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Reconhecendo· 'O'erro
anteriores .., .",1 "O que pretendemos sebretudo, é .dar maior real

ce á verdade, de que a administração de Santa
se tem imposto de tal modo, que os proprios adversarios de ontem,

primeiros a lhe bater palmas, reconhecendo implicitamente o êrro de
críticas anterlores't e- diz "O Imparcial", do Rio de Janeiro, comentan
artigo do "Diario da Tarde", em que apreciou o relatorio da Interventoria
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e suas criticas

I NUMERO 1304

o RELATORIO DO INTERV-E-N-T--o-a--N-E-a-E-U -RAMOS I
E' o PRIMEiRO DO NOVO REGIMEN I.

Sob o titulo «grandes e peque- peição do p��'eeer de UI? _

orgão �I'�dores, ficaria desmoralizado o I vejavel compostura e serenidade I
nos Estadoa-, publicou «O IM- de quem chefiou a onosiçao na-, JUIZO de quantos tentassem negar de tãO) ilustre a II x i I i a r I

PARCIAL>, do Hio de Janeiro. quele 1�'3tado. E, e, n ;rg iintern en- : os Iates que a apreciação do paiz d» govêrno do Ar. Getulio Var-:
um interessante artigo sobre a te, o espelho mais fiel do p3n3a-: inteiro tem sabido enaltecer, e gas, e esclarecido colaborador do!
concepção falsa que o Novo Re- mento de quantos têm comb.rtido

'

naltecendo ao mesmo tempo o con-trutivo programa do Nevo I
gillen aniquilou, dos Estados se a si tuação daquela terra, que já: patriotismo, a sabedoria e a in- Regímen >.

r I'rem considerados grandes, apenas agora recolhe e propaga a imagem
i ..

pela sua represent?ção pQ.lití.ca. da vef!tade que ? �odos_ edifica, Inaueuracãc do retrato!Nessa ordem de idêas termlOa! corno r a da adrnini-tração exern- D '!r I-o IMPAHC�AL. o seu artigo I piar,
�ei'l!na e justiceira, do sr. do dr Ivens d' A··de modo seguinte: I Nerêu Harnos, '

• e raUl0!
< Aí está, por exemplo SAN- Porque o que nos transcreve o ,

TA CATA�lNA, pe911�no pela telegrama e�, �preç!.; �ada mais é na Secretaria da Se ...

sua geografia, pequernssimo que que fi propna impressao do povo
Pra pela sua representação, politi- de S3n�a C.atarinR. e impress.ão guran�.aca. I que, seja dilo de passagem, COlO- �
Mas, eis que surge, através �o cid�de. t�do com a recebida, n�s- Conforme noticiamos, teve lu-: prestado á nossa terra.

relatorio do Int�rvc.ntor Ner�u Ita
......a�ltal, e

_

no lesto do pais, gar, ante-ôntem, na Secretaria da i A sua inteligencia aprim§Í'ada,
Ram�8 - o pflmelro. relalorIO pela. �I\'ulgaça�) _dos pontus. es· Segurança Pública a inauguração 1 a sc�viço d�m �ran�e cora�ã? de:
por. s�n31 do Nove HeglmeIl. a I "enCBIS da gestão daquele Inter- do retrato do sr. dr. Ivcns de! patriota, têm inscrito, na histo-]
notícra do que faz e tem �eIlo a-

I
ventar, c. ponLo: (lua�.e revela� Araujo, ilustre titular daquela i ria política de Santa Catarina. i

quela terra e do que, consideran . claros e lmpr-es8lvo"" a be� di- pai1I.f).
,

•
,

! p4�inas fulgurantes, que elevam
do-a peq'Jer�a corno todas as ou : zer, desde que, S'A ex. 'assumiu, ha I�';'l lim�dlÍsla 'homenàgem pres-l' e (lignificam o rrossoEstede. I'.lIras, tem feito p()� ela, dentro �a I tre� anos, ° g()vern� daquele la-I tada pelo funcionalismo ao seu Rememorar a sua ação na As-,
grandeza do BrasIl, o sr. GetulIo

I bor,�so e .rnodelar E�tadl).
., chefe, num testemunho de apreço, sembléia Constituinte p depois na

I

Vargas.
.

I N30 qlllZ, �om �obreza al.la9, pelo muito que têm feito naque-I f'xtinta Assernbléia Legislativa do

T�mos assnn, como
�

o Novo c.alar essas �v)(lp.nclas .. � artlCu- Ia Casa, ape�ar de curta ain(la I Estado, onde v excia como n"r

Reglmen, o. grande Estado de h.sta do o.r gao da oposlçao cata- ser a sua dinamica gestão, e de teador da maioria, deu prova� so-ISanta CatarIna, grande pel� tra', fJDfl�ge, VISto como nos recorda, adrniração pelos excepcionai9 do- bej't� do Sf'U talento, seria re

halho comprovado de seus Íllho�,' e a.fIrma, tratando daquele r�la� tes de inteligencia e de capacid�- cord;�)' todo urna. epoea qfle ain- I
pelo acerto fecundo de sua admI- tono, qlle nesse documento Im- de, que o tornam um dos mais da vive no sentImento do nosso·

nistI'ação, pelas ri9uezas que ele portan.le. - para nos valermos esforçados pioneiros da cultura do)! pOVtl e que constItuiu urn episo'
faz circular atI'aves das estradas da adJetlVaçai) mesma do «DIA- nosso Estado. I dia m lmoravel na vida do E:;ta

que co�struiu, pelas ativid.adel �IO DA TARI_?E» -:- o !r. Ne- A cerirnonh revestiu· se de par- do, tal foi o brilho que v. excia.

que amma dentro de suas lISIDaS, reu �am�s exp?e a sltuaç�o eco- ticular significação, em face das, erripre�tou aOB trabalhos daquela
pela ordem que estabelece na'! nomlCa, fInancClra e social. d,) individualidades que a assistiram, e

I
casa.

suas finanças,' pelos frutos qu� Estado sob �ua gu�rda, precldan- que, pode dizer-se, foi tudo quan- Colaborando, com intenso en

colhe de seus campos, graçaR a do, de man�lra metICulo�a_ e real, to Florianopnli'ltêm de mais rapre- tusiasmo e sadio patriotismo na

,rlarividencia e cultura do sr. �e- na �10.9uencla .da expo�lçao e na I sentativo. E' que, além do sr. In- obra gigantesca que vêm reali-;
rêu Ramos, que

.

está. embebIdo ex,
alldao das clfra�, o a�ual pa- terventor Nerêu Ramos, cómpa- zan,do essa figura empolgante de Ido sentido real do reglmen que ?orama ?8. Santa Cala�ma q�� recerarn como a emprp.staI' sua homern do Estado que é o EXIDO. I

de�frutamos e sabe que, s(\ndo e .se� du Vldd, uma uIJ�da�e ]a, sulidariedade á homenagem d03 I sr. Interventor Nerêu Ramos, v.
I

rmbora pequeno� to�os os Esta- vltor!OSa nf) qltadro t�rrlto�lal do ftiDcionarios ao seu chefe, todas I excia. reafirma, dia a dia, a sua I "",:ó----
'd __ '_ --�o------

-A
--- f

dos, aos olhos do pais se engran- BraSIl. Folhear-se o relatorlO da 18S altas autoridades civis e mili- dedicl.ção pelo bem da nossa ter-' chefe do governo: dr. Ner.eu Ra- SOCIEDADE CATE
decem os que se ad�in�3tram interventoria federal -:- �cre�cen; tare9, assim COIDO tudo quanto' ra e o seu desvelado empenho: mo�, de quem vmha segumd,o.os RINENSE DE ME-

com. honestidade � patnotI8�o». ta textualrnente o artiCulIst,_a e I Florianopolis tê� de �ais dis· em �ervi·la, engrandecendo-a. i ensmamentos e. po�do em p�at\ca DICINA
Amda a proposIto �este artigo, olhar o Estado ta! qual ele. se I tinto no seu melO SOCIal. A' Secretaria da Segurança Pú- ;

as Iiluas. det�rmtnaçoes. AludIU ao

o met!mo jornal, publIcou poste- nos apresenta, cUJO progresso lll- Na sua simplicidade, a fe\lta blica, vem V. ExcÍa. com notavel modo sIlencIOSO de como o traba- Reuniu-se segunaa·feira ultima

riormente, sob o titulo -Um Es- contestavelmente se vem acentu-I que ante ôntem se realizou na descortinio e rara clarivisão, im-, lho v�m sendo e�ecuta�o, com a Soeiedade de Medicina, com a

tado e um panorama», o. que a ando de 15 anOi a. esta parte, Secretaría da Seguránça Publica, primindo rumos novos, racionali-, 6l\ergla ma� sem vlOlenclas. Pas- presença de elevado numero de mé

baixo tran ..crevemOB, na mtegra, numa bela harmoma de pa;!;, or- teve um cunho de grande signi· IUndo os seus serviços, dando-lhe' sou em reVIsta tod� o labor, fe- dicos.

b Ih
I d d N � R Achando-se !nscrito para essa

pelo alto espirito ?e justiça que dem e.tra a G ».
..�

ficação, por vir atefltar o apreço uma organização ao nini da imo cun ,) o sr. ereu amos no
sessão, o dr. Paulu Fontes apre�en"

'>ncerra e �e�o mUlto que �onra a Registando essa Opm!30, o q,ue em que é tida a personalidade portancia das atribuiçõe3 que lhe \ que concerne aos !e.8tant�s depar- tou um interessante trabalho cU.

atual admllllstraçao catannense: preten�ellilos sobretudo e dar m'u�r ilustre do dr. Ivens de Araujo e incumbem; zehndo, com inque. f tamf,nto� da admIDlstraçao e��a- nico.
"

-

eNo mesmo dia em que nos realc8 a verdade de que a adml da admiração de que se vê 1'0, brantavel firrneza pela defesa do I dual, afIrmando que Sua EXCIa.
.

Varia .• outras comunicaçoes cU·

, S C
.

d
. - d S C· _. 'I ';" d' d' d t d Olcas foram apresentadas.

ref.enamos a anta atarma, �- mstr�çao e anta atarma se deado em razao da maneIra exem· regime e das instituiçõc3 e velan· nao po, erla elxar e a en er,

I
.

baiXO da impressão de _uma PrI- tem I�poStO de t.al modo que ?S piar de como vêm orientando os do, corn serenidade e ellergia,pela, por s�a vez, aos reclamos �a .Se- 1= •

t dmeira leitura da. r�latorIo apresen- propr.lOs .adversarlOs de ontem saú serviços de uma das mais impor- ordem e tranquilidade p(Iblicas. I cre�arla da segurança, P�bhca., LXpreSSIVa car a o
tado ao sr, Getuho Vargas pelo os prlmelf<oIs a I�e b�t�r palmas,

I
tantes pastas da administraqão Integrado nos postulados do AS�lI� , fiue, pode anunCIar

_a! • • A

Interventor Nerêu R.a mo.s reconhecendo I.�phcltamen�e o catarinense, em razão, precisamen· Estado,. Novo e apoiado no seu· proxlm8 remodel�ç�o �a secçao prefeito Inlreu
..Jlm telegrama de Flo�lanopohs erro de !luas

.

CritICas antemures. te, do momento excepcional que, patriotismo qlle se não quebran-I de Armas e. Mu.n�çoes
.

de modo a

era divulgado pela Imprensa, E nem poderIa S?� de outro m�- o pais atravessa, embebido num I ta, vem V. Excia. prestando ao
I torná-la_ maIS efICI�nte, os estudos B h

dando n09, ainda a p�POSltO da- d? por_9uanto, cntICa;-se a adml- e3pirito de brasilidade, em que· Brasil o mais assinalado serviço, q�e estao se?de feItos para an;- orn ausen
quele importante depOImento, um D1st�aç.ao do sr. Nerau.Ramos,.e se está alicerçando o futuro gran-j com o impedir que filhos doutras pl�ar os serVIços do TráfQgo p'!
reflexo de «DIARIO DA TAR- persl�tIr-se nesse proposlto,. eqlll- dioso e glorioso da nossa terra e terras e, de p,(iIJ'meio, alguns bra- bhco e melhor.a� os da !?elegaCla
DE», valeria a se promover a mcom- da nossa gente. I sileiros bastardados, incutam no

de Ord�m PolItIca e .Soclal.
O nome do jornal não teria pati�i1!�ade to�al d� critica (.)om Ao ser descerrado o retrato de coração dos brasileiros o repudio I _ Ter�Inando sua prImorosa ora-

41'maior força sintomatica no
_

easo, 8 oplm�o pu�hca,. Já que, me.s�o nobre titular da pa!>ta da Segu- á sua Patria e ideias que repu-' çao, ,�IZ: •

valendo apenas por ser or�ao da em melO ao sIlenCiO dos admIDls- rança Publica, usou da palavra o gnam & nosso temperamento. I. - A todos quantos tlveram a

, opinião catarinense, se na@seõs"MÃis"-L"iNDÕ·S·"P-A-D-R--Õ-E·Sfuncionario ir. Solon Vieira, que E em nome dos meus colégas Idea de colocar na parede d.esta
.'nratasse em verdade de uma fo- pronunciou o seguinte brilhante eu lhe peço aceitar esta homena- casa o meu retrato, embora amda

lha que pertence ao sr. Adolfo EM LINHO
gem, por que, como disse de ini- extf,mporane�mente, d_ado o pouco

Konder, 6 segue sua orientação, Alfaiataria ABRAHAN Bisonrso cio, ela representa um preito de t�mpo da mmha gest�o, eu quero

porquanto, assim se esclarecendo Rua Conselheiro Mafra n' 9 inteira justiça ii quem, pelai soas dIzer que com êle�.heI-de �ra?a-
o juizo publico melhor se escla- ....ou ...ur..o do Bau"'o excelsas qualidades !hmbe se im- ,Ihar pela tranqUIlIdade pubhca,
rp.ce sobre o sip:nificado 9 ineus_ � .,. � ... A singela homenagem que ora

pôr á estima e ao respeito dos �om.le�!dade, com honra e iom

..........�.......�..... do Brasil prestamos a V. excia. não é. ape' seus concidadãos." JustIça.

i Contra Tosse, Gripe,

i
Chamamcs a atenção dos inte· nai! um preito de reconhecimen-

Bronquites etc. ressados para o edital do concur- to dos aeus auxiliares ao chefe Terminado este discurso e se � .",..,,_

I
'

so do Banco do Bra�il, que RU- querido ê respeitado, renadas as p�trn:8B, usou da pal�- V de� se
uma

blicamos em outra local, nelta Significa mais. E' um reflexo

I
vra Q homenageado. N (;) seu bn- en -

carre-

I I edição.,
da admira�ão que lhe tributa o lhnnte improvis? salientou o dr: ta com dois cavalos. Vêr

: O concurs. sera realizado nes- povo barrIga verde, e da sua

gra-\
Ivens d.e AraUJO que. a obra de

Ch
'

'''SfI�H'''S I d S d S e tratar na rua apeco
• " ��" La cidade, em dia e hora que le- tidã? ao cont�rraneo. insigne pe- senvo VI a na. ecretar�a e egu-

• '. Irão c.portunamente anunciados los mestimaveIs serviços que têm rança pertencia exclUSIvamente ao n· 45 •
........................�.

.

catarina
são os

uas

do o

DOvozA --------------- �

Proprietario e Diretor Responsavel CALL t:\DO
_,_,------- ,----------

VI Florianopolis, Domir1go 27 de Novembro de 1938ANO

Continúa na ordem do dia a situação politicá da Eu
ropa. A solução do incidente tcheco-germanico, aceita ou im
posta em Munich, apenas transformou-lhe o aspecto. O eixo
Londres+-Parie+Mosoow, dominante até 28 de Setembro,
cedeu logar á prepoderancia do seu anteganista Hema=-Ber
lim-Tokio. O que àiplomaticamente iniciem Chamberlain
em fuvor do nazismo com a sua primeira viajem a Berch
tergarden, está concluindo Chang-Kai-Shek num ridículo si
mulacro de guerra na China. A pretesto de perservar a paz
- a qualquer preço» garantiu aquele o expansionismo germa
nico na bacia danubiana; enquanto a pretesto de retiradas
estratégicas para reforço de linha:'! de defesa vaí este entre

ganrlo ao Japão toda a faixa litoranea do antigo Imporia do
Meio. Desarticulados o liberalismo e o comunismo (o que
quer dizer: insuladas a França e a Hussía), perdeu a Ingla
terra os naipes com que vinha inquietando o mundo, no

seu ingrato jogo de dispersão de forças politicas para impo
sição de seu jugo economico. A paz tão ausiosamente dese
jada não se firmou. A Tchecolosvaquia eontinúa a ser de
glutida. Exércitos estranjeiros continuam dentro da Espa
nha. Continúa o Japão a devastar a China. E até os últi
mos acôrdos resentem-se da falta de firmeza, de sinceridade
e de confiansa mutuas. Tudo isso perque ainda agora insis
te a Inglaterra em só resolver questões 'Politicas cem sacriíi
cio de terceiros. Dispensadas pelos Estados Unidos as divi
das de guerra restava apenas á Alemanha Q prejaizo mate
rial de suas colonias. Hestituidas, estaria talvez a estas ho-!
ras ela satisfeita na reintegração de seu territorie, após viste

:

anos de inauditos esforços para e resarcimento do que a
,

granêe guerra lhe fizéra sacrificar. Nesse sentido heuve umt'
momento em que a França chegou a lhe estender a mão.
Mas logo a Inglaterra passou a embaraçar 0811. C6m�çQ de
cordialidade, opondo-se á revisão do tratado de Versailles.
Reavivou-se então o adio do vencido na medida da cicatri
zação de suas chagas. A mutilação da Tchecolosvaquia, como

�

a anexação da Austria:, foi arrtes uma denhnstração da for- _

ça d�ntro de um plano estrategico para desmonte da supre
macía britanica do que propriament.e um átCl fie con'1uista.
O malfadado acôrdo de Munich, reprovado por todo!'! os so-

•

ciologo� e e!ltadistas imparciais, está aí a praduzir Oil nefas
tos efeitos previstos. A vaidade da grande vitoria !obre o

hberalismo franco-britanico transforma-se em desmedida am- ,

bição de mando. Em Elonsequeneiu dos êrros apontados é

agora a Alemanha que pratíca êrro maior; tentando desasso

cegar o resto do mundo com o vislumbrar minorías gel'mani
cas onde quer que o pacifico colono teuto tenha expontanea-
mente construido o seu novo lar.

•

E como êsse expansionismo envolve ao mesmo tempo
a propaganda de"um nO\-o regímen politico, resta aos gover
nos verdadf'irarnente democraticos conjugarem suas forças
civÍt.;as e morais numa perfeita codificação de leis garantido
ra� da Liberdade, Egualdade e Fraternização de homens e

póvos, afim de poder opô r-lhe barreira instransponivel.

o sr. Interventor Nerêu
Ramos recebeu a selJuinte
carta:

"!tajai, 16 ele novembro de
1938. Cumpre-me acusar o

recebimento de um exemplar
do Relatório apresentade por
v. excia. 80 emineBte Presi'
dente da Republica, dr. Ge�
tullo Vargas, sobre os nego
ci,,� pu'blicos do Estado. A
gradecendo, felicito v. excta.
J,lelo suscinto trabblho que
revela cem clarua, dedicação
e és!orço na realização de um
governo fecundo e honrado. '

Grato pela f\entileza, apro
veito o enseJca para reiterar a
v. excia. protestos de elevada
consideração e distinto aprê
ço. Irineu Bornhausen Pre
feito Municipal de !t8j�i".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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mais
.

I , Alegrae os vossos filhinhos, oferecende-thes os

a ..
III --lindos B R I N Q V E O O S adquiridos na

C__é�
A Casa que mais barato vende

M._A C E O O N I A
_----------

TRA..JANO
'.

A VOZ DO POVO

Inaugurado o retrato do
InterventorNerêuRal1los

I

VARTEDADE INEGUALA.VELAEM CAMISAS FINAS POS-
SOE A

Alfaiataria ABRAHAN

GAZ
e

TA
Proprietario e Diretor Responsavel
JAIRO CALLADO

oOEON, O líder dos cinel11as�HOJE"-A's 4 112-6112 e 8 112 horas HOJf
o máis deslulnbrante desfile de oleigillalidades até hoje apresentadas pelo Cine�a !

Canções! � Comedia! ".... Bailados! ,... Girls e

REOE

.L\ "Combinação Feliz" nas

perfumarias é arte que não
encontrará simile. As íormu
Ias dos' Tres Elementos
primordiais da Beleza são
frutos da "Adoraeão"

Sanatnrie "Santa Catarina"
_._..

Dr. André Kiralyhegy
DIRETOR PROPRIETARIO

Estação PERDIZES - Vila Vitoria - Estado
de Santa Catarina

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

estradas de automovel, com clima 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 (malaria), esgota
mento, etc.

�
_. - � _... .
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Musicas!

MO OE 1938
--- --_._------_.__ .. _

eum MISDA AUER-.BARBARA IlEAD-JODN KING-·-JOY HODGES-ALI�E .BRADY - LOUISE FAZ�NDA - BERT LADY e

DAVE APOLON e sua afamada orque�tl·a ! E! um esp�taeuIo invulgar !

No Prog Dia de MiDas Gerais- D.F.D. '- '., ,...._Rigorosameute suspensa ... toda e".,.p·re('os".�2$500 e 2$000rma"""Fox Airplan News n. 201102-atualidades qualquer entrada de favor �

OI

Rua Conselheiro Mafra n' 9
.

Desviaram duas to
neladas de bronze!

PONTA GROSSA, 24 - Em
prosseguimento das diligencias
em torno do furto de quasi duas
toneladas de bronze das oficinas
da Estrada de Ferro, foram in
terrogados hoje e depois postos
em liberdade os seguintes opera
rios íerroviarios: Rubens Simone
ti, Nivaldo Mendes, Valdemiro
de Melo, Josino Freitas, Clodo
aldo Bitencourt, Artur Antunes
da Silva, José Batista Santos e:

José Andrade.
Todos os depoentes foram una

nimes em confessar a autoria do
crime acrescentando que assim
faziam compelidos pelas privações
a que estavam sugeitas suas Ia
milias em face do grande atrazo
dos pagamentos de vencimentos.
Tambem foram detidos hoje os:

terroviarios Jeremias da Silva,
Freitas e João dos Santos que
serão interrogados.

Casa Vende-se a casa
--no 117 situada a

rua Major Costa, a tratar
com o proprietario João Se�
vero dos Santos no Cais
Freder co "Rola.

:f'

Gírls!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA, 2.7··11··1938
CARTAZES

FlorlanopoJis
EDI'TAL

Banca

-,- A'S 6,30 e 8,30 horas:
.' Sessões Elegante

A luxuosa comedia' revista da
llr,iversal com Mischa Auer
g,ubara Read---John King-Joy
Hodges-Alice B,ady '_ Louise
Fazenda. )
REDEMOINHO DE 1938 1
Canções lindi-simasl Bailados!

de�lumbran!.esl Cenano riquíssimoll
Abrirão as sessões: I

DIA DE MiNAS GEHAIS!
-nbclo,ial da D,F,B. I

I

FOX AIRPLAN !
NEWii N.20IIOO, ; ......�·�;iÇ�!j:i;--'�-:.:-i-'-§'���-"'�--�-'����'CiIi�iililiia3 VENOE-aE

[oolendo as );t!guinte5 Iepol'tagens

'1-"
- � �- - �-..--

Por puuco dinh�iro e a

CHECOdESLI_OV�\QUIA: I Exames de adll1issã., prova, vende-se uma peque
Lar �unciman visita o, na Fabriea de Aguardente,
Arcebispo de Praga. I Vinagre e Engarrafamento

CHINA: Dt'ante do ataque ni- i I PROFESSORES DO GINASIO, AVISAM AOS de Bebidas, com carreta
ponico, os 'orfãos deixam:

I
SRS, PAIS QUE SE ACHA ABERTA. COMO NOS propria, tendo um Alambi·

Hzwkow.
:

ANOS ANTERIORES, A MA lRICULA NESTE que produzindo 160 Litros
EE. UU.: COl:Curso de beleza CURSO. ATE' IODE DELEMBRO ViNDOUI�O. 'Aguardente em 5 horas.

em Atluntíc C\iy pu.ra li MELHORES INFOR!\1AÇOES, das 11-13 Flcilita-se o pagamento.
escolha de «Nbs Ame- i horas ás Ruas Padre lIoma, 125 e Bo- Tratar na Praça 15 Esq.
lIca» i eaiuva 17õ· Fernando Machado (Bote-

Fl�ANÇA: A partida dr' ba-: quim) das 16 até 21 horas.
Iões para o «Prel'f.io Gor- 'I

�._-'iiôi--íõii'-'_;"-im�_-�;;;ii iõãhniíii-iiiii-_t--iiilidrií-ifiiiiiiiiii_·iiiiiiiiiiiiii�__
· ··_iiiiiiiii_iiiiiiiiiiõiiiiiiii_iiiiiiiiiii:' $e E M" PI

don - Bennet» ,

Preços-2$500 e 2$000·1
!

Para amanhã o diderlt tem!
em cartaz a pelícu!1! consaglada·
MS Estados Unidos como urna

das ITlbis humanas da temporada.
ESQUECER.,.NUNCA I

com Gloria Dixon - Claude
Rains-,Edward Norris.
Preço-l $000.

peciona o territorio invadido.-
-

ODEON, tantos anos nas taboletas-

dOSlParis: =-Deladier é aclamado teatros] limy Savo, o maior pa-
ODEON, O IIder dos e DO arco de triunfo presta ho- O L I O 1= R DOS lhaço e pantomimista do mundo,.

cinemas menagem ao soldado desconhecido L que fez com que reis, rainhas,
.

f'ROGRAMAS DE HOJE� Londrell: Chambeslain e os C I N t:: MAS (�uqlles, principes e milhões de
A'S 2 HORAS ReiS são aclamados das sacbdas L habitantes, do mundo rissem de �

Vesperal Lider dIJ Pi:!lacio. suas arioraveis creações comicas! I De ordem do sr. presidente, fazemos público que, de 1.

1) A�;}:n:�f\!_CI \ AO TRA·
NOTICIAS DAQVI E

Um espetaeulo des- Mischa ,AlIer, a ,mdior gargalh�· � a 1�-12-1938, estar�o abertas as inscrições para � concurs? a

, or':;,.�;lr\DO RU!?AL--
DALI Ilumbrante, Barhara

I
da do cinema! Alice Brady, mais I realizar-se �m local, dia e hora �p�rtunamente anounclados, destine=

'ID,\ '�::'. 'r �
Greta GarbQ depois uma lon-

Ilead - John Kuig engraçada que em todos cs suces- d,os á admissão de «AUXILIARES» para servirem nas Agen-
2) E,vl1 L_NAdA r tiLHA- aUS"'IIC.l'., Vi'SI't" seu

D í I Loy Bodges - á fre_-I
sos do passado! E quem conhe- eras deste Estado.

dI f t ga,,, 'A "u" [a s na' d' I
' FO b I

.. d'd d' d
um rama ne or rêS aven °

I tQ e um famoso gro- ce �olse Fazenda e suas gosto- rca estat e eCIOo que os can I atos aprova os 50 po erão

tur as COHI o granrb astro Ata .........rr.d I D PQd.eolDediaDt.sem,s�s lisa:la"� servir nas Agencias situadas neste Estado. O Banco não atenderá,

J'h \'ii! d d ..,- I a f e Bl)j§CII1D8S R d I
I
E' I' 'b I did d di I I'

u, II w ayne, secun a o .... ' d
' e emo nho de 1938 -Ia e lima ista que garante 50 qua quer pretexto, a pe I os e a rção, remoção ou oca Isa-

c',
� no ..,8110 li .

d
'

d'f .', ..

d f Id d B
por rw-n L,(!Ze,

(;;UIN
mais J qu,· o bastante em di-. ção 1 erente; Isto sem prejUIlO a acu a e, que o anco se re-

3) A lVIASCAhA DE SEDA- Az-()s japenêses de- «REDEMOINHO DE 1938:.> vernmento. Mas esperem! Temos i serva, de aproveitar os nomeados, em qualquer tempo, onde me-

Ínteressante comedia cheia senvolvem uma ofen,iva por ler- é o casamento de maior sucesso canções do celebre «team» H�- Iher lhe convenha.

d I d ra mar e ar contra a capital Id O á d 'd
o

. e ln as canções com entre o te-aliO mundial e o n° r o . Ad�n1soo e j,mie Mac-
,

concurso constar e provas escutas as segumtesmate-
1It CI T D I prollisoriatJ-hnbw,

, eire rever t:: ona d �.�±s&.� iI!.ll!f,!!,!.�_ nema! E um' ftícesso com j O Hugh; rnuldidões de lindas girls I nas:

W()o(k
Parteira o

estrela! e bilados; Davc Apolon, as PORTUGUES-Redação de carta de tema dado. Selá exigida.
Preço:-I $000. V t:jOiUl só esta lista dos me" dos maesn os de orqu-stras de como nas demais provas, a ortografia simpliíi-

Enfermeira d DIhores comiç.os do momeute no dausa e sua celebre orquestra ca a, nos termos do ecreto Lei n. 292, de

D. flora Muller: tea�r� �undial: o

Bily House: 140 mundialmeute conhecida. 2J-2-1938,

j Rua Tiradentes 44 I I'
quros de »legria que veio de Jún�e ludo isso a varies nurne- Datilolrafia -Cópia de trecho impresso, durante 5 minutos.

,

J I-Jova York onde era astro ha ros de reputação mundiais 1101 levando-se em conta, no julgamento, não só o

!:'_ d __ '

�._,. tampo de variedades, musica que numero de palavras transcritas, como asseio e a

II
--

- ,--,---- --- - -

mexe com os nossos p�s e terão bôa dispesição da materia-margens, e espaça-

I F brl d B· d
um peque! a idéa do que é "'Rê- , mento, etc.

I a rica e rinque os DEMOIl'�HO DE 1938», o Contabilldade··Lançamento em geral-5 questões

'I hlme da Nova Universal que será Aritmética -5 questões elementares sôbre sistema métrico.

A F abrica de Brinquedos de Osvy Souza cu- apresentado hoje no líder. juros, descontos, câmbio e proporções, em que
; os temas envolvam manejo de números cem»

plexos e frações OIdinárias e decimais.

Serraria DELAMBERT
As provas de português e datilografia serão eliminatória."

Forie 1.100
Além dessas materias haverá prova facultativa de esteno-

grafia, que, em igualdade de classificação, garantirá o aproveita�
mento prderencial do candidato.

A inncriçio será Ceita nRS horas de expediente externa,
nos dias úteis, medianle pedido direto do candidato, que mencio
Dará o endtereço e entregará dois retratos (3x4 centímetros). O
candidato que não provar residir, a juizo do BancG, neste Estado
pelo prllzo mínimo de um ano, não será inscrito.

Não ser�o admitidas as inscrições de candidatos do sexo

feminino.
Pua a Romeação é necessária que o eandidato aprovado

satisfaça os seguintes requisit-os. �erificados e provados a juizo do
Banco:

�INE§ COROADOS
REX, 35 2 hMas:
Matinée das Moças
AVENTURA EM NOVA

YORK com Jean Arthur e Jocl
Mac Crea
O PODER DA MAGIA com

J��osalind Keith e Charles Quig!ey
Preço-l $000.

-A'S 4. 6,30 e 8,30 HOR�S:
ROSALlE com Nelson Eddy

e Eleanor Powell.
Preços-2$500 e 2$000

IMPERIAL, ás 2 horas:
Matinée Infantil

PERIGO A' FRENTE com

Randolph Scott e Frances Drake

,NOS LAÇOS DO HYMI
NEU com Anne Shirley e Her
bert Mauhall.

Preço- 1 $000.
,

-A'S 4,30, 6,30 e 8,30 haras
ENTRE DUAS BANDEl: I"RAS um Lida Baarova e Ma-

thias W leman.
l

". O REX apre_enta juntamente
'com ROSALlE um repositerio
de novidades internacionai. cujo
resumo damos a seguir:
....e••l.v•••I.: - A

Otupaçlo do territerio 5udeto;
Hitler. Chamberlain, MUIS�lini e

D.ladier assinam o tratada de
oCupaçlo da 8ohemia.
I're.telra 8•••'81-
O. Alemies marcham atravez
oa fronteira; Hitler entra e ins-

munica á sua distinta freguezia, que �,e mudou

para a rua Bocaíuv<I n' 221, no prédio onde fun

cIonou a fabrica de cí!misas «Amelia...

-nlo sofra de molestia co.tagiosa, ou de outrá

que o impossibilite de exercer as funções, nom

que tenha deleito físico que o inhiba de exer

cer o cargo, ou lhe dnninúa a capacidade de
produção;

'-possua robustez, revelada pelo índice. para
suportar o sE'rviço de escritorio por oito horal
diarias. Este e o requisito precedente serio ve

ri(icados por médicos de confiaoça a designa
ção do Banco;

-possua idoneidade moral, comprovada por ates-

tados de cGoduta passados pela. firmas eu

empresas onde houver exercido lua a'lividade
ou, na falta, por dua, pessoas de respeitalidade.
A entrega desses documentos nao impedirá 8

sindicancia, por parte do Banco. dos prece
dentes do candidato;

-tenha a idade minima dI! 18 anos, e maxima de
29 incompletos (em a data da inscriçlo), pro'
vada com a certidão de idade ..verbo ad ver

hum» do registro civil;
-apresente caderneta de reservista do Exército

ou da Marinha, ou doc'Jmento supletorio defi
nitivo provando plena quitação ou isençio do
serviço militar;

-apresente carteira de identidade, passada pela
autoridade policial competente;

-eDtregu@ 3 retralol com as dimensões de 3x4
centímetros.

Em igualdade de condições, terão preferencia para a no

meação os candidatos que exibirem diploma de perito-contador,
contador ou guarda-livros.

O direitQ _ nomeaçAo, dos candidatos classificados. serà
valido dl,lrante dezoito mêses, a contar da data da realização do
con.uno, e prescreverá. portanto, s� a nomeação nlo se verificaI
dentro dasle prazo.

A posle do candidato nomeado deverá ocorrer dentro de
30 dias, contadol da data do aviso da nomeação ao interessado,
sob penl. nl falta, de· ficar a mesma sem efeito e, bem assim,
caneelado o direito decorrente da aprovação no concurso.

Florianopolis, 22 de Novembro de 1938
pelo Banco doBrasil

JOiO Leal de Meireletl JI'., gerente
José p.dro Gil cont.der

da Brasil
Concurso para "Auxtltar"

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Negócio de
ocasi'So

Vendem-se 2 casa. á Rua Bocaiuva nrs. 150 e 152

I
t .ita á Rua Rafael Bandeira n.. 10 e mais .. na mesm�
rua nrs. 11, 13, 15 e 17 --Vila Nerêu Ramos. Todas de

;��nte cQnstruçlo. A tratar á Avenida Hercili. Luz n.

, ,

WM Q !'�I,.,IXIR DORIA" E' ASSIM I -

COLICAS .. AII)\S - INDIGESTÕES
TONTURAS ... ídSOf\lIA.,. DIG!;§TAQ
DIFICIL ou DEMOrU�f,::A '" HAL1'l"O
RUíM - EMFIM TG!.'lA!:: /o.'", M':)I .. (;:STIAS [:)0

ESTOr...1AGO. Fj(3ADO-INTCST!NOS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.__F_r_e_t_6s_'_d__e�c�argueiro_:__ I" T���neHotel CentraIT���ne �G Paquete ITAPURA sairá á 26 dlO O Paquete ITAQUERA salrà á 26 dol� Rua �i$c�onde de Tauney =N' 185 í�corrente para corrente para:
J .. iin�vile .111 SI-. rl'a&ftllll'lling_Paranaguà, Antonina, W III � ID IH U II.tg II iii ..

Santos. Rio de Janeiro, tmbltuba ��
Vi��c�ieBaf:, �:�:��'fo RÍ"�e��1:s c

II
Hotel situado em melhor ponto silen-

Cargas e passageiros para os demais por- Porto Alegre • cioso do centro da Cidade !,;tos sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro. I
TCí.

AVI·50 Recebe-se cargas e encomendas até �a véspera :das.!saídas dos paquetes
e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesmos, á vista ds 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 csnduzlda, gratuita- !
menté para bordo em embarcações especiais. �
ESCRITORIO-PRl\ÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 SGB. (FONE 1250) G
ARMAZENS-CAIS BADARÚ N. '3--(FONE'1666) -END. TELEG. COSTEIRA �

Para mais lnfcrrnacões com o Agente'
..J. SA",fTOS CARD<"JeO

gjiP

-:;II!I::iIEI�I!IIICIlllllI1ll!)I!I:iD'
__ma:!i1B!lm!

Ai&iiM!iZi··,��lI!@�-I�;_:JllmllJl!ll()_óiIlIE"� II '

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

A &AZETA,...1938
:_.h5!!tSt�=ª;;:;;;:�-Illlei ... men::

t ir -&&'--1 PI:>OD-IGIO °

°fo :-M-'-'I-'I- AGRE '"
--

----. . .-.-----.- .l , ,slgnl lea , J
' ,.

Concertos, limpeza geral, reformas, IUbrifica,ções' MILAGRE significa
e pinturas em

'

f;IIARLAU'I'D
Maquinas de escrever, de Contabilidade e C <li

xas Registradoras, nacionais ou estranjeiras.

AUGUSTO KLOSS
Mecânico técnico e prático

Rua Conselheiro' Mafra n. 90.

I
usando o creme

t::UARLAU1.'1I II dirá logo sorrindo: que produto Imaravilhoso' (

Fone-1488 VENDE':'SE um auto FIAT
em ótimas condições de funcio
namento.

I�formações nesta redação.

Companhia Nacional de Navega ..

Çãd Costiera
Movimento Maritimo ..Porio· Florianopolla

50 '!5er\/igos -ºp9 ��a,!3sag�iros .�-=����__. ..41446•.. u__ . mr: �_ �

Para o Norte Para o Sul
&<" ,.x." ...d'%t§W··W '0"',' j�' ., � I i

,

5' eWWi!

--; ! !!'irp" ,: ,g

RrA-VlcrOR
1939

Admitem-se ainda algun�agentea1lnotinterior
FABRICA DE ESPELHOS. A UNICA NO ESTAOO - VlPROS DE TODA ESPECIIl =- MOLl)URAS--

. QUADROS, ETC.-vIDROS LAPIDAD031E BISEAUTE' �OB MEDIDA

Fornece�pa("a o interior

SintonÍsação Elétrica, em quasi to

dos 05 modelos 1939!!! maravilho
sa concepção eletrotécnica que per
mite a captação de sua estação pre
ferida, mediante o simples movi
mento de pressão sobre um botão!!!I Distribuidor Exclusivo

Casa P I E P E R
�ua 15 de Novembro, 3.6 - JOINVILE

C A S A
..JOINVILE

E P E RIp

a e

...... que possue o maior
e maís variado estoque de
qualquer artigo Iarrnaceutico
e dentario no

ESTADO DE
STA. CATARINA

Deposites dentariQS erra

BI umenau -Lages-d araguá..Cruzei ro doSu I
ALBERTO BORNSCHEIN

HUA � DE Mi- RÇO Nr. 214
"Ixa posial 95 lEnd ... telgr. "MIUGryaH

O I N V �

'" - ....,---

I
Preferido das Exmas. Famltlas e Snrs. Viajantes I

- J I\RDIM GRANDE E SOMBRIO � I
Quartas b�jn5 Boa comida �'f.!,t�·

�;.;
��?�,�

�

BEBiDAS NACIONAIS E ESTRAN]EIRAS

Proprletarlo: LEDERER

.����......."""�--�

HOTEL AND ETTA ii
o MELHOR DA PR ..<\ÇA \;

ACOMODAÇvES CONFORTAVEIS PARA VIA- IIJANTES E EXMAS. FAMILfAS lli
TRATAMENTO DE PRUMEIRA ORDEM-CO- I

ZINHA BRASILEIRA E ITALIANA
Anexo: Armazém de secos e

molhados j
Santa �lIt��in.. IIlIerval

.'�

Yalyulas
FOllolrafoli
BiSe81i

. A.ulball

.9& sp:s;s

I;

Propr.: FRITZ SOPP

O ponto mais central para hospedar -se em

[oinvlle, com conforto, ótimo passadio e prontidão
I' só no

Hotel AvenidaSECÇAO DE ARTIGOS PARA HOMENS-Chapéus Rarnenzoni+Camísas - Gravatas, eto.-Artig0i para
Barbearias-Para Invemo=Banho-vSpert-c-Viag€m e Carnaval

.

CASA
iI

Rua do Prínctpe, 353

( .JOINVILE
..JOINVILE

o maior stack de roupas para meninas e g_ratas

VISITEM
a A CAPITAL.

Rua Conselheiro ·Mafra esquina da Trajano
A. C'A'PITAL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



DOENÇAS DE SENHORAS--PARTOS
t.CNSULTORIO-HUA TRAJANO, 17 SOB. fiDAS 9 AS 12 E 2 AS 5

I
, :HESIDENCIA A RUA José Ve�ga 186 i
11 FONE 1199 �
II Atende chamados a qualquer hora dia e noite ti

II
ii

I
"

'i
I

Formado pela Faculdade de Medicina da Univer
sldade de do Rio de Janeiro

Tratamento clinico e cirúrgico de todas as n.oles
tias do 0lh03

Consultório. Rua V.:·.'
Meirfõles 10

fi 's t 0,30 e das 2 as 4 ln.

de QUl'0 Pído, 42-
rone: Consultorio, 1405
Ell' R" I ' l u e t:
l'one: . éswencw, I "J.)J

tapnml
F'ulfd" d@ reserva

HJ�'(�OC:OOO$OOO
"259.740:1cOtOOiU

EIIE.·CVTA TODAS AS OPERAÇÕES BANCARIAS

�eiAS E CORRESPôNDENTES EM!'1:nJD0 O PAI,z
ACIiN€-lA IJOCAL ROA T'IfAJANO, No 13

A.bana. em conta corrente. os seguintes] jy_ros:
Jtp. �m Jur9s (C01�E�CIAL iiM LIMITE) 2% ara
�lP. tlmitadts (limite de 50:000$) 3� ala.
tip. pgptdares (Idem de lO:OOO$) 4% ala
trepo de av1so prévio (de qnatsqcer quantias. com retiradas tam-

'7'

bem de qua!squer iplP?rtancias).
'i-;'mm aviso préviO de 3O:"dlas
�":�d$ll de 60 djàs
'�etb de 90 dias

M; A PRA�0JFIXO:
po 6 tntsElS
Qor 12 mêses
6Jm renda mensal

l!iE'nil.Â.S A PllEMIM.
por 6 mêses
por 12 mêses

Stlj0ét() a�o proporeíonal, '

E�l)e"iente: das 10 ás 12� e das 14 ás
Ao-s sabados: das 10 ás 11.30 horas

Endereço telegrafico: SATELLITE

TELEFeNE 114

4% a. a.

�% c:

15 horas

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

CONSULTO.R!l)-�·Rua Tra
ano N, l 8> das 1 O ás 1 2 e

das I 5 ás 16 112 horas.

qualquer
estrutura em con ..

ereto armado
e ferro

Planta.execuçãe, ffs
catjzação e direção
de obras
Aparelhamento 'com
pleto para constr-a
ções de pentes em

concreto armado

1ratamento moderno das
molestias rio Pulmão

Consult.-R joão Pinto, 13
1 eleíone, 1595

Res. Hotel Gloria-Fone 1333
r II

...- ilallll!il·.t ·&.�-!!IPllIIimilili-.'II!IIIWSIr&I,tII1II!!!1!!Il
'

\\. I��U '(IS �QS 13 ás 16 hrs.

Ex-chefe Ela clínica do Hoipi
tal de Nürnberg, (PlL'Ore!sor
lndórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter]
E�peeía!�f!a e�n �'I!"!l!rgla

o;ra!

mar- Carneiro Ribeiro

alta cirurgia, gineecologia, (do
enças das senhoras] e partos,
cirurgia d() sistema nervoso F;

operações de plastica,

i
I

,

!

J
I TELEF. 1.28')

li RESIDENCIA-l{ua Este-
I !

ves Junior N. 26

I'1M:'l"� �.�� �' �
<' <f, .t�., '. "'" <-,;1,'.. • Q #Ate,,,

I
i
I
�

ID�'®�J:1
CLINICA SERAL

Vias Urinarias

Engenheir'o Civil

Economiaa

Andar

Caixa

Apartamento
Postal, 784

iii

N OV!ID�q.:1r
.' SUIiALIAS !A��P�p..(,�j Calcados iMo M"'R QUAUDA.E A

." 'f 20$000

ISapatas DE VERNIZ DA .tIcIUt.!
.

QUALlDAl'lE PARA S�HORAS••�. I':HINELOS, TAMANCeJI, ClNT., .
I

FABRICA DE CALÇAQPS-ll&D8
A LHE.R."""

Secção de venda�J�.YA (l..ort MAP.PtA••
. � �

-

, ,�. �
� .. " '. 1 .. "' ....

•. '''!I!&! .' JF?!11!fI!!!8'i:. ,.r ...

8eaterte, Diettnçh I B"III
....

�...
_

..

'" _
. _ -"u:"

" .. conomla
nos Trabalhos do

rte*-i,m
.

otn

Só
Consultoria T"

�.fl.
Prof�ssio�ais �aili>ilitaclos fiDara' üe."$

QS ra,-oes de engenharia,. .

Administração. construção e reforma de prédlos com

pagamentos em prestações

Projétos em "geral

Escritorio centra' : Rua 7;de Seterl1bro, 47
Porto Uni ão

""'-r' - .� .

r Ti· "i< 'W'f ''9

••

....
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MET OPOLE I�
(ia. Nac. de Acidente do Trabalho

'

EM STJ� .. CA·'''''''ARINA
GKE .

NOPOllS

i;í\: ''':':

,-

Europa L
f�U/l.. ESTEVES JUNIOR 93

FlolíohuIlBOpolis---Telefone 154ii

,

(
i

,�I
�1r��" I
�I
f�1�
l�'I., ,

sua favorita �I
1 I

«r e 17a

�-,----

FLORI
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�on§titl!_lem um poderoso gl·'.pO segu
rado ueuuinaluente bleasileiro, a ser

vieo de todo o IJrasil

PEÇAMnNOS PROSPECTOS E BNfORMAÇOES
CONSULTEM NOSSAS TARIFAS.

Dire'toria: Dr. F. Solare da Cunha,
Dr. Leonardo Truda
Dr. José de Sampaio Moreira
Dr. VirgiUo de fi/léBo Franco
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E' o melhor e mais lindo presente que V. S.
fazer á sua filhinha

Sua construção obedece 4 mais acurada técnica. E'
lindissimo e de maravilhosa sonoridade,

.

Cordas cruzadas·-Ch�pa de metal->- Repetição do ma,
ca�15mo-Tecl�do de marfIm·-Bemó�s de ebuoo-3 �'dal�-7 I [4 oitavas-Alta lustração de mogno-nogueira
ou preto -f

Especial para clima tropical 1
A taboa de resonancia duplamente curvada, o encori

Idamento cruzado e a escala ciel1tificamente construída, ga�
rantem uma sonoridade agradavcl.

' I

L) • r

(-'[eç,A intormações ao agente neste ':stado:
�::R�'JES-r() MEVER

'_'\r"-__I,IRua Felipe Schmidt n. 9 --_ Sobrado �

Caixa Postal 84-Floriano(Jolis
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Realiza-se hoje, ás 16 horas, no estadia "Adolfo Konder", o 3· t!""eino'
da seleção oa'barinense.

A delegação barriga ..verde ernbsf'oará para a oapltal peranaense, na
manhã de quarta-feira próxima, e� onibus espeoial.

DESPORTIVA
o segundo "apronto" da A p'rojetada excursão do

seleção ba rriga -verde Flamengo ao.�elho M.un�o
Corno atuaran� os dois cornbir...ados--Dis 500 contos para �,Jogos --.��onldas e o -A renda-recorde de um

p!iciencia e r"YiOt-osidaeja _. Falha nos arre- grand� ,chamariz prélio de futeból em S. Paulo, é

rn a te t!!!t fi n a is __ Con tu s aoda, ,

RIO, 26-Conform� fOI noti- Europ� e que, a,o que apurou �m
a do I' jogo Bologna x Seleção

:;;;:I
• r. ciado, h-l tempos O Flamengo vespertino, cabera a um conhecido Paulista, em 1929, tendo atingido

di í e�ão ,

tec n Ic a
"

recebeu várias propostas para rea- industrial e capitalista a quem o cêrca de I 50 contos.

�nl\,m tánca de, )og >, er hrn. não � gll"'cen lo .tmpatras , tudo f�remo j;z'iT uma excursão à Europa,nã� Flamengo muito deve. -O jogo de campeonato bra-

lorlenliFlJ os C07lJlIOtoS que dlflgem.
,
pelo i-'rq�r;,':;so e engrandecimento f("nJo c uida do do assunto por não

•

sileiro que mais rendeu, em Sã 1

Limitam-se a apitar as ufa ta," ve do r'lteból ba riga-verde «Doa a d d' - Representante para Paulo, foi o dos 3x3, de 1929,!
• "::,I"r o StU qua ro em con içoes I J d 4 drihcadas no des-nr lar do te, i�o e quem do-r , agrade a quem agra- ri:: se -xibir no e-tranjeiro.Agora

a pe e a e e com mais de I ao contos.

h I I ,) ,'dvozembro A I' P I t C'acompan ,H us seus e squan Õ :\ ( .r >,
ovarncnte o Interessados europeus

- pe eJa a es ra x OrJ;,-

,quh:-.do piz am ao gran.ado nos
numa e.xcun ão do rubro-negro ao I O d d

.

tians do 2' t�rno ,de 1936 esta'

II dras d", jógos, rt',cebendo, então, I, Tém_c,s ,umod pergunta a fa,zer V Ih J' ti tI' estaca o esporu-ta cunho beleceu â. pnmazia da renda d�
e O .....on inen e, vo tam a carga l-a CP' f' di' ,

I aolausos da "torcida". ,a d:r- ç.w te mca da F.C,D.: Cllo, o o I h d
ano sr. .outo ereira, OI e-I campeonato paulista,' 104 contos.

I
r

I e reiteram o convite ao C'U e e,
d I, F d - B '1' 'o

'

"

O segundo treino, da seleção I Silbernd� que este, iigeiros co-: o perigoso avante caxiense, e L id U d
'o o srgna o pe ti e eraçao rasi el-I -A maior virada dos jogoseom as. m os pnncipais mo-

d F b OI I \ ' '

r!\ta,inens�, detuado ante-ôntern ,; me nL.í[lo" vão desagradar os "en- janjão, o "mignon" zagueiro do, dO'
, • I r a e ute o para representa- a, realizados em S Paulo fOI a dot: vos e insrstencia uos europeus I d' I

. .... "
,

r' Ia manhã.no estadio ADOLFO ten.hdos!' e os "faróis", Paciencial
.

América, porque não foram requi- -

ã d Ftameneo no gran e cotejo entre os se e-! Guarani de Campinas que dep..is
I para a excurs o o l:'> I' dos catsri I'

' ,

K'ONDER não agradou aos "té, ',' A n issào do jornahsta espc.rliV.),; sitados para fizurer entre os can-, id d d A ciona os catannense e paranense, I de perder o l' tempo por 5 a (]
I

f) esta na oportum a e e rever o I di d C B I

(n,,'ces" e "leigos" do popular cs-I unparcial e sincero nas suas

Críti-j
didatos às pesições de meia-és- de i d b

em isputa o ampeonato ,ra-l contra o Santos amda triunfou [lCr
o I :t gran e Jo�a Dr ru ro-negro que a II '

"

pMte bidão, quer�a e zag�eiro? Ambos, sãu crítica esportiva de Paris cogno-]
erro. ! 6x5 na. segunda fase.

,

Alguns dos elemr ntcs que cons- I supenores a Tlão e a zaga Fred- minou de "Homem de borracha". Pedi .. refor�o... i I

-FrIedeOl'elch marcou o ma�or
I .tuirarn os dois combinados, agi- I Arnaldo A r-rirneira proposta recebida I I numero de. tentos contra os cano-

r am com "visivel" disl,)�cienciil e I " , pelo Flamengo estipulwa 8 im-' RI'.\ 26- O Sã') Cristovão, I cas: 5 no Jogo em que os pauhso
iI ritente mNosidade, pI'Judlcand,,) I Anahsacdo c.oncenclOsamente a portancia de 200 contos, fixos, I

para pJder ir ao Chile, pediu': tas venceram por 9 a 1, em

o I'slúrço dos que se emprf'gara_ffi I
'I
attlação dos elementos que a F. além de lima percentagem e to-I ao Sant9� o concurso dI! dois 1917.

,

fl fundo na conquista da "vitória". \ C.D. convocvu para o treinamen- das áS despesas pagas por 8 jógQ§,1 joglldores: Moran e Bazloni. --A seleção, pauhsta nun�aO méto�o de Irei 'lamento em"! I to da seleção catarinense, damos Não foi aceito o ofelecihlento e! Não podende atender o seu co- perdeu uma parhda em S. Pau o

pregado pela jiw;áo técnica, con- I
�

"

o seguinte "palpite" da organiza- agora surgiu outra proposta. em! irmão de lllta�, o Santos ofere- contra o "ORZ�" de autro, Estad?
Iribuiu tambem, pr.ra a improdu- i OIS, n,ão e SOOJen!e a de �escre- ção do nosso "Ofl2t": Otavio, que aquelas condiçõt;:s são majo- I,=eu AyctQ[j e Amelio. -O selecIonado canoca s�-
tividade do rigoroso "apronto". I

ver ?g lances emoClOnanle� de uma Yeyê e Rubens; Fatéco, Procopio radas. 1'10 é, 500 conto� para 6! , me�te em 1932 a�ateu pela ,pn-
Apesar da "pu1tica" demon�trar I peleja, mas tam�em, assmalat, os jógos. A diret..;ria do flamengo

I PO íq �e se ra? mtua vez o combma�o, pauhsta.
que no preparo de uma turma r:le I �rros que se vl'rlficam nes amuaIs

está e�tu 'ando a proposta e, ao ,-que, o Bado anda sempre de -,-1�Ieco, do Cormtlanã, é o

luteból, deve-Ep. ter em mira o I
o é�r:Olte, A 1 bem que se aJianta, �crá aceila.Ac,t's bOlOa e oculos esc�ro�. Será que «art�lhelfo», n. 1 do carnp�e,nato

choque da, "vaop,uarJa" cem a,
o

om o e1COpo línic� oe

cenla se que tão adiantadõl. eôtã, quer passar P?r ,turISta espach61? pauhsta mais vezes nestes ultImo:;
n d II c. d I IserVir ar, PV'()'!'" c�tilrmf'n,p, elO

1
'

que o tec I M d I 1935 36 37cetagu(\� a ,amo e se flqu. atar I' '"":,
__

,

_m __

,

_:.. __ D

,

_ ...... .. '

IIS negociações, qlo!'� i� se cogUa
-

,

"CO oraIs eC,a- anos: , e .

o podeJlo de �mb()1. C:� 'ett re>," '�<' H A R LAU T H da ch, fia d� ddegaçàn, que irá )I r/o� que c tremo �e quarta:felH 2 MA'QUINAS PARA GELO
leS',"('f'S,Wel [)t'Hi nO�Sii l' pr,',er.la-I

,

' ,. ... .. •• -� ultIma na facultallvo. Serd qUI, EM PERFEITO ESTADO VEN-
I

.

Dr. Pedro de Moura Ferro 'd f-
-

'o r�mi,i>oniJ'-}' f,ir�'I!'elr(; I é ocr, rpe que levo uClUnou ('

G G I C
.

"'h
os Joga ores são ullcionários pú- DA (31' 6-ARANTIA�ao ti ,-,,, - /-'- • l. L:�' .,

,

' ' e ato' a ego oucelfO "'I c.- d'c.!vidou cOrPpiél8n,ente ê�sf' rlldj mund� \fllho, c, ora revolUCIona a
nha Cilo e C li�).' A vogaoo blicosl

Delambert
rnentar princip<o d,> !écni, a fute- !\crellca aoSul.' Rua Trajano 1. (sob.) -que o Nobrega convidou c • .. .. .. __ .. __

Loli;tica, CHARLAUTH RBSERVA'): Vadico, Fred, Fonseca para ir como masragista A U L A S
Só nll segun,:la fase, foi que Nizeta, Pedro Lemos, Bcck e. da embaiXl1da. Será com rec€io (Matérias do Curso Primario)

pôz em prática a troca dos triílo - não é um creme comum Anibal. dêle (az.er barulho? - Das 2 ás 4 --

Ruh fiollis, isso mesmo obedece0- C H A R LAU TH I -que o BOIb.i apostou conita Tratar á rua Saldanha Marinho
do aos proiesto� qlle Hlrgiram n?s Os combinados treinaram,ante- o combinado da capital? Será n' IOde I ás 3

� Ilfquibancada� cio estad,o c,he .::xtinguirà ?.s sardas, pano i aotem, obedecendo a seguOot. porqUê não o incluira,m no qua-
d

' ,. dto?FianC&rnente, pe� en':os a cnn cravos e e:;pinhas, !em a minima: constItUIção:
har,ça que deposilava,TP" r,a dne' irritaçã,o dêiJtan�o-he a cut;� I VERi\i\ELHO: Vadico, Yeyê
ção técnica da entldil.Jc máxilT'� Ilmna macIa e frt'sca,

R b B k P
,

Ldo futtból b.'irllga-v rdt!
'

: e t,; ens; ec. rocoplo e e-

llftO
I mos; Galego, Couceiro, Nhonhô,

Apena� lima sernôlia ','JS sepa A melhor lenha • v

I
Afilbal ê Calico.

ra da r:lala do grande encontro

('om os valoro o futebollstas do Re�\ressaram de sua
AZUL' V I' F ,d A I•

d d u eias I I aIO. re e roa - bto termina o contrato que pr-;n-
Paran4 e a nda não eolá defioiti- vla�em e n P

I do; Fatéco, Chocolate e Gato; de Waldemar ao team rubro-
vam€ntp. escalado o nosso "('nze"1 ROTTERDAM, 24-0 princi-I Sabino (Braulio), Diamantino (Se negro. A direção técnica do

Fatal deEignio nos fspera o 4 pe Ferdinand, da Prussia, e a
'

C Ira), Nizeta(Brito), Tiáo e 5 mI. Flamengo, procurou o seu IDeia
de dezembro! princesa Kira, da Rus!ia, regres-"

' d" (' d " Ih
saram de sua viagem de nupcias SEJA :M:LEGANTE E VESTIS -relIa, a!m e propor-, e reno I C

""

d Vellde
,

'd é em tÔrno do mundo. a bardo do SA-SE NA v<lçào do comprQ1'1i�so, por mais
'I asa a ven a se aInfelizmente, a maH,na os t o

I A 'I 1 I f
'

POTS1?�M, O principe � a prin- Alfaiataria ABRA.HAN
um ano. !ttu o oe uvas )1 confortavel casa situada :\ ruatoicos que n:ilitam nos nos�o,

cesa VISItaram o ex' KaIser, ell! I feita a proposta de I '�:/ )O�$80 l N;:rêu Ramos n. 13 - Qualc,lub�s esr;orti.vtJf, nilo corrigem �� Dorn, antes de regressarem á Rua Cooselheire Mafra o' 9 que teve a rfCUS'I l.!ledlata d::>
quer informação pelo telefo.oefeltos dos }fg3doTf'S, rlao �nsl- Alemanha� '------------ I C I r d W Id h

t,�.m.."\:!ê!j'I'!'á!l!'T8'r;,.1<gft�m"râ\A.t..,.'"""êl&'?í"&"t..''MW!M!ii'l'R4- CJii' Vitimas de insolaeAo p ayee o o e, a emar �r ou
ne n,I.388·

d:::!�t;:':��:0::�2:i2j: ��:;nt���::��:�:::o F:J��:�� III �'�D��e�C�,�l�a�r�a�ç�ã�O��'�a��r;a· II
lensa.::ional partida Flamengo x

fresse Utn aprecidvel ncrescimo.

Fluminense. Os três foram ime- E as negociações p3:aram aí,

Id Pairando sobre o esquadrão ru-

I
iatamente socorridos pelo secre-

tario da Liga de Futeból, alí bro-negro, a ameaça d� perdei
dum dos �eus maiô produtivos ele

pre�ente, r. Domingos d'A nge-
I f mentos.

I• e postos óra de perigo. ,

Tambem o arbitro, Carlos Os enxadristas bralli·
Monteiro. foi acometido de Utoa leiro8 eome�ar..m
ameaça de insolação, durante o bem
intervalo.

A Gazeta, 27 ......11 ......1938

A GAZETA
o _-

-_.-
----,

�
••-

r

Waldemar e o Fla
mengo

RiO, 26- Dia 31 de dezem-

Declaração a praça
H. Avila, representante comercial, brasileiro,

com escritorio á rua Conselheiro Mafra, n' 41 B,
em Florianopolis, torna publico que, tendo d�ixado
a representação da MERIDIONAL, CompanhIa de

Seguros de Acidente do Trabalho, acontece que esta
não c�mpareceu até esta data em seu escritorio

para receber as cont�s 9�e lhe quer d�r. estan�o
constituida t!m móra JudICIal por uma tnterpelaçao
feita perante o digntssimo, dr. Juiz de Direito, des'
de o dia 5 de Outubro ultimo.

.ó.. MERIDIOr�AL pretende que lhe mande con-

"1,,' tas e documentos para o Rio para vir, como diz. a

f quitação de là, entretanto, a l�i, não Ih,e dá âireito
t a esse capricho e ante a sua II1Justa atl!ude, o de-
t clarante insiste em lhe prestar contas em seu foro,

t,:'.'.,·., que é nesta cidade, recebendo e dando quitação
imediata, pois, o àeclarante tem sal?o a seu fav�r.

Faz esta declaraçã') p:ua êestrUlr as explora

p,.,
ções aue seus inimigos andam a fazer perante des

.f\l prevenidos. insinuando mentiras que são sempre a

i
arma dos incompetentes e invejosos

Florianopolis, 23 <:!e novembro de 1938.
D. A'7ILA

'ti
,

RIO. 26 -, Foi iniciado o

I torneio sul"americaoo de xadrez,
na spde da Sociedade Sul-Rio
Gr&nrJeose, participando o Bra-
sil, Argentina e Uruguaí. ,

O bra�i1elro Orlando.) Rosa�
empatou com o argentino Julin
Balbochan, em I, vinte e �cinco
lances e o hr�sileiro Sales de"
Oliveira com Q brasi! oiro Osvaldo
Cruz Filho.

Por último Silva Rocha tam

bem da reprEsentação nacional
v�nceu o argentino VHgilio Fe

noglio.

f lorianopoJis

Coisas do fu,·
teb61 pau'"

lista ...

-

A.

.. ..-

, Fermentos lácticos vivo; e ativos

LAB;_)EAT(JR10;3 RAUL LEITE

Prisão de Venuo ?

, �'E�N-f'Ê;R:O B I L
'

Os restos da- rainha
Maud trasladados
para Portsmouth
LONDRES,24-0s restos mor-

tais da rainha Maud seguiram
para Portsillouth ás dez horas,
após simples cerimonia realizada
na Capela de Malbourgouch-Hou
se, onde permaneceram durante á
noite. ��y� ':,1"

Dróoeas s ..m sabor

LABORATÓRIOS RAUL LEITE

._--------.�------------_.

•

,:PERTURBAÇOES: íNTESTltlAIS 1
PRISÃO, D�, vt.,TRF

'

" ',. ,,".

L A (-I A S E

A "MERIDIONAL" Companhia de Seguros de Acidentes do
Trabalho·-vêm esclarecer por nteio desta, "'I'ual a m6ra em que
se Itcha'�. relativamente â tomada de contas do snr. Hercllio AYila,
seu ex·agente.

Este snr. em publicação, ontem, neste Jornal, teve oportuni
dade de aludir ã uma interpelação que fez á MERIDIONAL, no
Juizo de Direito da la. Vara, em data de 5 de Outubro p. passado.

Entretanto, esqueceu'se de fazer referencia â cota nos au
tos dessa interpelação, pela MERIDIONAL, e que muito esclarece
o assunto.

E, como não o fez, eU-a:"
"A MERIDIONAL", representada pelo Inspetor Herculano de

Magalhães, esteve em Florianopolis mais de dois mêses, INDO
CONTINUADAMENTE AO ESCRITORIO DO SNR. HERCILIO AVI'
LA, com o objetivo de proceder li tomada de suas contas e entre
ga da Agencia.

Tantos foram os impecilhos opostos pelO Snr. AVila, tais as
marchas e contrs marchas de que usou e abusou, que o Inspetor
Magalhães se capacitou das �egundas intenções d'aquele ex-agente,
o qual, firme deixou sua intenção de não prestar contas.

Assim, substaleceu o InRpetor Magalhães a procuração ao
advogado que esta c:ota subscreve e d'ahi. a Meridional em 2119138
convidou Avila a vli�ao escritorio de seu advogado para entregada Agencia e prest_açã.;p de contas. E até ao presente momento
ainda espera o compllrecimento de Avila para aquele fim. si é queadora mudou de idéia. Convém notar que a Policia está investi-

I gando as atividades do snr. Avlla. em� CASOS da Meridional".
�

Verm.a'se pOis, que a verdllde e outra e muito diferente: o �

II caso a da alçada da Policia, estando esta, em inquerito regular IIj APURAN!>O AS ATIVIDADES D� SNR. HERCILIO AVILA.
'

!t;,
Alias, o assunto deve e sera deCidido em juizo, unicamente.

L
F10d,nopon,. 25 de

n�:".t.':u�It,'i�L'_'o__\1
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Nossa Vid
I Borges, comerciante nesta praça,

a
contratou casamento o nosso dis-

I tinto conterraneo sr. Ary Mafra,
professor do Ginásio Catarinenss
e oíieial de gabinete do sr. dr.
Secretario do Interior e Justiça,

« A Gazeta» felicita os jovens
noivos.

As eleições no "Centro
Academico UXI de Fe

vereiro"
Eleito presidente o nossO ilustre colega

aeademieo A. NODOS Varela
Realizou-se ante-ontem, confor- torio do «.Centro _ Ac�d.emico XI

me estava amplamente noticiado, de Fevereiro» ?rgao dirigente da

a eleição para os caraos 08 dire- classe academica da Faculdade
"

de Direito.
O interessante prelio que se

efetua anualmente, vinha desper
tando grande interesse, reinando

para o mesmo invulgar entusias-

Na Procissão

CHEGAM tTN!'I
CELSO RAMOS

Eu vi alguem dum pobre ébrio, rir
Que esfarrapado via a procissão
Fitando a Santa, COTllU a pedir
Em seu auxilio, a Gua proteção

NASCIlUEN'_rOS
Está em festas o lar do nosso

distinto conterraneo sr. dr. Ayr
ton Costa Pinto e de sua exma.

esposa d. Zelinda Callado Cal
deira Pinto, residentes no Para
ná, com o nascimento de uma

linda menina, que, na pia batis

mal, receberá o nome de Teresi
nha de Jesus.

Ninguem ha que possa quebrar a ,"Combinação Feliz". Sempre uni- IS M.' Aanor
dos caminham 08 imprescindiveis

-

companheiros da Mulher Brasilei- á Arte"rIJ:-PO' DE ARROZ, BATON Amom'e�a anuradora foi constituíd I
E ROUGE "Adoração" -

pelos dr. Bayer Filho e:academ i-

O MAIS FINO SORTIMENTO Cumprindo o compromisso as- cos Milton Costa, Henrique Bere-

DE GRAVATAS sumido pela diretoria de realiza- nhausen e Nunes Varela.

Alfaiataría ABRAHAN zar a Retreta da Saudade, dedi A' eleição que se procedeu Da

RIJa Conselheiro Mafra n' 9 I cada ao dr. Decio Pacheco Sil- sala do <Centro> compareceram
������������ veira, com o programa de musi- numerosos estudantes, tendo sido

� 'ii cas antigas, tocará hoje, no [ar- distribuída as cedulas para a vo- {
rana. ij Romão Julio Borges � dim Oliveira Belo, a banda de tação, em escrutino secreto.

DR. LOURENÇO W<\LTRICH ��
e i musica da Sociedade M. « Amor Recolbidos os votos a mesa

E, Flori I' � Maria José Borges �� á Arte. sob a regencia de "eu in- apurou os seguintes resultados:
sta em onanopo IS o nosso 'it 'W .

distinto conterraneo sr. dr. Lou- �� �� cansavel maestra, das 19 em dian- Presidente+A. Nunes Varela; I:

renço Waltrich, funcionaria do � participam aos parentes e � te, observando o seguinte reper- vice-Osny Regis; 2' vice+-Joâo

ANIVERSARIOS Festeja hoje o seu aniversario Serviço de Fomento A6ricola e � pessôas de suas relações ij torio: Ricardo Mayer; l' secretario-A-

a exma. sra. d. Julieta Miranda. Pastoril. � o contrato de casamento de W l-DobradoAjudanteRondot- fonso Maria da Veiga; 2' secre

MAESTRO PAVÃO � sua filha ELI BORGES �� por B. Santos. tario-e-Camara Neto; r tesourei-

Fez anos ôntem o talentoso DR. HENRIQUE LESSA GIOCONDO TASSO ��� com o sr. ARI MAFRA. � I 2-Valsa-Saudades ele minha ro-João Gualberto; 2' tesoreiro

d h-· FI' I' h d d d .. 'l_ terra-por Dr. DecI'o P. Silveira. T 1 V" d W 1t
maestro centerraneo sr. Pedro A. A data e aman a regista o orranopo IS ospe a, es e � �. - e mo terra: ora or- a C!!

Pavão elo Naseimento, regente da aniversario natalício do nosso 1 ante-ôntem, o nosso distintoe � Fpolis., 26-11-938. � 1 3- Mazurka-Juramento-por Silva; bibliotecario->Henrique Bc·

apreciada banda de musica <Amôr i lustre patricio sr. dr, Henrique terraneo sr: Giocondo .Tasso, op�- ij �f']�100��, 11 Felipe Rosa. reuhausen e representante [unt o

á Arte:.:e funcionário público Lessa. roso e dedicado ,prefe�to maníci-: � � EU Jl � 4-Schottisth-Nini- por AI- 8J Cena-lho Técnico da Faculdade,
I I L .. Ih, �"� �� varo Souza, ]\'1 B

a oosentado pa {e aguna, a CUIa comuna rw I!!I u r,., 1V ax ayer.
-

«A Ga;eta:., embora atrdia- AGENOR NUNES PIRES v�m prestando inestimáveis ser- �OO�� e �'S"",,*,J 5-Polka--JA VAE-por Pe. O bacharelado Milton Leite d.1

mente, r�JDvia-Ihe seus cumpri- Marca. o dia de amanhã o ani- ViÇOS. -

� ;�._._".
. .,. dro Pavão do Nascimento. Costa, presidente do <Centro»

mentes, versario do nosso distinto con- �
ARI

���
6-Walsa-MERCIA-por AI- acabá de passar o exercicio do)

terraneo sr, Agenor Nunes Pinto, DR. OSCAR LEITÃO ij confirmam � varo SOU/.B.
_ cargo ao bacharelando Djalrna

LILIAN WANDEJtLEY dedicado funcionario do Departa- Vindo de Laguna chegou a es- � � 7-Mazurka-PELA MANHA Gonçalves, sendo que a posse do

medto de Educação. ta cidade o sr. dr. Oscar Leitão, t.�.]rs����r-�_; -por Pedro Pavão do Nascimen- novo diretorio da Faculdade de

integro juiz de Direito daquela PAULO B. BAR.B.OSA to. Direito se verificará no inicio do
. Festeja amanhã seu natalício comarca. Pr€)ceden�e �e Curitiba onde 8 - Dobrado - BO:vIBEIRO ano letivo, em março vindouro,
o jovem Fernando, estremoso fi- cursa a Universidade do Paraná, MUNICIPAIS-por José Beli- com grande solenidade.
lho do sr. dr. Abelardo Luz. Chegou a esta capital o nOSSQ encontra-se entre nós em gozo sario, Em virtude do resultado d»

.

d
-

E' de ferias Q talentoso jovem Paulo V I TEU PROCEDERestima o conterraneo sr. ruam 9- a sa-- . pleito ficará o Centro Acadellli·
Sayãa dos Santos, funcionario do Iil. Barbosa, filho do nOHSO Cu:U- ME ALENTA-por H. Freitas. co sendo dirigido pelo no�so ta
Ministerio da Agricultut'lí, servin· panheiro de trabalho sr. João lO-Pelka-3l DE JANEIRO lentada e distinto confrade A.
do em Laguna. Barbosa e que já exerceu por al-

-por Franci�co Barbosa. Nunes Varela, diretor do vibrarj-
gum tempo o eargo de redator l1-§chottisch - CARINHOS te «Diario da TardlP, desta cu-

eSPQrtivo deste diario. DE MAE-por N. Perez. pital, a quem envhmos 03 n03-

NEWTON G. BRUEGGEMANN l2-VIl!sa-UM SONHO QUE sos parabens, pela sua escolha qun
Villldo do Paraná em clija Uni- PASSOU-por Francieco ,Barbosa' 'I foi por m��oria. absol�t3, e CIJU'

versidade faz o seu curso chegou l3-Polka-EU SEI il - Por sou magm(lca Impressao. -.

u esta Capital o jovem Newton Juli0 Cardoso.
Brueggemanll. filho do professor l4-Valea-N. S. DO AMPA- .1IWj1l�bJ!IIII Dl. DIlimlll"�"''''

Henrique Brueggemanu. RO-por dr. Decâo P. Silveira.

E O algue:n que ria, pôs-se sempre
Mostrando os dentes, como mostra
Até quevio na curva de 5U n í

O velho ébrio, em meio á multidão

2. rir
um cão

Depois, se foi com a massa, o BOM CR�STÃO
Talvez resando. em meio á multidão,
Como o íizéa o ébrio desgraçado
f. dêste quadro, a conclusão eu fiz:'
-O que sorrio, é bem mais infeliz,
Mais criminoso que o embriagado.

25-11-38

Juvenal Melchiades de Souza

Procedente de Lages chegou a

I esta capital o sr. Celso Ramos,
figura prestigiosa na região ser-

Decorre hoje o aniversario na

talicio da gentilissima senhorinha
Lilian Wanderley, elemento de

destaque da nossa JEUNESSE
DORE'E e diléta filha do sr, dr.
Wanderley Junior, provecto ado
vogado.

LOURIVAL RAMOS
Transcorro amanhã o aniver

sario natalicio do nosso estima"
do eonterraneo sr. Lourival Ra
mos, dedicado auxiliar desta fo- Encontra-se em Florianopolis
lha, onde vem prestando !leus

-I
o sr. João Martins, comerciante

bons serviços. em Laguna.

I -Chegou de Laguna o sr. An-
NOIVADOS tonio Filomeno, funcionario mu-

Com a gentil senhorinha EH.: nicipa!.
diléta filha do sr. Rom':;o Julio I

Aniversaria-se hoje o nosso es

t.imado conterraneo sr. Jacó Pe
reira, funcionario do Departa
mento de Saúde Pública do Es
tado.

Faz anOiJ hoje li sra. Isolina
Paiva.

O"A Casa "O PAR
::::::::::::::::::::::::::••ee ,O••••••••••••••••••••••• 1 .
:. :0 .
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I AVISA ás Exmas. familias, que iniciou as I
i suas grandes vendas de fim de ano, pOS" I
I suindo, para isso, as maiores novidades I
I em sedas, ha pouco lançadas nas praças i
I do Rio e São Paulo. I

I

t
I A' sua distinta e numerosa freguezia masculina, avi- I
I sa, igualmente, que está vendendo a preços de verdadei" i
I ro reclame, o seu avultado "stock" de casemiras e linhos. I
I •

•
•

I
•

•
I

I E' esta uma ótima oportunidade pa- I
: ra·, com pouco dispendio, possuir o que !
I de mais chie e elegante existe em tra- I
I jes femininos e masculino. Ii I
• •

•
- .
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