lat0r o sr. des. SILVEIRA

.ngravado Carlos Hoepcke NUNES.
:S. A., Relator o sr. des. O Tribunal confirmou a

GUSTAVO PILA. sentença apelada por seus

O Tribunal negou provi- fundamentJs que são jUridi-1mento ao agravo, para con· coso

.J ulga rnentos
daultima
sessão

! é o crewe que revolucionou o

mundo velho, e, óra revoluciona a

America do Sul.

CHARLAUTH'

I
I
h
..

, di c e extingUira as sal" as, pano,
,I cravos e espinhas, �em a minima
� mita(,ão deixando-lhe a ctllis.

limpa, macia e fresca.

não é um creme comum

CHARLAUTH

IA U �� A Si;
(Matér!as do Curso Primaric)

- Das 2 ás -4 -
Tratar á rua Saldanha Mariolo

o' J O de I ás 3

COM O "ELIXIR DORIA" E' ASSIM: -

COLlCAS - AZIAS - I NDI GESTÕES
TONTURAS - INSONIA - DIGESTÃO
OIFICIL ou DEMORADA - HALITO

r.lllP'CII Rff,l'>11WlA
-----�

Dr. Pedro de Moura Ferro
Advogado

Rua Trajano 1. (sob.)

RUIM - EMf'M TODAS AS MOLESTIAS DO

ESTOMAGO· FIGADO� INTESTINOS

São h. 48 an05

"E DCURADOS com

uma Colhe"�h. � IX�R ORlA"do FAMOSO. .l-_"H fi
.

.� .'." .,': -:" , ',I, "�", ".
r

.

'.:.'.. -,," . \1'\1 ,;_,� .. �;:;í l"\f'\',.�l .. ,>,Y

VISITEM
CAPITAL.
g.ritas

esquina da Traja"��
À C A PI T.A L.

a A
o maior stack de rDupas para

•

meninas e

Rua Conselheiro Mafr'a

•
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:Autentica expressão;;d�a be',lez
---------------------- ••__� ....,:;�,I."' ...�.�._• .I._1:::'_"...�"""__ • ..,.......... .. ��r •....-.--:---- --- --------------------

Ada Filomeno, uma das mais autenticas expressões da beleza eata
rinense, foi eleita candidata da Faculdade de Direito no grande certamer
para a escolha da mais linda joven de Santa Catarina�

Faz aooll à.je o sr. Harry
�i1alàoro, 4ulIlpreca;Q Q.. ciI.,r
CI. e iestaead. d.esportista. O
a.ivenariantc é pela sua fina
e4ucação e graud'l qualidalies
.lIito eatimaclo nesta Capital 80-
de tem Ulll cranie cirsulo d.e
relações.

Fazem anos boje:
a ara. d. Alice Souza, esposa

do sr. J••é Faustino de S.uza;
o jovelll Aldair Washington

Lemol;
• sr. J:uCeuio LuiK Beirio de

n0150:comercie;
f·

•

a sra. Silfia E.:er Rii�enDack,
vU\II.sa eapesa do ar. HeDrique
Jli,genback, do alto c.mereio;

a se.til sellàorinha Elsa de
Arruia earvalha, funcionaria da

.

}l)ir.t.ria Regi.nal dOI Csrreios
e Tel'Irafos.
coltlUlIHKo

Far.: .Ia.ie aa Capela de c: C01e
�io Sacrai. C.ração ie J8SUI>' a
80a ori..eira comuJil.laão a g('ntil
meniDa Suely Vei,a, pupila do
sr. Man.el Feraa.eles Coelão,
cone.ituaio co.ereia.te. A. tarde
em re,.lijo a ta. �ignificativo
ato. a •••ungaBte oferee.rá ás
suas colelas, ami,uioàas uma

lauta m@sa de dôees Da !lua re

sideocia.

���!����iV.:'��.�A G Ai
-

Z
-

f --1BlIIIIIl--1IiIiI!Ill---IIi.W!lJIIIIIIIOIllllli�III!'lIl*II11I:-aru·r-�-�-:El'!'!J;
licie da exma. sra. d. Iselete

st

Geuvêa Mueler, esferçada direte- ......�!!""'��......����...._.._.,.������������- w _ Frequentador assíduo de à'ud;
ra do' GrupCD Escolar «Luiz :IDel- A V O Z D O --Pronrietarfil----e-Dir-etorR·esponsavel ções de musica, jamais me fôr
Iiue da eitiad. de �Iumenau. p O V O fi'" dado o prazer de numa delas �i

A ilustre educadera alesde que
�J A I R O C A L L A D O

quer, ouvir a «Campauella> II

se eneeatra á frente daquele es-

-----------------
Paganini - Lizst, até �Ul! III

thbelecimento de ensiae em ele-
dia aportou a nossa ilha o ganiu

vade destaque conseguia guinda- O ARISTOCRATICO DOZE ABANDONADOS MAS pianista portuguez Varela �C;
lo faz'lldo-se ersdera dos maiores que, em companhia de Dera j:Ju

encesaios dos seus superiores, Com
----- res a incomparavel violinista br»

prazer asseeiame-aes áli homena- DE AGOSTO ESCOLHERA' NA"""O VENCIDOS sileira, fazia urna importam
geRs flue hoje serãs prestada! á

tornêe, e que anunciou no pr'-'

:::�t& AanDiVEeLrsA8f.!li:BEte. KONDE...R HO)E A SUA CANDI DA�TA-I
E t

• d I
��a��'toa �:���t�:l ��l��t����, q I

JJJ '- S· impressão que recebi foi daCiI' '

..1

--

.

- x.nr açao O genera ...... que não se apagam nunca e CfI

Festeja heíe o se. aniversario
V

.. "
da vez que uma oportunidade li

natalicíe a veneranda sra. d. Ade- AI
.

b I d- a--"". rowy ao povo checo oferece de escutar novamente
laide Flôres .Konder. progenitora I egna, e ela e Istlnçao Impera- preciosa pagina é grande a flal i
d9S n61SSOS Ilustres eonterraneos I ,... fação do que me sinto pessuith
BrI. Aroo, eel. Maro.s e drs, Vi- rao nos elegantes salões da vete- PRAGA, l-"Este momento ã Nossos chefes examinaram to- <Campanella » exige do execur.

ter e Adolfo Konder e ilogra doa um dos mail'! diíiceis de minha das as possibilidades: de um lado muito sentimento. muita alma
srs. Irineu Bornaausen, opeross ralla secedade vidas-e-declarou o presidente do a diminuição de nossas Irouteiras a mais perfeita técnica. Quem
e dioamico arefeit. de Itaiaí: dr, B U d dO'r w Conselho da Checoeslcvaquia, ge- e e outro a morte a nação. f{uer executar necessano se toi n

Afeuse dI! Carvalào abalisado neral Sirowy, no discurso que dever de todos era salvar a vida ser um verdadeiro artista _

_�lioie. resideate 80 :rtio', e Osval- A' 21 h ,) h' di t'
.

I di 'I d
- - A ld 1\1 h tti

..

s oras ae ore o tra iciona e querido Clube Doze pronunciou pe U ra 10 ontem, as 17 a naçao para que nao nos en- rna o are eso I, o vitor i.

.t. _fteil, fiscal de censume ser- ..J A b
. l. f" brasil

•

d
ae gostl) a fira os seus luxuosos salões para efetuar uma zraade bO!8S. 'I raqueçamos e possamos um dia 80 pianista rasi eiro, na prog ii

VI. Q •• Eltade de São P"ul"". ddI'" I
-

d
... ... para. a e e egaocia, sendo nesta ocasião, escolhida por votação, a «Como soldado e como presi-I nos evantar.

. .

maçao o seu segundo concert.

A respeitavel aniversariaate re- can.dl�ata ao c�ncllrso da m,ai3 bela do Brasil, promovido pelos dente do Conselho devo pensar Nestes momert os decisivos de- a efetuar-se terça-feira, ,t do COi'

.Derá It.je IiIIllital felicitações. «DIaflo� Aaseciadoa s e RadIO Tupi de São Paulo e Rio e dirigido em salvar a vida de todos vós. vemos agradecer ao Exército que rente, inclúe :1 <Carnpanella » c

nesta CIdade pela «A Gazeta », l) interêsse despertado flela soirêe e Conheço as condições necessarias salvou a vida da nação Sufoca- mo chave de ouro. Podemos aíir

pe.lo certame é enorme, podendo de antemão julgar-se qual o for- para a vitoria, pois já fiz a guer- mos a dôr, o desespero e a indig- mar com absoluta segurança d

midavel sacesso da que serão coroados. ra, Em plena consciencia de mi- nação para garantir o futuro. que os que tiverem o prazer II

. P�lo direto� de c:A Ga'�eta� jornalista Jairo Callado e jor- nha respolISabilidade de chefe do O preúdente do Conselho fez em ouvir ficarão illteiramente sati�

nahsta MIIDOZO Rmz, correspendente dos «Diarios Associados:) em Exército devo dizer-vos que nos seguida um apelo á calma e á feitos. Marchesotti é um 'pianist·
Sta. Catsrina, f('li designado como representante de ambos o nosso encontramos deante de forças união de toda a nação, prevelllndo completo e vigoroso; sobra-Ih

oonfrade sr. João Barbosa, que assistirá a eleição no velho Clube maiores que as nossas e que, por- a população contra os prOVGca- alma e técnica, O seu poder in

da rua João Pinto. tanttl, devemos agir de acôrdo. dore� que procuram desorgani7jar terpretativo é invulgar. Da cari

Nosso dever é salv&r a vida d 10 paíii. cia �ue a maciez dú;) seus 'ded�)'

nação. Nossos antepassados, que Seremos dlDs menores povos do fazem ao teclado. ao vigor e ví.
nos legaram esta herança. vive- mundo. Mas temos a possibilida- bração dos MAGESTOSOS. do

ram uma vida muito mais dura, de de progredir economicamente. FORTISSIMOS, até Of' DI l\'l I

quasi comoletamente desprovida Não haverá estranh03 entre nós .. NUINDOS e PIANISSrMOS e

de liberdadê, I O Exército contioua�á � defen-
I
tudo o �eni�1 brasile!r? rcvela-s

Nestea ulti�os temp?s er� nos-',
der ,o E.stad�. Este sera sao. Isto de uma IOt.elra perfetçao.

s?.dever exammar a slt:Jaçao de-I cOllllegUl,remvs com o c?ncurso de
---------- --_

cHlmdo o que era pOSSI vel fazer. I t�dos voa. Tendo conhança em

Consciente de minhas respoosa-: nos, que convosco contamos».

bilidades de soldado declaro que
I

-< --"'.Ill1IlM

d,evemos seguir a via pacifica. As-IQuem nerdeu?
SIm fazendo começaremos uma ii"
nova vida e conservaremos todas
as nossas forças. .

Pela exma. sta. d. Veneranda

Na soirée 6Jue terá lugar hoje ás 20 horas em seus salões, Tudo foi muito bem pesado. O LeoneUi, _!oi mandada entregar

o Clube 6 de Janeiro, elegerá a sua candidata ao concurso da mais p�ssado corrobora �inha con,:ic- ��!!! �r���o, ���e�eCre/I���eg���
béla d8 Brasil.

I
çao de que o camInho escolhIdo carteirinha, contendo dinheiro e

é o unico justo e bom, u!-Ua fotografia, achada nas ime- RIO, 1-0 president
Representará «A Gazeta» e «Os Diarios ASÍlociados» o nos-

dIações do Largo 13 de Maio. da RepubUca aSlinou de
IiO companheiro Flavio Ferrari. "Fomo.: altando- Festa de Sa-o c.reto, na pasta da Mari

i!iN$ i iH" W iU ;�-;;,g!5 f UI.: 4444
nados" ntia, reformando, 110- in

1%'''''''''''''''''1 M" I
teresse do serviço publi

O E·
OS representantes das quatro tgue ! CO, nos termos do artlgt

potencias eUt'''n{''IS resolveram, 1177 da Constitu�ção,
em lVIunich, Cu.l> idur a Chec0es- Realizam-se hoje em São Miguel, I �apitão-'tenente dó Corp-I lovaquia a aceitar as novas fron- no municipio de Biguassu', gran- de Oficiais d A d1:1 teiras. Vime-n0s deante de uma dios'ls festivlqades reUgiosas em. arma •

aJtenartiva: ou uma defesa deses- louvo!' da padroeiro daquela locali· Gabrael dos Santos AI

perada com o sacrifício de toda' da�;s 11) heras missa solene e a
meida e o 1· sargento d

uma geração de adultos, sem con- tarde procissão. Haverá leilão de do Corpo de Fuzileiro
tar mulheres e crianças, ou a ii���:�s e queimas de fogos de ar- Navaes Julio da Cunh�
aceitação incondidonal, sem pre- Reina intensa entusiasmo. Barbosa.
cedente na hist0fia.

II,Fomos abandonados. Ficamos Isos.

Todos nossos visinhos etltão em I
armas. NOilsa posição é identica

IIá de uma fortaleza cer,::ada p0r
forças esmagadOr3tl.

1J�7�m�:�7�?����,�i���ep;�_�.�m�w�,*�+�"2�""'�-���JIl!I!!IIIj!i�""�lwg���A�!III�"f�m�,.��i!Il!�!Ib§.. ,,�
--------------------------- ---------------------------

CHEGAM UNS

Clube 15 de Outubro

Reform ldos no in
teress!? do serviç

publico

1\ MAIS BE�LA DO BRASIL

A's 10 horas da manhã de hoje, o simpaheo Clube 15 de
Outubr�, promoverá um animado cock-tail-dansante, por ocasião de
que será escelhida a candidata daquela agremiação ao concurso da
mais béla do Brasil.

..

O presidente do estimado Clube. nosso presado cGDfrade
Emldle Card080 JuniOl', procura imprimir á reunião um cunho de
destaque.

(;Iube 6 de ,Jaueb·o

CLUBE DOZE
AGOSTO

CONVITE
Viude de TUDarle .ode é .li

"eoheirQ residut. da Diretoria
de E!ltradas de l\Cida,lIlII, aaha-se
eatre n6s I) O.llIe prezado ami,o
e ihlltre eOlIterraoee sr. dr. ARes
Gualberto

De ordel1ll ao sr. Presidente, convido aos srs. sócios e

Exmas. Famil1as -para a SOIRE'E que se realizará no dia 2 de
Outubro ,. vindouro, domingo, em a qual será escolhida a can

didata do Clu19 que tomará parte no €oncurso da mais béla do
Brasil.

---'_. .'i...._.__. _

Dr Arminl·o Tavares _Ouvidos, nariz, I
•

_
_

ga..ga lita I
CIRURGIAO-ESPECIALISTA Aflsistente do prof. Sanson I
Consultas das 10 á� 12 e das 16 ús la-João Pint(),7sob-Tel, 1456 ,

--------_.-.--,-

FleriaBOpoUs, �8 de Setembro de 1938.

Enc'Dtra-1J6 E.m Floria••polis ..

c••eeituado medico dr. ACripll .e
Faria, resitleBte em S. Joaquim.
Eatá ne8ta cidade o sr. dr. Ri

beiro Pftlltes, integro juiz de Di
reite da tomarca ele S. Joa�l:lim.

Manuel ferreira de Mélo
2' • SECRETA 'RIO

Guarda-vestidos

cl3 corpos

2
1
1
1

Ora. JOSEPNINA SCHWEIDSON

NASCIMENTOS
:ls\6 •• feita 8 lar d. sr. Joio

Pe4r. �i1veira de S.uza, zelos.
fundooari. 40 I.posto lohr. a

1ReBda, eo... aa8cimento de um

interellllaote I8r�t. que lIa ,ii
hatia.al recebt'rá ° Domt' de
Paule Hp,nri4lfue.

A 1,-:6505000
QUARTOS DE IMBU'IA � ULTIMO ESTILO

N. EI. Moveis diretamente recebidos das grandes fabricas
e paulistas.

Creados-mudos
Penteadeira
CarJla de casal
Cadeira estofa ....

da clveludo

IMOOEL.AR" �

I· Der Deutsche Konsul ')p�ranaenses j __

Dr. Steimer I:
�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iíiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiii_"iIiiiiiiiiiiiii_ íiiíiiíiiiiiiliiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_i

(Especialista em doen�as de Senhoras
e erean�as)

CONSULTORIO
Rua Felipe Schmidt, 39

HORARIO: das 10112 ás 12 e das 2 ás 5 horas

Livro sobre

(;om.po�i.,li. :

o

cangaço
MACEIO', 1 - S.Hltllte heje 1

o capiti. João Bezerra resolveu-
se, em .tefiaitivo, a embarcar pa-
ra o Ris, viajaade pell<) «Itaqui-
ç3-. Ele pr.tende eiitar, na ca

pital do pai�, um livro sobre a

historia dei) caog-aceirisooe, àe GU

lOS detalhes é Iraude eeohece
der.

1 Camiseiro

Sapateira
na "A

Der deutsehe Reichsangehoeríge Ferdinand Kunz, von Beruf
Ingenieur, wohnhaft in FIorianopoIís. 50 Jahro: alt. und die Geats
ehe

. Reichs�nl{ehoerige Franziska Hacker. ohne Beruf. wohnhaft in
Florlanopolls, 19 Jahre alt. beabsichtigen. vor dem unterzeic:hne
ten Beamten die Ehe einzugeheu.

FlürianopoIís. deu 1. Oktob�r 1938.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




