
Pretniando valoro e a
•

o Presidente da República, por decreto
Guerra, conferiu ao ilustre comandante do 14 B.
do Caldas· a medalha de ouro, com passadeléa tambem
30 anos de bons serviços prestados ao Exército e

assinado na pasta da
tenente-coronel Candiu
de ouro, em razão de
Brasil.

C.,

ao
... __ _ ..,� ,.'P� _� ,._ _. _,_ _..r _,,___ · .. --"·...,. ·"'·.rr,,.JJ:.._.- _

O plano· quinquenal serã
lançado a 1Q denovel11bro

IA GAZE A
RIO, 10 _. O presidente da Republica lança

rá no dia 10 de novembro proximo, data do 1· a.
niversario do Estado Novo, as bases de um grande
plano de realizações em todos os setores da admi
nistração publlea,

I N1JMERO 1269
Na organ'izaçio do plano, que se denominaria

"quintl)uenal" estão colaberando todos os minis

�ros. Se�i?m Instalades grandes e modernos parques

A PA R EC E U O U T R O Dasastre de Fre� E"er ....an lndustrtals, como os que se referem á metalurgia e
� .. � •• til

extração de -mlnerles. Os grandes Estados';§erian�

"MONSTRO" auromeve! do TreJ"O Y
dota-lcs d.o elementos para ex�ans�o dos seus pro",
dutos. Manas, por exemplo, fitara com o porto de

"cab ...�os d'" ""er SZtla))ria I
Angta dos Reis. No Distrito Federal seriam exeeu-

J:1l........... '"" �
,..1 tadas grandes obras de remedelaçãe, desapropriar,l"

informados de haver
. . . .

do-se edlftelos afim de se cumprirem pr$gram�Jj
capotado, DO morro � sr. munstro Hodrigo Otavio traçados ha longos anos.
do Geraldo, um ea- enviou ao sr. dr. Nerêu RamQs, O general Mendonça Uma d I �.,"

•

hã d F Interventor Fpdel'al em Santa Ca- f •

ec arou que ja
mio o a or�a Pó- tarina, a seguinte carta:

ez entrega ao presidente da Republica de �8ari1o
blica, resultando te- "BrO DE JANEIRO, 4 de que elaborou, desenvolvendo e programa dos Correio')
rem ficado seis pra- Out uhre dt' 1938--Senhor Doutor e Telegrafes, Transportes e Obras Publlcas,
eas sériament. feri Nerêu Hsmos-Muito Digno In- e0e;§l•••".O e e H••efJ�.

���:_ ......... _.D . .
�������l�r. do Estado de Santa O jogador fesa fornecimento de
Tenho a satisfação de comuni-

b
.

ear a V. Ex. que o ponto de vista que rou uma perna cambio
brasileiro H respeito do lagar do
nascimen to de 1< rei Fernando Tre

j) y Sambria e que foi objeto de
clttudo de lima Comissão nemeada
pelo Instituto Hi-torico e Geogra
fico Brasileiro e para a qual con
tribuiu brilhantemente, por inter

venção de V. Ex., o distinto his
toriador Carlos da Costa Pereira,
foi aceito pelo Instituto de Inves

tigações Históricas da Universida
de de Cordoba, conforme me co

municou p�s:;oalmente (!) eminente
President� dêsse Instituto, o Pro
fessor Henrique Martinez Paz.

Esse Instituto de Cordoba reu-

niu, sobre o caso, documento!! Quando trabalhava em uma RIO, 11 - A comissão de mê-

b ·1·
. muito interessanles que completa- casa �ituada á rua Lages, fl)i "1- �icol aos �uais foi atribuida a

rasl eira ram os trabalhos da Comissão cometido de um colapso cardia- lOc�mbenCla df: elaborar o ante-
bresileira. co, morrendo instantaneamente projeto creando a Ordem €los Mé

Estes trabalho! têm por objeti- Miguel Ba�celos, ex-soldado d� I dicas �e Brasil, v�� trabalhan.vo obter a aceitação, pelOl Univer- Força Pubhca do Estads, de eôr do. ativamente e Ja tem quasi
sidade de Cordoba, da sugestão a mixta, casado, com 32 anQS ele ultImada a 5ua tarefa, que será
ela feita pl'lo sr. Ramon J. Car- idade, residente IH) José Mend.s. entre?u.e dentrlll de pouco. dias
cano, quando Embaixador da Ar- Cientificads do ocorrido o lO.

ao mml!,tro da Educação e Saú
gentina no Brasil, afim de que, missario de serviço,

.

tomou eate de Pública.
na cidade de S. Francisco, no as ,neceasaria!J providencias, tendI!)

--------.--

litlnal do Estado em que V. Ex. cúmparecido no IscaI .e allidente t:;fllle,io Corae:ão de
é digno Interventor, 88 eleve um o medico legista Iilr. Fernando dQSIJIj
monuma�to ,,"ue .re�or�e o nasci- Wendhausen, acompanhado do EstÍveram em n0ssa redação
m�nto des ..e b�asIlelro Ilustre que I Fotografo do Gabinete Medico- as gentis senhorinhas Dora de
fOI, na ArgentlOa, grande sacer- I legal Olivliira, Maria S. Dutra e Sube
dote, primeiro Bispo de Tucuman D�p(lis das Yormalidades le- ranita Pucini, inteli,entei! e apli
e fundador .da. Universidade d.. gaia, foi o cadaver rem9v;!Jo para cadas alunas do Colegio COl'lilçã')
Cordob?,. pnme1ra que se fundeu o necroteôo, de onde saiu (ii fll- de Jesus, que vieram a,radecP'f
na Amefll"ll. neral para v Cemiterio dali Tres o auxilio prestado pela '"A Ga-

IELRIM, 10-0. comunicallos Em tais cond,çõe�, Frei Fer- PORtes. zeta ", á brilhante festa realizada
alemães anunciam que a ecupa- nanda Trejo y Sanabria póde lier A vitima deixou vil:1va Q 3 fi- naquele cilnceituado estabeleci
ção da quinta :lona pelas tropa. 'considerado como o primeiro élo lhos' melJores. mento de ensino, em favor do
do Reich efetuou·se Bem inCliden- da aproximaçlo cultural do Brasil .------------ Preventorio.
tel e deh.in de um Le..po chu· e da Argentina. At f·

· ·

VOSIll. As tr4.lpal tcbecas tinham Pedindo ft V. Ex. o obsequio OS O IClalS
evacuado IStle territorio durante de fazer chegar ás mão. do 151'.

a .oite oaas.lla. Carlos da Costa Pereira a certa

junta, tenho a honra tle renovar

a V. Ex. 011 protestos de minha
alta estima e elevada considera

ção.-RODRIGO OTAVIO."

�-----------------------�----��--

Proprietario e Diretor Responsavel d A I R O (;ALLADO

VI Terça-feira, 11 de Outubro de 1938Florianopolis,
-- -- --------------

1\10. 10 - Andrê Luis

Falei-I pre permanecesse em sua compa

ro, o cPalllaril••• :., eontmua preu- nhia.
dendo a opunãu suburbana. Ter- E, lagrimas nos olhos, prose-
ror de uma �randl! zona, atacan- gue:
t II de moças indelesas á aoras
mortas da noite, foi ele fiaalmen
l'h preso pelas autoridades do 20'
distrito policial e a proporção nenhum monstro.

que 08 dias se vão passando, sur
gem provas que o compromete.n
seriamente.
Enquanto com muita atividade

proseguem os trabalhos no car

torie daquele distrito, diligencias
sãn feitas pnra I) completo escla
recímento de tudo.

Homem ue um passado negro,
com urna folha de antececentes

No jogo realizado, ante-ontem,
entre o cAvai e o « Iris>, devido
a um encontro casual com outro

jogador, foi vitima de um aci
dento o craque <Fesa», resultan
do ter fraturado uma perna.

<Fesa» foi transportado para (l)

Hospital de Caridade.

RIO, 11 - O Banco do Brasil
forneceu á imprensa a seguinte
nota:

� Durante a proxima semana
o Banco do Brasil fará distribui"
ção de coberturas para cobranças
:vencidas e depositadas, até o dia
31 de agaito de 1933, e também
para as remessas em geral até i a

mesma data.
'--

Passei, sim, «seu» delegado,
toda li semana passada dormin
do com Isabel, Mas eu não 80U

Surge um outro
monstro

144 ll1ilhas
horarias'

Esta\'am as coisas neste pé.
qu mil Ilrgiram suspeitas de q: •
� PJ: I iriuho � agia em eotnpanhiu
de Mario Vieira da Costa, encaro
regado da casa onde reside c Pas-
sarinho». LONDRES, 10-A veloeidade

Creoulo forte, espadaúdo, seu média desenvolvida pelo <Mercu

tipo se casa, perfeitamente, com ry. de.sde Dundpe. á baía Al?xan
:) do individuo de dente de ouro

dra fOI de l44 milhas horárias, (l

que na noite de 21 ue março do que �epres:nt:'> o re.corde �e vôo

"'rrpnfe fino atacou a jovem I de �U!t�nCHit para hidro-aviões.

. Nilce Mendonça. de 17 anos de O aviador russo que, no ano

\ idade, quando esta passeava em p rssado, vôara de Moscou a San

, '\ Depõe a esp6!j31 do· cpmpanhia do seu namorado. G?nito co.rira pouco mail de 100

I
Com" a�;us;Hjo de ter assaltado ·mIlhas 1'10 meamo tempo.

mODstrCt NiJ..(', fe J iLa,l" Jono Batista d<l
S(iI1SH. opp.,..9rio da Light, homem l. � ••• ••• _••

Conf.')rme, noticinrno", • pg.,::<\ : q!Je 1I<!1P) vario:; nomes e ende
r;nhn� é rnsaJo. ha 1j0 t . nn -. I'f'ç,,,_ Mostrada a Mario Vieira
('om Ju\'enlirm Fu'eiu" da . i va. da Co>;;ta uma fotografia ue João
l\lãr H-lbe de q,'and , ne n "'1.1\' I Bati"ta, só muito a custo deola
C('In I<JI(\! Sr Cilg,;U Si' ',.Si lI'· m 11- rou nlo ser sua, tal a semelhan'
to afim!!l qlle ioi a policia que (;) ça existente entre os dois.

caaou, não mIlito demora para a

�i proprio desmentir. Auto de reee.heel.
Ontem, a mulher de Faleiro

loi ouvida, tendo di. arado que
meuto

() marido sempre fora um bem
1156 acreditlllldo seja ele autor O delegado Alvar{) Gonçalves,
dos assaltos lIue lhe !lão imputa- cC,m o fim de esclarecer a situa·

dOJ. Disbe Juventina que na noite ção de Mario Vieira, fez vir a

do dia 4 do corrente, justamente sua presença a jovem Nilce.

Ocupad'aquando foi aS5slta(ia a jovem I Po .. ta a freate dos dois «mon!!-

Florisbela, pernoitou Faleiro em I !ros �'. a jovem, a pri.ncipio ficou

lua rl'sidencia.· mdeclsa, tendo p ..r fua declarado

DetalllandCl, i.formou á8 aut8- qu� não se lembrava mais do ti

tidad�8 que �eu marido chegára po exato que a assaltou, tende

e:m casa por volta das 18 horas, todavia, feito o reconheciment0

invo�aDdg e testemunho de Ma· indireto por meio de uma foto

ria Alves, moradora no mesmo grafia.
Jlredio que teria iantad() em c,)m- Hoie será feito por aquela au

Pànhia dOIl dli)is. A bora da che- toridude um confronto da. im

,ada d. «Palsarinhe � á Ilua resi- pressões digitais àe João :Batista

ueneia, coiDcide, justamente, com de SOIua e Mario Vieira da Cos
a hora em .ue foi aualtada Fle- ta para que (;) outro assaltante
ri.bela. I fique

identificadQ.

(:outradicões Iadustrlada por ...
atlvo••de

que o apontam como um indivi
duo devêras perigoso, Fal-iro tem

contra sua pessoa uma térie de
crimes que levam a policia a a

creditar seja ele o autor dos as

�alt()!4 verificados em algum di,�
trito» da zona suburbana. Morreu subita

mente

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

Ordem dos
Médicos

Pianista
condecorada

PARIS, 10-A pianista brui
leira Madalena Tagliaferro foi
condecorada com o grau de Ca
valeiro da Le,iiG d. Honra.

a quinta
sudetazona

•

FE'RIAS fSCO
LARESFoi exonerado, á pedido, o sr.

.João Effting do carro de escrivão
de Paz de Var�em dG Cedro, no

Município de ImaruÍ.
- Fúram Domeados 011 SrI.

Franeisco Ferreira Sebrinho ,

Oscar de Oliveira Lopes, para e8-

erivles de Paz, rel!petiv8111ente,
de Passo do Sortio e Volta "ran
de, l'l4i) municip>ie de Arara.�uâ.

A Superint6lnd�neia Geral d(j
ElIl!ill� a\"i8a aOil interessados que
o penltdo das grandei fériall (nos
Grupes l1:scolares a EllcQlu he
lada!!) ,e inieia em 16 da dezem
bro e termina em 15 de Ceverei.
re.

Nas EscolaEl Normais Primá
ril\s,., Piriedo de férialS será de
16 de deze.bre a 28 d. fElv(l
reir0.

Será ouvido hoje
A. autoridades do 2' distrito

D '.J I" d
. empreitam particular importaacia

epOIl III' pro onba o I mOY1- d
. ,

. . ao epOlmento que devera prestarmlntado mterrogatone, .,urou o I o cabo Au u.to da 3' Batalhão
dellgado Alvaro Gonçalves que P I'

.

g
..

'

J t· F b' d S'l
da o IC1a MIlItar que certa vez

uven ma n m� alva, mu- d M' V·· d C
Ih�r de «Passarinho:., procurou se I

pren �u .

ano lena a ol�a,
entender 10m o advogado Roberto

de cUJa Vida eonhec. !!l.talhel 111-

L·· . .

d
.

d teressantes.
UI'lGelrO, que a terIa lU U.tfJ8 ()

na maaeira como devia depor para
despiltar a policia. Radio Clube de

81umenau

o. defloimentol prestados "ela
fl!lpO!la d. «Passarinho�. por Ma
ria Alves, residente na Dle!!ma

casa, e por Isabel Pires, amante

do monstr. e re!!lidente '- rua AI
!'lis Carn.iro, 99, lançaram no

t·spirito das aatoridades, pelos SltUS

pontos controversos, tremenda
cenfueão.
Luiz Faleire, para aumentar

ninda mais este Istado de coisal,
I inquirido, fez Roval àeolarações,
diz••do que oh àilillera a ver

dade, que ela JJãI) atacara :�moça N. acar.ação entro Isabel Pi

alguma, que Sl!mpre d.rmiu em rei e seu. amante, .. Pal.arinho�,
(;asa COlO sua mulher. Isle deu eeDas patetica& foram 8.!lI'Iiltid88.

\:nsejo a que !lavas acareaeões Não teve êle coragem deieontra
fossem feitas, que vilram escl.- dizei-a em u.m.ó ponto, chorando
Iscer parte do caso, principal.en- querendo arrallear OI cabelo., Plol
te DO ponto em 'Ive ele declarára n.os fecha.ol, durante todo o

que ha muito .io le enco.trna' tempo. Sem duvida alguma, CP'I
com a amante. $arinho. é uma figura e.tranha

Posto frente a frernte com Iaa- de criminoiio, iá acolltunaado, Da.
bel, declarou ele: luas vinte e du.. entrada. que
- 5.ta mulher é uma sanLa. tem na policia, a de.empenhar com

Na"a mt teria acollteeiio ....10-1 illhlrdia. toda. ai litua�'Il.

(Do JORNAL DO COMER
CIO, do Rio).

4 ••••• _•• ._.�_.

Vendedora
de bilhetes
furtada

Podem funcionar
Detalhe interes

saate
O Govêrno do Estado autori

zou e funcionamento dos s�guintell
estabeleilimeatG. de enllino: Es
cola li:vangelina flio Peiunse, de
Ataliba Kaiser ti outr01; Escela
NQva, de Walter Langl.

Em torno do rUID«Ire.o caso do
&!.alto da jeven P'lorisblla, um

detalbe de luma importancia apa
rece. Depondo, declarou II jGvert
que, após ter sido 811altaàa, o

criminolo dera-lhe %00 réi!! para
• pUlagem.
Quando c 'Passarinlto» fez sua

primeira .onfillio, dillle que, de
la, ap6s 8 as.alto, a quantia aci
lUa citada, a .ua vitima. Eiitlt de
talhe prova a culpabilidade de
Jo.é

.

Lui21 Faleir�, no caIO da jo
ven Florilbela.

RIO, 8-A caembiata de hilh.·
te de loterias DQwill,alil de Car
valho entrou lia i,reja d. Santa Novo p.·esidente da
Rita, benzeu-Ie, ajoelhou-se fi re- Assoeia�ão Biogran
.eu, pedindo a Deus flue lhe con- se de Imprensa
eedellle II graça de vender tod.1
011 bilhetes 'lu. pOlSuia. PORTO ALEGRE, 14 - O

Quancllil le levant.u, d.•o.i.· lU. Nestor Ericksan tom�u posse

,a. verificou. que o .Uh.te D. do cargo de pre.sidente da Asso-
11.236 havia delapareciGo cema II dação Riolrandense de lmprcn
que por eBc�.Dte. O pr.juizo' sa, para o qual foi eleito laa pan-
av.lildo em @$. coa diall.

O Sir. Bnterventor Fedt;�
ral autorizou ao prefeill:o
de Blumenau sr. JQI�§
Ferreira da Silva a rece
ber,

. e!". doação, para o

mUnU:lpIO, o patrhn6nio
do Radio Club de Bhlme
nau, livre de quaisquer
dividas que o onerem.

,�. ('- "
•• ' ">-,"' ...... •

• " � ,._"�,, '_'___ � � •.•• -< ,�, _ '''' �.. 4 __ • _._ .. �.""", '
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Quando Madame Marie; pres
tava declarações na delegacia,
ali apareceu o proprietario RoMadame Marie recebeu voz dolfo Santos Freitas, residentede prisão dos investigadores Ba- á rua Regional, 37, na Gavea,

talha, B(.'zerra e Hilo, 1\ nolicia A I
�

Ih df' que e cava eiro isse queteria tomado conhecimento de
em 1936 foi, juntamente com

urna denúncia, sue 'dava a de''1 sua espo�a, vitima da cartoman-
tida como mistificadora.A carto IIte, que me extorquiu a impor-mante iludíra SUllS vitimas extor- tancia de 5:665$000.
quindo vultosas somas de dinhei- O dinheiro teria sido «quei-
J:O a clientes incautos. dma o» em um fogareiro, 80 rnes-

Prospetos convincentes eram
mo tempo que uma galinha De ordem da Diretorià. convido a todos os snrs. associadosespalhados pela contraventora. , Abertura corn VOZES NOVAS, elementos

U d I· ,preta.... para a se ssão de! Assrrnbléa Geral Orclinaria, a realizar-se no dia estreiantes no rcõlo.m e es tinha o titulo « Não Acrescentou R d Ifo sr. . o o. c 13 do corrente á� 19) 30 heras em 1 a. convocação e em 2a, ás 18
perca tempo por duvidas» e o'

que caíra no logro por que a horas, afim de ser eleita a nova Diretoria que deve tomar a si ossub-titulo «quiromancia corno ci - cartomant '

d f )
'. e assegurara que sua encargos desta entidade, entre 13 de Novembro de 1938 a 13 de

�ncla
e me o seu paslia�o, o seu

esposa fiç�rii) louca .caso. não Novembro de J 939.
uturo e ° seu presente . fosse «queimodo s o dinheiro,

ICentenas de exemplares desse E Se::.retaria da UnI'a-o dos Varejistas ern Florl·anorooll·s, 11 A's 21,30 CANÇÃO DO DIA "- Escrita, .

,�,. sse ultime. lesado, entretanto, r e ínterpr-etoôa por Lamartine Babo.
prospero foram apreencncos, Jun' na-o d

., , , ,
I de Outubro de 1938. uma oferta (la (050 ae louças "Opo e extgir mais providen- Itamente com velas, pontas de .

das aut ·d· d
.

"
DRAGÃO,

h "
era ron a es, pOIS apre- Severo Simõesc arutos, ivrcs, toalhas bordadas, sentou queixa demasiado tarde.', Sec1'eta"'·0 A's 23.00 - RITMO DE ZAZZ" Os eucz •

t - , sos aa músi.ea Nor'ie Arnl2rit:ana emetc. I.Jdagado pelo repórter. disse I
.,.. ._

---

II
oesfile.Tambem caiu em mãos dos

o proprietario: I ,I

policiais 'dm par de melas pre- - Não dei queixa, em tem- i E.. :m' T R O· P O l E li 5pea�er oe

5t�:':HI:�:;t:6ulmarãe5tas e usa as .. ;
po oportuno porque ate me en-I

IMadarae Marie se- propunha 'I
verganho dizer que caie em se- J I Or-lnnõo 5ilva, 50nia i3arrl?to [_'abor

a desvenda! segredos, a afastar Ih I I
-

, , Dia5, Bob Lazy. I ao melo

preocupações e aborrecimentos
me ante ogro.... (IA. NAC. DE SEGUROS GERAIS II' Este mês;-«O Bando da Lua»

morais; fi desanuviar desgostos A U lt.=!ril A S E 1--entre conjuges, a fazer voltar pa- (MaLirias do Curso Primaria)
METROPOLE. II

-- __ o •

-II:�g:;o��:n!l: m�i�o C���\:l�: Trata� �:s 5;ld::ta Marinho LB HO T EL ANDRE TTA
que o despresava, a dissipar "u- n' IOde 1 ás 3 (ia. Nac. de Acidente do Trabalho o MELHon DA PRAÇA ,-

II
vidas, a apagar tristezas, enfim, R

,,�--

ACOMODAÇvES CONFORTAVEIS PARA VIA- IIa proporcionar mil e um beneii= 'Cuando se quer re- t

eordar Constituem um poderoso �rupo segu- JANTES E EXMAS. FAMILlAS
cios mediante bom pagamento, rado genninaluente b••asileiro, a sere ;.111' TRATAMENTO DE PRIMEIRA ORDEM-CO-
A consulta inicial, conforme Um rom ance qU{� '7iG)o de todo o Brasil ZiNHA BRASILEIRA E ITALIANA

se lê no prospeto, custava a
,.'

I
Anexo: Arrnazem de secos equantia de 5$000. As outras i ,passou. .. . '/'j '.: fvisitas dos consulentos aumentava 1 50 um presente, realIzara PEÇAM-NOS PROSPECTOS E INFORMAÇOES

i I molhados·
de preço progressivamente. I esse sonho ... E nenhum

I
CONSULTEM NOSSAS TARIFAS. I Berval Santa Catarina

1 presfente melhor do que \
um

'D" t· D F S I d C h Pres."dente' II�I ���!iiU!������iõ.i:tõii�__�_iiiiiiiiili!liõ iiiiiiiiiiiiiiiõãiiii-"
.. i per ume, um perfume que

I
u'e orla: . f. •• o aro a un a, . ·,g:��·-.r's"'''':S;'''· ,,�:..rz-.r:,·;�r:...�••;.w'Posta em liberdade! faz sonhar como Noite de Bag Dr. Leona=-do Truda ,���

..

;.:;;.;;�;;;�;:::�� CARTAZESI dad por exemplo Dr. José de Sampaio Moreara If' ';JIAssistida por seu advogado, o 1 • II �J e AnaeRina Piz,ani ��J .

i f' o ultimo poem� que Dr. Virgilio de Mélo Franco ';" li!> "'
sr. Núnato Cruz, Marie Schmidt,' . J, c. I,' rt.� .�� PROGRAMAS DE HOJE·.5chne der & ela e C e e Dr. Luís Cedro Carneiro leão II • • "

prestou depoimento, declarando I I ..,�, r v UI .� partIcIpam aos parentes e �

CJue nada do que fôra enCQntra" ,I
com a ma�la mlstellosa �e Dr. PUnio Barreto � pessôas de suas relações o � CINES COROADOS

do lIa sua .tsidencia, sita á rua I suas essenc,las raras. No�te ij contrato de casamento de � -' .

I d B d d I Adentes derais e banqueiros em Santa L Ema filha ANITA com ° sr. 'W REX, lS 7,30 horas:
das Laranjeíras, 219, lhe per-l f

e
.

:lg a e C1 !)tmo �llna SIn- e fiii.I � LUI'S ZIMMERMANN. �� NJO M I D'" ht:mcia. Adeantou q1le hOUVEra I ;ont�, na qua resca am no- Catarina � Flpolis, 5-10- 938 � A €om aI ene H�lnc

combinação entre os policiais que! �as Irescas e. ardentes, aI· M A C H A D O �... c.-a. � � e Ilerbert Marshall.
ternamente Notte de I3dadad I ...,-. �� W����;$7� i1 ,

da�ol::::o::le!�:��rõ�:e d: u�:. �az s;nhar.' .. Iemb�a�ro�an-I' Rua João Pinto, :; __ (;x. Postal 37-- �. � ANITA � � Preços-2$500 e 2$000,

me Hero.mtll de Ohve.ua. ta�-
'" es e sugere... po.esla... U.m,' FLiIl"'RI"NOPOllS � � eLUI' � � IMPERIAL á 7 30 ht d

U 1l I ���'i.I� S!
r.��� , 5, oras:

bem detida. Essa cliente abnl'" pr,esen e ap,opna O, POIS,
!' r �<.

Ih ritl atParmes_es'en- � . SA�ITA TEREZINHA DOa porta do «con�ultorio» pafa
I par� as mu eres que amam,

I
�-' � iiiiiiiiiiiiiiiiiii__--·-iiiilíiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiii____ � .

que os invêstigadores entrassem
faz recordar os romances paso,Matou o companhei- vitima havia jurado matai-o � noivos � MENlf\:O JESUS.

e cumprissem sua obrigação. sados.
, Iro para não sermor- por haver ele, Luiz, o de- ���r���� Pceço:-l$500.

Dep0is de ouvida pelo escri- I to por ele nunciado como ladrão que
vão Pires, a car(omante prestou

NOITE DE BAGDAD furtava ?.s latas de doces Rad ias
(fiança, sendo posl�. após ídent;· Le Nonveau per- R!O, 10·...,..Luiz da Costa em conserva da casa em que Luiz da Costa Barros é Para seu concerto, procu�
icada, em lIberdade. fume de Barros, o matadur do cafe· trabalhavam. Antes que Lino muito joven e foi autuadG em rai a Casa Musical, que con-

A prisão se verificou cêrca teiro Lino José da Rocha, da Rocha conseguisse pegaI-o fla2rante. A- vitima falece!! ta com a oficina melh<;r
das 16 horas. Schneider Bc Cla confessou que fôra levado ele matou-o para não mor- no Promto �ocorro ao rece- montada na capital.

� BLUMENAU aquele gesto porque a sua rer. ber os primeiros curativos. Rua João Pinto, 12
r';��.'��32m••"••"au&&..eB."""""�"",,,,"""8r�""iB"".'''''''''''�''''''''''''''''''''''''''''''.t''•.D&E'' t .

"

CAPITAL.
g.rõtos

Rua Conselheiro Mafra esquina da Trajano ,I.

Ã C·AP·I'TA·�

A GAZETA, 11.,.10.,.,1938
......omU...__�!WiewNlIHíI'. 'MíiJiJIe..... _

Si o dinheiro não fosselAgradeCimont.o
&6queimado:' num foga- e M issa

relrO.II11
Três proeessos

Tenente Getulio Lelis Pontes e Ana Mo·
ritz de Carvalho Cesar ainda compungidos com

o infausto falecimento, no dia 8 do corrente, de
sua querida esposa e filha

Dona Leono.· Pontes

RIO, 10- Investigadores àa
1 a. Delegacia 1- uxiliar realiza
ram uma diligencia, á tarde de
ontem, na casa de uma carro

mante, que foi presa e conduzi
da para a Polícia Central.

Marie 5ehmidt-esse o nome

da cartomante - foi colhida em

flagrante, na ocasião mesma em

que «lia» as mãos de duas cli
entes. Estas ecompanl aram-na á
séde da delegacia. prestando de
poimentos.

Não é a primeira Fez que
lv1adl.lme Marie se deixa colher
em flagrante. Responde ela a

três processos, dos quais 2 na

I a. Delegacia Auxiliar e um na

la. Vara Criminal. Originou es

te ultimo uma misitficr.ção cuja
vitima foi lesada em 4:800$OüO.

Dinheiro"qlleimado��

vem, pela presente, agradecer aos distintos médi
cos drs, Augusto de Paula, Bulcão Viana e Car

los Corrêa pelo desvêlo e carinho demonstrados durante a enlerrni
dade, bem como ás Irmãs da Divina Providencia que prestam seus

serviços no J"hspital de Caridade; agradecem ainda ao sr. ceI.Gentil
Falcão, comandante da Guarnição e oficiais da 1 Oa. C.R. por lerem
comparecido ao enterro e expressam sua gratidão á todos que en

viaram corôas, ramalhetes, telegramas e cartões e acompanharam o

feretro de sua sempre lembrada esposa e filha d. Leonor Pontes.
Outrosim convidam a0S parentes e pessôas de suas relações

para assistirem a missa, de 7' dia, que mandam celebra, no dia 14,
sexta-feira, ás 7 horas, na igreja de São Francisco, conlessandc
desde j4 sua gratidã),

Denunciada

União dos Varejistas
Florianopolis

de

(Assembléia Geral Ordinaria)

V I S I T E.M
a A

maior stack de roupaso •

para meninas e

• .- . &E

Flor,ianopoUs

Programa diurno

De 6.15 ás 17.30 horas

Programa noturno

De 11.30 ás 24.00 horas

"

releste Riaa
H.una ROlano
Nest::lr Amaral
Irmãos Tupojós
Alzirinha I'umcr-qc
Olauro (le Lliu,ira
Orquestra àe Dansas
RaoamlZs e a All 5tars
Regional ô

z D,1nte 50nloro
Eàuarào Patunê e sua Tiplca ror.�iellte9
f�omeu 6hipsman mm a (]rqu12s1I'O [lrz

Concertos

A's horas certas, [ornc!s ialaàos com no"

tlclca em primeira mão, fornecida"!
pela A NOITE, e oferta àa Cus
l5u:marã�s ueo. agencia ta Lo
tc,..ia E'12c)eral

UWW!i 7

_".. .,...�.
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G A Z E T A.l1
--

o povo Proprletario e Dlreto� Res;'nsi1vel II
.� A I R O C==� L_�. !._!) ., .., II

"I
AMOR A ARTE I

f 'Preso por haver d'ildo
I I um desfalque d® :I7

@oato§
,

RIO, lO-Foi preso ontem,
em Mangaratiba, o ex-verea

dor da extinta Carnara Mu .

nic.pal de Barra Mansa, i-k,
zeno Fonseca, por haver dado
UiTI desfalque de .37 contos
de réis na Estamparia FIL!
rninense .ern Barra Mansa. r.
prisão foi efetuada por 01-

dem do sr. Ramos de Frei=
tas, chefe da Seção da OI"
dern Politica Social do Rio,

A Sanatorío "Santa Catarina"

André Kiralyhegy
M.AssaS3ina

rem a velhi
nha para Ih
,-oubarerl'"') 70

contos

s.

,João Marciano Ferreira
I- seel"etari..

PERDiZES - Vila Vitoria .-- Estado
de S�reta Catarina

De ordem da Díretoría convído aos nossos conos'os para assís
tirem a posse da nova D'retoría e á comemoração dó 41' aniversario aes
ta Sociedade, que realizar-se-á, em sua séde à :ua Tiradentes n. 37, no
dia 12 de Outubro, quarta -felra, às 20 horas.

Oi�'melhor estabelecimento,
tr

perfeitamente aparelhado
para o tratamento conservativo e cirurgico de doenças pul
monares (pneumotorax, Irenicotomia, toracotomia), Este Sana
torio encontra-se localisado na Estação Perdizes - Vila Vi
toria, na Estrada de Ferro S. Paulo - Rio Grande, 800II b

I
metros 80 re nivel, possuindo uz eletrica, agua encanada e

I
' estradas de automovel, com clima saluberrímo.

•••••••••018 0•••••••41.
! 'II O Sanatorio encontra-se instalado com aparelhos mo-

dernos de Raio X Heliodor, Ondas Curtas e Laboratorio,

!

d· & ! .'\ ,- I para exames de escarro, sangue, fezes, etc.

O caso dos IpIO-' ,,;4 '.�� () � a.. : I Seção separada para convalescentes de doenças graves,
r a nJ d O�.., P.84 �

�!
estado postoperativo, impaludismo cronico (malaria), esgota-

mas falsos de i �oh�.);a u
-

! IL=�t;;;;;e;,;.;.;;;;;;;;c;;;�:m;n��iiiiiiiiiii;;m;;;iiii!Riii iiãiiiiiiiiiõiiii:iiiiiiíiiiiiiiiiliiiiiii
teria com outro!", assassina' RIO, 10-0 escandaloso caso d,e : '_fI"eUl de IP8§sageiro!J
do. uma anciã roubando em

I
diplomas fa'scs; ocorrido na

.FaCtd-,1 I utncltuio pOlio alvião
,'-"o'd CO cdntt)� de réis dade de Famarcía e Odontologta d0 PORTO ALEGRE, 10 -I· l)'_/">Ul a )

.�.
v

Estado do Ri(l, está sendo, conforme. "," �. c r ,.

''fC evadindo se ]untamcntelnotícia!llos nos ilOSS<JS numeres an_ID,-,Vl?O
ao fato dt)� padeiro", BAR\...EL_(),\;Aj 10 -_ Um

Cf:111 OS
.

outros assassinos, I
tenores, l'í�or�salllente investiga�o de 1 up,ac,eretan nao que:e-,' h'droplano soli t�rio visou um

Fi êso, fOI mandado apresen- por uma comrssao composta de dOIS rem baixar o preço do pao,

I
trem de passagerros, nas pro

tar á policia de Niterói. O ttc�ícos. ind�cados" �specialment.: apezar d� farin�a estar cus- xunidadcs de São Vicente
,

'fel gado auxiliar vae man- para. essa delicada mrssao, ,pelo dl tando muito mais barata, a, Ca'ders deixando cair 6o e
.. reto r do Departamento Nacional d e 1 - � 1 n id di.

'

dar levar as autoridades 1111· Edw:2.cão. popuraçao
_

uaque a ,-1 a_e I bombas sob.e o mesmo e
neiras o acusado. A repor- Nossa reportagem. q�le v-m acom- resolveu ,nao �omprar pao I ocass« nindo :1 morte de 60
tagem dos OIARIOS ASSC:· pauhando �e perto todos os P:S�03 n?s padeiro,:, ,ftcand.o.. res��-I pes.so�5 e fnimuüos em

· C! DOS esteve na Casa de desses d�ls delegados, conseguru vido que cada família íabrl- nHl'\ ue 100. .

Detenção de Niterói, onde apuraf!"'dnao seI? grande esforço. qtue carà O necessário ao seu O raide vcrif.cr ti-se 2S� -,

� d re erl a COffilssao esteve qulO a'
,entrevistou Raul t'emande,s feira passad:: )�aqüela Faculdade, con�llmo. 18,20 h'Jras oe ontem.

1. �onteirú, que nega,. terml' onde tom: u a d�liberação de illter

.;antemente, ter cometldu tal ditar o seu arq(llVO.
-

·crime.. Confessa qUE, de Essa providencia foi execu,tada sob

fato esteve naquela lo(�ali- o ml!?r Sigilo, pelos propnos sr�.,

d FranCISco Olib"no Rosas e OtavIo·

dade em setembro,. on (� rv'Iachado Filho, achando-se presentes,
foi ral a _jogar em casmos f: �penas> I) (hidoi' da Es(ola, o sw'e

casas de tavolagr.m. aI: exis- tado, o tesourei.!' e G filho do dire�·

tentes. Disse que vive fiT'! tor.
., " !

· Cnx\'as onde,5 g,orp,i�!) ,', I Para totlur con.cr,xa e lusollsma-Ia ... "�" L - "

I
- I t

" .

.

'

vd a H,il.LiZ.1cao ue:; a mZ(\((1a, com- I
um cmema. Ad''-ê1fltOU. 9.W !):Oll�se um cadeado marca YALE,
já ferVíU na Cuarda ClVll e � quaí foi colocado no fecho do ar.

,na Policia Civil. cerno il!' quivo.
vestigador. duran j e Dlui to G;n'-lll-e-,o-'-g-e-n-e·-l'-a-i-5--e--tempo.

_I eJu�ie de poUeia d.o

Adora��ft IUo eonf�l"�nehllram� •
.. ��U eonn o muustro da

é a marca que domina na atllali- Guerra
que seia a sua necessidade de

perfumarias, prefira sempre
as da marca

Adoraeã.o

RIO, 10 - Causou viva

emoção ern Caxias o barba
r o latrocin.o de que é acuo

sado Raul Fernandes Mon-
1l iro, que foí companheiro e

amigo de MEiA-NOITE, pois
ali trabalhava como gefente
(k um cinema. Raul Pernan
fl('s�(Monteiro, em São Pau
lo de Muriaé, E. de Minas,

'�Redução de taxas
postais entre Por
tugal e Brasil

o orçamento ge-
ral da Republica
para 1939

RIO, fi Estivcrám ontem em

ceurereneta com Q diretor des Te·,
legrdos os membras da Missão
csmmercíat Portuguêsa, que ora
visita fi nossa pliz.

Darante a conferencia f�i trava
dQ um entendimento entre as 11<
terídades J}estals do Brasil e de
Portu�al, afim de serem reduzI';;':
as taxas (1e correios, entre es d(,i�;
patzes,RIO, 8 Ainda ontem não este

ve em seu gabinete de trabalho no

Ministerio da Flizenda o sr . Artur
de sousa Costm, que vem trabalhan
do, em sua resídencía, na elabora
ção do orçamento geral da Repu
blíca para o exercícío financeiro de
1939, cujo andamento já se acha
bem�adermtado.

.-------------

Chegou a Paris o

cardeal d. Sebasa
tião leme

PARIS, 8 Cne_ou a Paris o
cardeal DCilm Sebastfão I,emc, ten
do comparecido ao seu desembmrque
o embalxaà.or do Brasil, llf. Souza
Dant8l. O cardeal arcebispo do Rio
Ele JaJieiro fArá visitas lie cortezia
ãs altt;s Butcridll.:leg eclcIlillltic21 e

visitará 91 monumentos relif.1iesol',
antes de empreender a excunão a

Lieuisex li Lourfel.

-------------------.----

Deni.nda
CI;�.<flIiGsa�

Gü§tOIl 30 contos
para II posse de um

SUIDO valendo
70$000

RIO, 1 O� Estivernm em

conferencia com o ministro
da Guerra os generais Alipio
de Plínio diretor do '3erviço
Gecgr�fico do Ex�rcito; Meira
de Vas\:once!o�" comandante Id,� 18. Rfgiã,) Mimar; 803- ,

nergf$ Lopes de Souza, Nc- :
wton Cavalcanti, diretor da
Diretoria das Armas; Góes
Monteiro, chefe do Estado
Maior do Exercito, e o ca

pitão Felínto Muller, chefe de

Policia.

RIO, 10 - Informam de
Belo Horizonte que os fa
zendeiros José Braz Cota (:�

Teotonio Alves Torres dis·,
putam ew juizo a proprieda
de de um suíno avaliad:J
em 70$000. O proeesso estú
cheio de detalhes pitorescos.
A denuncia chegou ao Tri·
bunal de Apelacão, que deu

ganho de causa a José Braz
Cota, o qual disF>endeu a

importancia de trinta contos
de réis com o processo.

MISSA

Elizeu
.

Francisco da
Silva

"f A A vluva, filhos e

l� nora, convidam �(Js

�1:"i'1:::�'il
parentes e pessoas

; de relações para as-
,

sistirem a missa que
em intenção á atma

do seu �atldoso espô3o. pai e sôgro,
d'e pda passag�m do l- antversarío ALUGA-SE a casa de mora la

<10 seu falecimento, mandam rezar á rua Curitibanos, r,r. 52, nesta

110 día 12 do corrente, ás 7 horas Cap.tal.
da manhã, na Capela de Nosso Se·

1
A TRATAR NO BANCO

nltor dos Passos. AGRICOLA A' RUA TRA
· Por este áto de nossa religião •

élgradecemos aos que compa.recem. JANO 16.

o "Sagres" vititará
o Rio

LJS30A. lO·-Foram so

licitadas ao governo brasi
leiro as facilidades usuaes

para o navio-escola português
«Sagres» que visitará o porto
do Rio de Janeiro entre 25
e 39 de novembro proximo.
O «Sagres». que será cc

mandado pelo capitão"teneL
te Eduardo Pereira Viana,
leva ainda mais 1 O oficiais
dezoito cadetes, e a guarni
ção normal de marinheiros
e sargentos.

iJI4Mln=Jli!ileJRMl�'!'i8

I

)i
!

I TESOURO NACIONAL

Vencimentos civís e militares: Meio sôldo, montepío,
aposentadorías. requisições militares � ql1aisquer �ecebimentos,
inclusive na Alfandega e Recebedofla Federal-mcumbe-se o

advogado DR. ANTONIO THEORGA.
""

(Inscrito na Ordem dos Ad \"ogados e oferece s REFE
RENCIAS BANCARIAS).

Escritorio: Rua l' de Março m. 115-2' Andar
Endereço telegráfico: THEORGA-RIO DE JANEIRO.

..• A Casa que mais barato vende 6 TRAJANO

•

,. "
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� Consult{)rio:rRua ViLOf
'J 1\1eireles 10
'l
l ,.A 's 1 O,�O e das2 as 4 h� .

. (

H�esiden€ia: Rua Vis-onde
de Ouro Pi'eto, 42-

Bone: Consultoúo, 1405
Fone: Residencia, 1 '355

----- _.,.__",--.--.--
u : _

Cálculo de qualquer
estrutura em con
ereto armado
e ferro

Pranta.execução, fts
cartzaçáo e direção
de f"lIh, ""'.t:!!

._. t� ... ,�;;;J

Apa! Si harnento com

pleto para constru
ções de pontes em

concreto armado

--- ----�--- -_._------

ri �". ,1i N':;� :r-) � '.

�,.Y.,�
_ J � "4J' � Ik� F._I':�"-- 3 "":.-;,0-#

fi; peciausta em molestias de creanças, nervos
impatudismo {' molestias da pele

Tratamento'-dô"enlpaíudismo e das melestis s da pe
le c nervosas pela .f1utolzemotherapia

Consuitorio e residencia -Praça 15 de Novembro, j 3
Telefone, 1.584

Consuttas.r-tse« S às J 1 e das � 14 às 16 horas

f1�
1:-,-,.
V·

Caixa

Apartamento
Postal, 784

Andar

Paraná

AO SR.

MEDICO
.90ENÇAS DE SENHO

RAS-PARTOS
Ol1'sraçôes

ADVOGt\DO
Partos - Molestias de

Senhoras e

Moléstias de crianças

��f�

IVO A. CAUDURO PICCOll
Enge.,heiro Oi"ilDr5 Clarlbal ..

te Galvào
Prof�ssioFêais �abilitados pare t.oae9

oe rarnos d� engenharia
Administração. construção e reforma de prédios com

pagamentos em prestações
,

"IAvisat._.aos [amigos e

antigos constituintes que
reabriu seu escrltorio de
advesacia e continua a

aceitar chamados para
trabalhar em qualquer
comarca do Estado,

D!r�im' ds M�t9ri1idld@
Medi@@ �� M(!i�plte! CUNICA GliRAL

I' t:'"5critoric: R. Deodoro n· 15

'.

FONE 1.665

(Curso de especializaç o em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarde-« Consultorioi
ANITA GARíBALDI, 49

7ratamento moderna das
molestias do Pulmão

Consult-R ..joiío 'Pinte, i 3

I
') .:litfone. 15(j 5

! Res. Hotel G!oria·fene J 333
.1: Conmltas das 13 ás J 6 luso

Vias Urinarias

Projétas em geral

Escriterio central : Rua.� 7 "de Setem bro, 47

Porto Uni
ã

e

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



13de

•

.....•_,. 1I1I••t8, lIop6...
• ••Ih.. ele .11.111. Filiais _ eln:

E DEPCS�U.l-

M

atriz IFLO

s_ s"'"rA ..

�K�.

eu
III

U ln
BOSCH

5

__ 1..... 1- l2e um 1110_ • vario••on•••• ltl..atl••

•..a. IIU••a. 008\5$:1"";1 �l!3,1h�I"ISi (lí2�5 E_II.)
Imm=,�. dut'abrld::!1Ih

do Sul,
A Jalnvile, Lages� Laguna, São�

Francisca da Sul

f!SIllISSi om f:g:u:.fima !li. t.lllU!lII

��e:õili .a@ f'lSlmO

MOSTRUARIO

Tubarão

._-------

f-,·�,;··��
t!!

,
Iifj

N 0'- Estreits Ponta do Leal
.L

Lua

e Sant� Catarina

NOS CLA.S§ICOS l!NVBLOPê'S FECHAFJOS

ance do Brasil

de maquinas de escrever,
nidii�, e aparelhos em geral.
f�UB C4�n$;elheirl) Mafra I' 66

�apnt\\i
'�á� d� r�cerv&

10G.000:080$000
·259.746:160$000

A!ECUTA TODAS AS OPERAÇOES BANCARIAS

Â.�€HAS E CORRESPONDENTES EM�rrOD() e PAIZ
A({ImCIA LOCAL RUA TRAJANO, No 13

Abona. em senta 'corrente. os segúintes' juros:
D�. com Juus (C01�IfRCIAL:SEM LIMITE) 2% ala
l)ep. limitados (limite de 56:000$) i� ala,
Dep. populares (idem de l(l:OOO$) 4% ala
Dep, de aviso prévio (de qnaisquer quantias, 'com retirada.s tam-

bem de quaisquer ímportancías),
com aviso prévio de 30ldia)
fdem de 60 dias

" tatt11 de 90 dias

�Ífôs A PR�rne:
po 6 mues
per 12 mêses
Com reMa mensal

Casa no Estreite

(Joio Pessêa ]

LETRAS A PREMIOS.
por 6 mêses
por J2 mães

SUjdt6 dA b�8 prol'ordona.!.

Expediente: elas 10 ãa 12 • das 14 ás l11 �hora.
Aos sabadcs: das 10 á8 11,30 horas

Endereço telegrafico: SATELLITB

TELEFONE 114

4Fa..".
!� 'c,:

$alll de visita -- cinco

grnnrles "ltiartos - sala de
jantar - (;0illa - c••inaa e

ifis!2\laçlJes 5anitariu
Luz elétrica em tútlell .,

compattimentes
Dois quintais complet8meBte
amurados e uma expIeadda

praia de banhes
Dois porões e deis tiDq.CS

para lavação di; lOlJ{.)a.
Onibus na porta.

Todos os campartimentes
to.. janelas e a easa está

eempletamente nova, cem

moderna íessa <;0 M s.
Agua eneanada fJara serviiOs

• • I
da cosmna.

•

.�
' .. �' -" .,-.." .' "

," ,', " .".:"
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431 431

sa Peiter) Blurnenau.

C�nsultas 80S pobres
Curativos idem
Ofterações
Aplicações de R�io X 39
Idem aos pobres 1 2

321
4.865

�

65

Vll.lca.nisz§ão
ermann Kupper

o E r l I,

M w I
, I! ..

e a IIJUfllca. iii •

QUE sorteia e entrega de fato os seus premíos
QUE os seus feiizardos são todo:; pessoas conhecidas
QUE compro�a a e_ntreg� .dos premias com retrato e recibos dos premiados
QUE �em asslstencla medIca gratuita
QUE Já entregou mais de 2.000:000$000 em premios
QUE não sorteia numeras vagos
QUE tem dois SORTEIOS men' ais

�1
"

�t(J�'nçã�, á
Iii

18 de Outubrc) 18 de Outubro

Premio maior 5:800$000
Muitos outros premias menores Tudo por 1.$000

Não ha como a "Credito Mutuo Predial"
Premiado erra 4 de Outubro

(:;!arlos Kate r Filho, Rua 1'1radentes N, 43
FlOAIANOPOLIS,

,Etelvina Jacinta Reis, residente em

Florianopoli8, a rua Silva Jardim, sIn, "con
templada com o premio mainr no valer de
Rs. 5:450$000, DO sorteio de 18-6-1 �38

A �ZETAl, l1ewl0-m193-8 Florian,opolis

'�-C�'��!d:�e�'iGinásio--Catari-!-p-ARÃ�-;;--J
,� I' nense Sport, Viagens,

�19v!l!IIef:l1tD do mês [ Comunico aos meus distintos freguezes, Q11C adquiri
'

'l'u.t·j smoe Ca�a
tie set��.nnao �f" 1938 I'

I

Enfe.mo. Imi, dos no
"

uma maquina para recauthchutajar pneus gastos de I Re Iação dO1S. P r i n'_e i ros obt i ..

Hospitcl 431
caminhões. ! dos no tercei ro bimestre do I

Tiv":i::'.arm cura-

185
A minha oficina esta a disposlcão dos distintos fre-

I corrente ano letivo I
'

Faleceram J O guezes a Travessa 4 de Fevereiro (ao lado da Ca-
Existf.ntes nc dia 30 236

5a. Serie: 1. Valdir Bnseh, 2. José Haroldo ('aliado,
3. Placido Gomes, 4. Hezio Sil�eira de �;ouza, 5. Djalm8 Fa

I Vende-se
l�ma bem soro

raco.
tida casa fi _'

511 Gm!���!l:lIm�Bl!l�!m6im!l:l:l1ml��_,m;�� 4a. Serie: 1. NeWton Machado, 2. Temistocles Muniz negocio situaua no Estreito.

Filho, 3. Teoàocio J. Atherino, 4. Fritz Deutsch, 5. Artur proxirno a' Ponte Hercilio

Beos. Luz. Tratar com o propric-
3a. Serie .A,,: José Gallotti f 'eixote, 2. Luiz Mario Freyes- tario Leone Vílla no referido

leben, 3. Dilermando Srito. 4. Orli Andrezo, 5. Carmelo Faraco, estabelecimento.

3a. Serie B: I. Rolf Eh!ké'. 2. Karl Heinz KilhFr, 3. '''''''���n .. ",_ .... ",a .. ,....... _ ...... � ....

Anto�io Augusto Fantes e Piraguai Tavares, 5. João Palrr;a IE d
I

Mozeira,
"

I t a �
311. Serie h: 1. Luiz Femando da Cruz Seco, 2, Ma- I �

noel Silva, 3. Luiz E. Santos, 4. Helio B. Vieira, 5. Almir

Jos6 Dias. Abre inscrição aos

'�'J!1""""'_'''''''':'''';'''''\'}�'',''''''\''''''''';='''''''''''''''''''_'''''''�_�'''''�''"
_

2a. Serie B: 1. Hamilton V. Ferreira, 2. Helio Simas, concursos para decentes
[���r���U�.�,j����.>l.>hl&�,��_ 3 O S 4' O ,-'
�j �

�,! . svaldo tu�rt, . Airton "amalhQ), 5. Alvaro ,Bol),,;oo. ,
lHes, de todas. a� cadei-

3. 167 �� ". lEx�i� e p.oeeisa de uma iílmousRue? h la. Sene A: 1. Paulo Ba:;tos Gomes, 2. Alfredo Zlmer, I!\S do curso jurídico.
q t: 3. Fernando 3p:ingmnnn" 4. José �. Hülse, 5. Verner Spri!}gmann.1

.

De ord_em do ��nhor doutor

('�HAR I ,AIU -rH- �.-� I ,D�squ� O n. � .5.2&2 de seu telefone e �;; 1 a. Sene B: Aaolfo Rodngues de Campos, 2. Glauco I DIretor, laço pU6H'.:O que se

"..' .....,. I,;", t�ra nao so para seus passeios, como tambern para

i'·;
G. Corrêa Comes, 3. Gerei Rodriguts Alves. 4. Osni Berrela./ acha ",berí'a, D,a S,ecretaria desla

é o creme que revolucionou o �� viagens. 5. João de Borba, Faculdade, 8 mscnção aos CUI!'

mund? velho,:, óra revoluciona a � i� la. Serie C: 1. Emilio Bonfante Demária e Jairo Silvei-"','cursos para provimento dos cal'

Ameiica do Sul. �2 Silo todos �'!MIOS motlernos e conlorte veis dirigidos por �� ra de Matos, 3. Julio Doin Vieisa, 4. Elias Paladino, 5. Rui I' gos
de docentes livres de todas

�'li hábeis volantes.
CHARlAUTH

r�

.,
Vieira, as cad-iras do curso jurídico, na

�� Erondino Cardoso 502 1',-,', �llIrso Médio: Joã') Kal;j,fatás, 2. Luiz Silveira I fÓDr�: -, dOO f' e.dlí�1 _] PUE�licaddo �o
não é ,,�... creme comum

Otavio Cardoso 5Rq) d'Avil 3 N'} C' 4 N ' lVr,
• 1«

iano reia 00 sta o de
"". •

<,
'UI'" li VI II, • itton herem, . I en - roreira. 30 d b

•

I �
Bernardino ,_ias Pmsos 505

�!
.o•••••o••••it••IJ.I9.lJeO.GeCDeH.e.f.lIfJies•••e@.E.ts••0tc;ellJ�.1

.. � _setcm ; TO: p.
1 paf,5�d() e

CHARLAUTH t� Numas P. Cardoso ãl4 Blumenau�São Paulo �: !Jl.�� ;��a�;:
.. aa.

1arde»,

rhe extingui.rà &5 sarelas, �a�JO' II r.'"
Wa!ckmiro Vi,úra 519

çravos e espmhasj Sêm 31 !rllmma ,� Patrocinio Vieira 521

I�
O prazo d.t Inscnção cone

't - l' 'li .

�.�< Rubens �6JI� ",ii. v. S •. de�elia vhIJ·ar. a São. Pau.lo de lo. a 15 de outubro COi-
r (n açao aej}�ancio- ne a

ClliJS'1 ". .......6UJ �
::f

iimpa, macia e fresca. � ; Viajens rapadas e confortavels em hmm..lsynes de 8 rente.

-------�am_"";- ,:i�����; lugares Os coneurws serão feitos de

Datas de partidas para o m�s de Outubro de Blumenau acôrdo com a legislflção fed�rê'l-
nos dias 2-10-17 - 24 e 31 r' 5 6 horas da manhã do Cafe vigente.
Expresso. Mêa de nem:mbro em diante todas as segundas·fê,it[!. Os interel1sad0s d,�verão diri·

Informações e reserva de passagens em gil"se, para mais informações, á

Blumeniiu ('afê Expresso-RIcardo Blisner Secret1:llÍa da Faculdade.

Jaraguá Hotel Brasil Florianopolis, 7 de Outubro

Joinvile Palacio Hotel de 1938.

Preço de passagens ida 150$000
})>> » ida e volta na mesma sem�na 250$000

com direito de uma a duas malas G!e 70 ctm.

Tambem aceita'se encom"ndas de qualquer esreci-:l
OS PROPRIETARIOS

Artur e AIIJei·to Uasse

Idem de f<aio Ultra
Vielete f! lo
Ira Vermelho

I Jem aos pobres

t )

89
64

54
Idem de Diatermia e

Ondas Custas
Idem aos pcbres 57 J II

8inoculos Prismaticos

aUSCHCurso €;omplementar
2a. Serie: 10. Nargo Galleui, 2. Hipolit0 Pereira.
la. Serie: 1. Juci Regis, 2. Valdemire Casca-s.

(;UI·SO Fuudamental

Joalherta
ADOLFO BOETTCH ER
Rua Felipe Schmidt. 11

Formulas aviadas na

farmacill do Hos
pital

Enio, Leoni e Irmãos, residentes em Ita
ccrobi, contemplado� com o premio maior
no valor de Rs. 5:500$000, no �orteio de

4-6-1938.

lerr,os uma A. Ramos da Silva
Visto

José da Rocha
Bastos

Secretario

Ferreira

Visto
Joio Bay�r Filho

iMM

avega
Costiera

Para o Norte Para o Sul

.... *'# @,S' Wt: f '1T:::PY7-' tI'
" ífí

Fretes de
..

cargueiro:
o Paquete lTAPURA sairà á 12 do

corente para:
@ Paquete ITAQUATIA' sairá á 18 do

corrente para
Paranaguà, Antonina,
Santos, Rí9 de Janeiro,
Vitória, Baía, Maceió,
Recife e Cabedelo

Cargas e passageiros para os demais por
t�s sujeitos a baldeação no Rio de Janeir6.

Aviso Recebe�5C carga'i e enc@mendas até �a vespera !das)saídas dos. paquetes
e emite-se passage;:Is, nos dias das saídas dos mesm®s, á vista do a·

testado de vacina. A bagagem de porão deverá ser entregue, nos Armazens da

Companhia, na vespera das saídas ate ás 16 horas, para ser conduzida, gratuita
menté para bordo em embarcações especiais.
ESCRITORIO-PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 S®B. (FONE 1250)
ARMAZENS-CAIS BADARÓ N. '3--(FONE'1666) -END. TELEG. COSTEIRA

Para mais informacões com o Agente
..), SANTOS CARDOSO

1mbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Fl,orianopolis
• &iIWiIIiII _ II m

WiIIIIUIWiI!..._...A!""-.............""' I� :il

5",·. e c ·1 Q, n o U
-Lioha diaria-,re-llmou-:----co�:rtos.limpeZageral,refOr:::::;;;õ;�"ii

"�

sines de luxo e pinturas em I
• • • Maquinas de escrever, de Contabilidade e Cai- I

,;;w;m__iiiiiiiiiiiiiii__iiiiiIMIiiiiiliiiiiiiii--iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõ,_iiiiiiiiiiiiiiiiiiõiilliii F lorianopo IIS � ai ItaJa í xas Registradoras, nacionais ou estranjeiras. I

do
•

h
'" AUGUSTO KLOSS I;

a ca ratida CI'Z'n eira Saídas de ambas as cidades das 7,30 á� 8 horas de

11
Mecânico técnico e prático I

----- manhã e das 3 e meia ás 4 horas da tarde I d
Rua Conselheiro Mafra n. 90. I�'JInformaeõe!i em Florianopolis com os I,.'RIO 11 B t I ê d são Luís chamou o cozinheiro G .

. .

-
, ru a C:la e san- chauffeurs Acacio Braga, Boneco. ury, jóca [esuino e Otavio

gue ocorreu, ha poucas horas, de ladrão, acrescentando que o Pinho-TeleFone das limousines 1.222
��������_ __��n��i1i�EF���_��''''

f>'n um estaí"eleci'llento comercial mesmo não sentia ccnstrangimen- Em Itainí-No Caf? CRLfornia, com o proprietario I

���,
1'1

da Esplanada no Senado. to algum ao ser acusado pdn ••••a a•••••••G••••••••••••••••••••••tII.

O�
.

� IN
I �

Três homens S� empenharam oroprio patrão.
, I Deu á luz iPreso o I·a.bino 110-

��' II ií
rm violenta [nta, tendo um delf's Lino retrucou José Perelfa, I A, I rOVltz --, -

--,-_, '

- �,-_�'�," Iiii_ �j
secionado a navalha 11 carotida o gerente tudo presenciava e, em I Ires gemeoa I Bl� RUM i 0- Foram me- M .h D I e O O P E fi A D O R ,I"de um outro. dado instante, tentou acalmar O! CIDADE DO SALVApOR I sos O ,ab!�o Horovitz, �hc-
A vitima, conduzida em esta- crtmmoeo.

"

10 - O «Estado da Bala»

re-I
fe da Cc ngregação Ortodoxa DOENÇAS DE SENHORAS-PARTOS

d
., P t C S' t v ão por ern fOl ! b t d di S-o gravlsslmo para o os I) en- Ui 10 er enç , ," Ice eu uma car a o me ICO -r de Franclort e Hans Pome- CGNSULTORIO-RUA TRAJANO 17 SOB.

IraI de Assist-ncia, veiu a fale tom.ada. soh outra feição, pelo I gio PeiX0to, residente em Na- ranz. secretario da organi- DAS 9 AS 12 E 2 AS 5
cazlOheno, que contra ele avan- zaret, Informando que Clara I zação Sionista de francíort. HESIDENCIA A RUA Nerêu Ramos 26
çou, p:ocurandQ espancal-o,

_

Raímunda dos Sa.nto�, de côr, I se b. � acusação de terem II] FONE 1450
Acusado do roubos LuL da Costa, � garçon, P; de � � .anos, r�sldEnte �aquele I a��llta�o, ou procu�ado aU'111 Atende chamados a qualquer hora dia e noitera defend,er o, .patdlo, segun o

mlJmCJ�IO, deu a luz tres gL- xiliar, Judeus austrlacos a
E' gerente do «Café Espla- dp.clarol) a .pahcI,a. sacou de uma me o, que tece b,eram os nomes I transpôr a fronteira. \ �__Iiiiiiiiii__ l ;m-...... í__mMm;-ii ;;a;;,;:;.,

nada», sito á rua Carlos de Caro navalha e mvesnu contra o c,o- de Jorge, GeorglOa e G�orgete, I
valho, ° sr. José Pw:i,ra Silva, zinheiro, desferindo·lhe certeire ha cêr a de 6 meses atraz. I
H> ,dras, êsse cl\val�etro vinha golpe no peSCOÇO... ,/\quele. I�cultalivo acre�CE',1ta, Is-ntindo f(lltn de ,obJe,l,{�� � tr:e(- A nav�lha secionou fi. clilrotl-' na sua rmssiva, que 05 �rp.s .ge-I
cl\doria� d(l seu est!!.bi�'" 1'));').1",. ! da d", Llno. "7,e0S se ',rh�m h,t S .,uf'ndcs!
H"ntem, ;,fi/iR!, nnh,: (Pr ': QmlO'!/; <"r.f:> ''',cr:,rí/" ,,: r: Iptb leite rrat-ruo, Adeanla aio-!
Autor dos roubos "Ui o coznhe: bulatorie. n vitima exprrou. da o medico Sf'rgio Peixoto que I
ri. 1...;00 .lNé d,i 1-<0 <1, seu e!1 -

N.. local em Nezaret ,�,,: :'�'"", duas m"lhc-!
ri t'gado O"" A I r es quasi e'

'

,,'
,

, dehnqu"nte fOI plew p'" o
es

O patrão chamou sr-u etnr",.re- , •

J'
' , d 6· J' ás de Clara

, '

! cormssano
0030 I IIIS o L OIS'

('Indo e o aVISOU de .iue, s":' qui . l' ','1 t" meira deu a h..,
,

'

,

• Iflto pr' 'e:"l (' '1ue es 1\ prOVI'
znse COot.lOUln ao serVIço, ná')

d
.',

, "d J a segunda det:

I
enCll'nr'jo � 1"ffiCÇ"O c cnc,aver

tJ,,,is, fu! ílS�t,,' pAra o

.

Ilecrderio do ln',titu\" I
partos, feis filhos,

Lmo nq;r.Ol! 1\ ?ufoni\ d'l,o �n"
M� ,,' r ,�l '" ,

h,,:;, C01,«:S;;(d)I1'" '<" :lfen(1
'

n
" ' ',d N I Senes Ira

, I",':�':�l ,: r(�' {' ii rlla a-'

v",r(' 1 197, é df' côr b.anCilJ Suissa
r\ ( 20 anos de idade. Ha 9

II PRA"'" A 10 C t
I 'I U, - "Jm a no�

mêses 4ue ê e e o a5Sa�SIl1&OC . . , '

b Ih C f' E, I '

CIrculas polItIcas que o ex-preSI-
tra Iii ava'll no « a e c_'r,1

an:.-,-,
'

Ed d B 'I
d

' dente uar e eneõ. a,ua men ..

a».
_ te na wa propriedade de Seli-

Dr. Pedro de Moura Ferrai ?lOVO, no Usti, .tenciona passar a

Advogado IlnvernO na SUlssa com a sua

Rua Trajann 1 (soh.) �posa. I

I '.

a
.

a Trê I a ão I
� .

'",

cer ,

..

,

, ,

ai
!"

Onlt;!f\, ,ê( ""'" l,30 lu-
fãS. Luis da CO:.!a Barr' s, gar

d f' I '

çon o mf'smo C;) e, ú.:�,'VIOI1-S·'

crm Lino, Ambos enlrarélm a

o p s,
•••••••••••O••••••O.�9•••0�••e••••e••�••••••••••••••••••••8.'•••••••••••••••••••••••••

Recebeu, diretamente das fabricas, o mais formidavel
e o mais fas�inante stock de sedas

•

E' um deslumbramento de côres e padrões
maiores "Magazins" do

Paraiso das Modas lança em Florianopolis as

Primavera, a mais rica e maravilhosa creação de 1938!

ASSOMBROSO! INCOMPARAVEL!

Simultaneamente, com os

o

MARAVILHOSO! FANTASTICO !

Rio e São
sedas

Paulo,
da

o stock, de LINHOS, acabado de chegar,
em qualidade, elegancia e

� IW

CASA TRES IRM

LinhosSed'as 'e só na

A

e o

beleza
unico

............................................................0••••••••••�•••••ee•••••••

I
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A
#I

ais bél
•

jovem de Araranguá
o l11unícipio de Araranguá, em .renhida pleito,

senhorinha Zilá Maciel, representante daquela comuna no

a escetna da Olai! béla jovel1l Catarinense.

A
�������.�_�������_�'�����������.���������������������I���j�� SRA.HILDEGARDPEDRruftA EdAo��hlli�ndo ���-

D O P O V O Proprietario e Diretor Responsavel Decorre hoje o aniversario D&- sar o dr. Abelardo Viau e a se

J A I B O C A L L A D O talicio da exrna. sra. d. Hildegard .hgri.ha Rli Guilhoa Pereira de

Pedreira, viuva do nosso saudoso Melo.
patrício Ir. dr. Felippe Pedreira. -

.
FALECIMENTOS

Faz �noll hoje a �xBlla. Ira. d.! No Hospital de Caridade, onti.
Leovegilda Cab�a!, viuva do 1l0I- le eacsntrava em tratamento., Í':}
so saudoso patnclO Ir. prcfessor liceu na madrugada- de sabadc a
Flodoardo Cabaal. exata. sra. d. Leonor Pontes, es-

Fazem BDOS hoje: posa tio nosso distinto .conterr�-
o meníao Osní, filho do Ir.

n80 1Ir. �enente..Getulio L�llll
Joaquim Lucio de Souza, chefe Pestes, b.no!!o oficial tie Exercite.

I
clu oficinas da Imprensa Oficial; � extinta go.zava d� ,rlmde

I
a senhorinha Jacinâ, filha do

estima nesta capital motive per-

sr Ac"'l·no.J !;la" S que s!.Ia morte causeu grand0
. .. I \1101 o.;J 110011 (luza.

ternacãC&lDS ernaçao.
da Tarde», que GENElt�L VALGAS NEVES O sepultamento de seu eaâaver

Transcorreu êntesa a data ani- realizeu-se sabade último com

pleito o orador do versaria do ilu�tre g�.ner.al Valgas I
grarule ac�ml'lan.hament? ti. A ��

Neves, verdadeira relíquia do nos- aeta» MVIIl pezames a familia
35 gentilezas dispeaaadaa ao nOllo represen- 80 Exercito, cuja folha de servi- enlutada.

ças resplandece de iluminuras,
enfeixando um passado glorioso
de firmeza, de cavalheirismo 6

de disciplina.
Ao brilhante militar, que rece

beu as mais justas demonstrações
de apreço II de simpatia pela data
ôntem transcerrída, envia «A Ga·
zeta >, emDora tardiamente as

suas felicitações hem sinceras e

bem expressivas.

A
A voz

A

E

elegeu
concurso

linda
para

a

Vida
HABILITAÇÕES

I'
�
I'

IJOV
DO BRASIL

----_------_-_-------------
__ -

«A Gazeta» e do nosso vibrante eslega <Diaris
foram muito aplaudidos.

Em brilhante discurso discorreu sôbre o

club sr. 05n1 Regia.
Somos gratos

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

A eaudidata de Araranguá

Recebemos o seguinte telegrama:
«Araracguá-IO-Jornalista Jairo Callado, diretor de ·A

G..eta:o-Flerianopolis-Comllaieo que o .Clllb.a Fronteira>, des
ta cidade. elflceu ôatem, em grauâioeo pleito, a graciosa senhorinha
Zilá Maciel.' a mais bélll jovem de liDunicipie. Abraços. (a) Arnaldo
Napoli>,

o TEMPO
Dep.rta·...nto de Aó
r••ai4ltiea (;ivil

Boletiltl diarle dli Esta";
ç ão Aéro-climatolólica

.BEON� o lider d••
cinemas

A'S 5 e 7,30 HORAS:

Pela última vez:

Baptad9

tante.

DR. OSLIN COSTA
E.tá em Florianopelis o nosso

distinto conterraneo sr, dr. Osliu
COita, provecto advogado em

Indaial.
.

CHEHA.M: UNS

Sociedade Cultural
"luiz Delfino"

Acidente de
autemevelA LINDA SENHORINHA OIL�IA SILVl,�

eleita ea.didat. do �I.b :; de Novembro Quando, ontem, de manhã," se
apeava do onihus circular com o

Realizou-se ôntem nos ele,antel lialões do Clube 5 de No- veiculo em andamento, o ginasia
vemhro, do distrite do Estreite, espleadida e animada soirêe para iJO Silvio Santana, fê lo com tan

e8col.laa lia candidata .aquela simpática sociedade ao cencurso da ta Infelicidade que caíu, violes
mais bêla jovem de Santa Catarina. tamente sobre o passeio, do que

Nessa reunião, em que predemineu a alegria e a cordialida- resultou ficar bastante contun

de, representou o diretor deste jornal e os ti.Diarios Associados> e dido.
Haâio Tupí de Hie e Sã" Paulo, promotores do . certamen, o nOiSO Socorrido imediatamente foi
presado amigo sr. tenente Albano de Souza Lucio. transportado para o Hospital da

Procedida 8 eleição verificou-se !B triunfo da graciosa e gen- Caridade, onde ficou em trata-
tilislima senhoriaaa Dihaa Silva, um l\líl mais encantadores orna- mente,
mentes da nossa sociedade. O resuuadc foi o seguinte: Dilma Silva Ao chaufeur não coube nenhu-
-62 votes; Irene; Sartorato+zê: Aloisia Cayres Pinto-18; Helita f ma culpa no acidente.
Teodoro+B e Oadina Areias .. ;;-'! voto. '

Proclamand .. a vitoriosa II tecendo elogios a graça e encanto

( Vende-
da [oven Dilma Silva falou eloquentemente 0 nossc repre8entante asa á venda
sr. tenente Albano ti. S�uza Lucili). se a

EIll bêl. e fOrTld.oSO di9curso a senhorinha Dilma Silva agra-
conforíavel casa situada á rua

deceu o triUJafQ que ncaDava. de lhe 8�r conferide. Nerêu Ramos n. 13 - Qual,
Servida, peJoI distinta diretoria do «Clube 5 de NGnrnbro:., quer informação pelo telefo

�aut8. mêsa de dôcee; e liquidos falaram ainda OI! representantes de I ne n. ! .388.
--------------------------

,

J:lr61ViIQCII para e peri{,)do

da911\ft' horal til ônt•• ás IS liors. ..�-�

de Rojl: I DA·· TO·d •

Te.pg- Em geral instavlll. I r. rmlnlO avares _

BVl OS, narIZ,

Temporatura - Estavel.

I
�

.

.
gUiI:"ganta

Ventei: - Variaveis, com l'aja- CIRURGIAO-ESPECIALISTA ASSIstente do proL Sanson

das frelcas.
Consultas das 10 ál;! 12 e das 16 ás IS-João Pinto,7sob-Tel, 1456

Às temperaturas extremas de -. ..

-
...

hoj., f�ram: maxillíla 23.0 e m.i
. villla 16.5 regist.radas re5ptltiva
me.tl álll 12.05 e 5.45 h..rall.

Dra. JOSEPHINA SCHWEIDSON
(Especialista em doeneas de Senhoras

e erean�as)
�ONSULTORIO

Rua Felipe Sehmidt, 39
HORARIO: das 10112 ás 12 e das 2 ás 5 horas

�!����������.---11 DO.II�.s e operaeões
da

OLHOS

festival de carida
de no 15 de
Outubro

Foi fundada, Babado ultimo,
nesta capital, a Sociedade Cultu
ral «Luiz Delfino», que se desti
nará a incentivar o desenvolvi
mente da cultura da mocidade
estudiosa de Florianopolis.
A' reunião de fundação, que se

realizou na sêde da Associação
Catarinense de Imprensa, compa
receu grande numero de in teres
sados, ficando eleita e erapossa
da a Diretoria Provisoria e A Co
rui'!!8io que elaborará os Estatu
tal, ela novel sociedade.
Oi membros da Sociedade Cujo

Dr. CLA"UDIO DA SILVEIRA tural <Luiz Delfino» agradecem,
Achll-IIe nesta capital o n03�O por ROS&O intermédio, ao nORSO

cli.tintQ e talentose patricia �r. dr. distinto colega Batista Pereira.
ChlU�io da Silveira, abalisado que gentilmente cedeu a séde da
médico. A.C.L, da qual é Presidente.

Alcançou o mais completo exlte
e beliasimo, festivalleva10 a ereít«
lábado ultimo, nOI ulões do Clube
Recreativo 15 de Outubro e organi
zado pejo nosso conterraneo poeta
Manoel Felix Cardoso, em beneficio
dos pObres da ilha.

O programa caprichosamente 01'·

'aniz.do teve execução brilhante
-por parte de:; responsaveís, sendo
de notar 11 Interpretação que deu II.

predigiosa menina Nice Faria �
grande "Valsa Brilhante" de F.
Chopin, .Pc 18 e á Grande Valsa de
csncerte de Tite Wat1;ei.

Mais uma vez a promissora ell

perança catarinense se revelou ce

nhececlera do teclad., fazendo ju's
aos a)tlauaos que lhe foram tribv.·
tados.

O outro numero de destaque no Acompanhado d" sua eXl'llla. es- Aprograma fei e ad9ggio da Sonata po�a regreesou de sua viagem a· passaO'eDlao mar de Indiwg von Beethowen, DI D
executado pelo jovem Abelardo Sou..... ump,nau o nosso prezado con- DO ANIVERSARIO
zraav'elq•ue e tez de maneira admi· terrane(J sr. Norberto lAhmkuhl, I o·a LIR" TV.I.'lJISdo com�rcio desta praça U' � �I.'"

Tambem a senhorita Nazira Foi marcada brilhantemente a
Mansur vocalizou, com perfeição, JO.l'\GE LACKMA�N passagem d<1 130. aniversario do
muitos numeros, entre 011 quais o E

.

d
"Saudalles do Mar de minha ter.

ncontra"le nesta cida" o Lira Teni. Clube, flom um gran-
ra", de A. Papaiani de Padua, rece- competent6 cirurgião.dentista sr. I dio�o baile de gala realizado em

ben40 prolongadas palmas da enor· Jorge Lackmalln, re.idente em! a noite de Sabado.
me assistencia, que enchia literal· PGrto Feliz, D6l municipi& de ,I A 6558 festa de elecancia com-
mente o salões do simpatico gremio_ eh '

A vultosa sorna arrecadada em a

.

apeco. pareceu o {i}ue FloriauflpGlis tem
noitada de sábado vem compreval I I de mais representativo na sua

o alto espirito de caridade que ca.. DPI.. ALVAVO CATAÃO I elite social, o qüe lhe emprestou
racteriza o nosso povo, ocorrend.o Está sendo e.pp.rado amanhã,· um cunho de distinção inyulgar.
ao "5 de Outubro" para prestar o .

I
.

d d I b b '

seu apoio material aos desampara.
ne�ta capIta, VIO o e m itu a, A li inumeras representações que

dos da l'lrtuna. de passagem para o Rio de Ja-. foram levar o SP,lI abraço felicito-
Ags S8lis organizadores envia�Oi neiro, o sr. dr. Alvaro Catão. ex tivo a incsnsavel Diretoria do
r:llrfl )(]jcit��ê(sJ:elo lfsultad ,leputado eatadusl e uma da!!: per: Clube llIac.lina ofereceu uma ta-

I altamente compensandor e pelo l'd d I E .l h: gosto artistico na escolha dos nu-
�ona I a· 88 a quem o su do !I_ Çll .. e c ampanha, usando da Pll-

merel qno aClompa_harara 8 pro- tado deve inolvidaveill 8 inapa_ lavra, agradecendo, o Ir. dr. Re
graJPa. ,aveia terviçoB. nato Guttierrez, orader do Lira

Temis Clube .

• M

•

NASCIMENTOS
VENDE-SE um auto FIAT
em olimas condições de fllncio-"li

I
namento.

Informações nesta redação.
OUVIDOS., NARIZ E GARGANTA

Dr. João de Araujo
--_----

Alsistente do prof. Sanlon, no Ri" de Janeiro. Chefe do
serviço de olhos, ouvidos, nariz e larganta do Centro

de Saúde de Floríanopolis
Warner Baxter-Freddie Bartho-

iomew-Arlen Whelsll Mudoll-se para

Preças-2$500 f' 2$QOG, 1·1 Consultas diarias:

(A's 5 horas: C!ianças 1$500) b-- .

-

I
I

Boa Vitor Meit·eles� •
4 á��. Fon3: ��I
- _.,. mv

}I:stá em festas o lar do DOSSO J U O E U
estimado conterraneo sr. Jo';o não te.. direito
Oramiché Jor. e de sua exma.

•

f'SpOS8 ara. d. Lilian Filomeno passaporte
Grumiehé pelo nascimento tIa um BERLIM, 10-0 lavemo prQ-

intlrelsante garOto, que na pia mul,oll uma ei invalidando todos

bastilmal receberá "DElI'De de os passaportes, em peder de juw
Haroldo Ecison. deu. alemães.

Esteve demingo rio el.istrito do Ao el1vés de paliaportei, OI-
Estreito em vi.ita pastoral o ilus- BATISADOS judeus receberão cartões do iden-
tre arcebispo catarinense B. excia. tidade �om a fotografia e impres-
revma. d. JoaquiM Dominguell Foi levado, ôlltem, , pia ba sões d.igitais do portador,
de Oliveira, onde ministrou o tiamlll, 8 menina Mar!y, filhinha Elltratanto. os israeli8tas que
I:risma á ce.tenal de crianças. 0.0 sr. Romeu Dia", fi d. Maria obtiverem do minigterio do jota-
A' s'. excia. foram prestadall Julias Dias, funcionario8 da Se- rior a necessaria permi!lslo para

expreStllvas provas dfl apreço, teu- crt!ltarÍa de Se,u�ça. tendo tes-I emicrar, receberãg novos pall
do pl'eiiidido ai grandi0S8I de- i telllullhado o ate o ilr. Adernar I portes valido!! para a via�eDl pa-
m61nstraçõel de fé cat6lica. Dias e d. Maria da Gloria DÍlul.· ra o estrangeiro.

. VISITA PASTORAL

o Sílbão'

"Virgetn Especíalidade·'
WETZEL & Joinville

deve faltar em casa

de Cia. --

não

MAR(;A REGISTRADA

alguma
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