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A GAZETA
ANO v I I Florianopolis,
_._-_._---�----_.

A colheita é abundantissima, sendo calcula
------.--------------------.-------.------------- ua só na zona de Capinzal e Ouro, em vinte mil

�ua!_ta-fe_ir_a _���!_N_o_v_!_m�r_o_�e_19��-_--- _1 �_����� I_�_!!_J sacos de trigo e 10 mil sacos de cevada, superior
portanto, a todas as colheitas anteriores.

--- -----

do O MAIS FORTE HA�DE
SER AFILHADO DO EM�
BAIXADOR DE POR

TUGAL

.1 A I R O CALL.<\"O

RIO CAPINZAL, 2� - Teve Inicio a colheita
do trigo e cevada nesta zona, sendo ambos os pre
ciosos cereais, de qualidade superior no corrente
ano.

Proprietario e Diretor Responsavel

"

.

l'

Ha 18
seus

.tIC

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



falsos,'Arecebeu 500$ para o en

terro_�de u�aAcriançaquel�A����O�Z��D�O��P�O���O��P���o��ri�����rio�o�e�DIE;���r�t�:�sp�:���;��
Inãohavianascido �����-�-����������������

lJ���m:41iII tAs "Bandeiras" aos ser- O QUANTO PO'DE UMARIO, 23-Um «aso curioso aca

ha de ser descoberto pela policia tõe& de Govaz e ao VALSA LENTAdo Rio. Sabido que o Montepio .;
Municipal concede auxilio aos I�c.o Antartico (Crônica de Osnulr II. da Silva)associados que perdem lima pa
rente proxima, o funciona rio mu

nicipal, Benevenuto Felix dos
Santos, de conluio com dois ami
gOB, remeteu aquela instituição
uma certidão de nascimento de
uma criança, seu filho. Dois mê
ses após, Benevenuto enviou uma

cer tidão de obito, q ue prova.
assim, o falecimento da criança. I
Benevenuto levantou a . moote-I
pio 500$000 para o (enterro ».

IMas tudo foi descoberto. Be
nevenuto valera-se de pai= Ialsi
"icados por ele () os d Jis amigos.
A c-iança nasceu e morreu, mas

não existiu.

Com documentos

Shirtev
tJI'

Tem.ple
vitima

. .

sena
PORTLAND, 2:1-0 Departa

mento Federal de investizcções
anunciou que um plano pal'f; ex

torquir dez mil dó lares de Shír
J<>y Temple foi impedido com a

prisão de Hinton Hardison.
Este, depois de detido, admi

t iu ter enviado uma carta a 17
do corrente, com ameaça de
morte, se não lhe fosse entregue
aquela quantia Hardison será
processado por tentativa de ex,

torsão.

acabarPara
com as "Fa."

veias"

GAZETA V dumaen e-se carre

ta com dois cavalos. Vê�
e tratar na rua Chapecõ
n· 45.

Faz tempo. Eu trabalhava na redação de um [omal
em que o critico musical era tambem o redator politico,
o crônista social, o diretor da seção esportiva e, muitas
vezes, o revisor. Uma tarde o diretor me chamou. Escute
isso. E leu, com êrnfase, a critica de um concerto musical,
que fôra realizado na véspera. Escutei com atenção. Lem
bro-me ainda de uma frase: «a musica é um balsamo
para a vida». «Balsamo ... alma ... Confesso que não fi-�r
que i acreditando muito, mas ao final pronunciei tres ou

quatro palavras elogiósas à critica. Que diabo. tratava-se
do diretor do jornal. Ontem, voltei a lembrar me da frase.
Foi no jardim Oliveira Belo. A «AmO! á Arte» tocava,

Ha poucos 2ias os periodicos pilotado por Kler.ke, agora pro- Em fedor do coreto o PO\ o fazia circulo. Meti· me no meio
enunciaram o inesiimave] serviço vida de deelizadores, decolou e do povo e fiquei escutando também. Tocavam uma vais"
prestado por um aviador civil foi encontrar o POLAR STA lenta, triste. Os instrumentos brilhavam. O maestro faz.a
paulista ao jovem sr. Arens que, dado como perdido. O eNor- movimentos suaves com i:l batuta, Os musicos botavam
perdido no interior de Goyaz, throp Gama» ahasteceu o Polar sentirnental.smo no sôpro. l\' minha esquerda, urna senha.
t eria certamente encontrado a, Star com gasolina de aviação co ra gõrua, apoiada no braço do senhor seu marido, Ic
morte se não tivesse sido pr�n-Ioleo, toroand? possiv;1 a, volta chava os olhos de quando e!l1. vez; e. transporta�a-s�,lamente transportado de avião

' de ambos, Juntos, a Bala das certamente, a outro mu.idc, VIVia outra Vida. Um rnarinhei
do ponto em que se encontrava 1 Baleias. ro, com as mãos unidas às costas, jogava o corpo para a

VISTA· -Sl'� cara a Capital de São Paulo. Lincoln fJlsworht atualmente frente, depois para traz, lentamente, acompanhando a caSEJA ELEGNTE E -
t'

•

di P 1 I dê
.

d I AI Id d U
.

I
.Agora, com a estadia no Rio organiza nova expe ição ao o o encia a va sa. guns 80 a os. m CriOU o parecia es-NA

de Janeiro do conhecido aviador Sul, partindo desta vez de Cape quecido do charuto que fumegava entre os dedos. Um se-.&Halatarla iABRAHAN americano, William Klenke, re- Town, na Africa do Sul, em nhor de ondas foi chamado para dar explicações sôbre
v;vet'l os memoraveis episodios companhia de Sir. Hubert WII- a musica a outro senhor se:n óculos. E aquilo lá diante>,
que culminaram com o encontro kins, Sem _duvida alguma, será Um velhinho em carne e osso ou a estátua de um vclhi

usado em maior escala o serviço nho? Era um velhinho, mas a i.nobilidade era ce estatua.
de aviões-em logar dos antigo- Havia um pequeno mundo de paz e de silêncio em torno
trenós puchados por càes-c--pres- do corêto. Soldados, marinheiros e policiais. Senhores, sé
lando íi esses inrrepidos «b a . nhoras e senhoritas. Brancos, r,rt t.. s e mulatos. .vlulatns
deirentes> dos Paios, auxiho quasi brancos. Brancos quasi mulatos. Todos l nlevados
inesumavel. Servirá como navio- pela musica, os olhos pregados no côreto todo iluminado.
base o mesmo \VYATT-EARP Um pequeno mundo crcado por uma valsa lenta. Quasi
o qual arribou recentemente ao um sonho. Esquecido dos graves problemas de fim de mês.
Rio Grande. a caminho de Ca Esquecido da propria vida e, pc r isso mesmo, feliz. A rn

pe Town, onde receberá a boro bicionando que a valse continuasse, a musica continuasse.
do Sir Hubert W1lkins e Lincolli Ll.té quando? Ninguem sabia. Mas que continuasse. De
ElIsworth. repente, ninguem queria, mas a musica parou. Um ó de
Serraria DELAMBERT pesar no pequena n:undo. Palmas. O maestro tirou o gõr

ro agradecido. Os musicas sor, iam, satísfei�os. ToctosFone 1.1Ç;
i loltar2m á realidade. Tudo mudou num momento, As fi-
, ionomías se modificaram. Tristeza gual. Mal estar geré'1.

Cada um se viü diante das suas dificuldades, esbarran.
do cara a (ara com a vida. Ti ve vonti:l.de de gritar:
V1aeftro, outra valsa lentaI Era tarde, porEm. Um samea
tirou ,me aquela vuntade lirica. S:JÍ, lembrando·me do dire
tor do jornal. A frase, que serve bem para definição' de
album de colegial, exprime uma grande verdade. Á �l'usica
é um balsamo para a vida. Uma vaba lenta é capaz d�

<""�0�� crear um mundo, embora por alguns mil1uto�, mélS sem

Cõüv'õcã-d�-jiij.-ã-iioJ; aflição, sem tortura, sem desgraça e sem sofrimento. On
Gl·ande Conselho Fas tem me certifiquei que o mundo pncisa de valsas lenta.;.

cista FlorianoJ:;olis, 28-11- 38

Rua Conselheire Mafra n' 9
r. r:,�r��r�f'§C��'3}]r$'�üI�""''''' �""" � """" � "'...

��
RIO, 28 - No Instituto de � Apostolo Paschoal �,Têcnicologia estão sendo armados .� e

.

as primeiras casas de madeira I� $i
r� Senhora IRdo Paraná, adquiridas pelo go- � .J

di d d r.� participam aos seus parentes .,�vemo para mora .. ia o povo os i� �J
morros, em substituição a08 ca- W e pessôas ele suas relações .Jt,� o nascimento de seus filhossebrea de folb�. l:�sas habitações � PASCHOAL e NICOLr\U. �custam 400 mil reis e serã.o p�- ii F tis 26 -11-938 ii'f
gas parceladamente pelos mqui- r.� pO'. i1�'::;�-W�Tm;;:��..,.�������t� da Expedição Lincoln ElIsworth

iI t� ao Polo Antartico, perdida a 16

tr';,� D e � I a r a � ã o a p r a � a �_�.<] milhas do local que o famoso
.

.. � 3' j almirante e cientista norte-ameri-

I� ��
cano Richard E. 8yrd, havia1 H. Avila, representante comercial, brasileiro, ; batisado com o nome de «Pe-

,� com escritorio á rua Conselh�iro Mafra, n' 4.1 B, � quena America.r1 em FloriJnopolis, turna publico que, tendo d�lxa;jo �� Como é sabido, Ellsworth e

n a reprt'sentaç�() da MER!DIO;\!AL, C�mpanhla �de h o piloto Herbert Kenyon deco-
j Seguros de ACluente do Trabalho, aconlece que, e:::'�fl �j laram em 23 de novembro de
'1 não c0mpareceu até esta data em se� escntorto ii I 1935 da !lha Dundee, em v80
<l para receber as contas que lhe quer d�r, estan�o iI dirét.:l sobre as vastissimas � des-
5 constituida �m móra judicial por. uma �nt�rpelaçao fi conhecidas regiões Antarticas e

j feita pe.rante o digl1lssimo. dr. JUIZ de Dlrelto, des· i� tomalam a direção da «Peque'
1 de o dIa 5 de Outub,'o ultImo.

I
na Americi!l», distante mais de

,i A MERIDIONAL prete_nde que �he mande .con- • três mil quilometras. Oç("orridos,
j ias e documentos para o RIO para VIr. COI�10 ?IZ. a " alguns dia3 à espera de noticias,I quitação de. là, entretanto, a I�i, não Ih.; da Ulre1t� �.

? famoso explorador polar Sir
� a esse caprIcho e ante a sua lnJusta atl.ude, o

_

de

I·,�'
Mubert WllklOS, rumou a bordo

clarante insiste em lhe prestar contas em seu TOro,
, do navio·bbbs WYA 1 T EARP

que é nesta cidade, recebendo e dando quitação I para o Chile (Punta Arenas)imediata, pois, o de,;larante tem sal?o a sr.u favor. � onde ele deveria aguardar o no-

_

Faz esta d�c.ia�açã') pélra destrUlr as. explora- i vo livi&o de socorro que, neste
çoes que seus 100InlgOS and�J11 a fJzer_pel ante des- meio tempo, �e aprestava nos

� prevenidos, insinuando mentiras que sao sempl e a c Estados Unidos. Este aparelho,

�
arma dos inc�;í1pete�tes e invejosos um possante Northrop Gama-

Flonanopolls, 23 de novembr o de 1938, foi o�erecido por The Texas
H. A'7ILA Company e entregue ao notavel

,
• ",11 piloto sr. William Klcrke, que

ii-
....

·u'���-�II :i��:��:�::"'�;�o "dsjiii��:
fJ9 ==Declaração a pra§a== KY, munido de motor Wright

de 850 cavalos t:Je força, com
A "MERIDIONAL" Companhia de Seguros de Acidentes do

I "dTrabalho--vêm esclarecer por wel0 desta, "qual a mó�� �m que o qual rea izou um voo recor

se acha", relativamente á tomada de contas do snr. HercIllo Avlla, ,'dê Bu�n(s .fúes ao Rio de Ja-
seu ex·agente. .

51 '>0
.

tEste snr. em publicação, ontem, neste jornal, teve oportuni. I neHO �m n,.... mmu os, com

dade de aludir â uma interpelação que fez á MERIDIONAL, no I a velocidade media de 403 qui-Juizo ete Direito da la. Vara, em data de 5 de Out�bro p. passado.
hii Ent·etanto, esqueceu'se de fazer referencia a c�ta nos au- lometrc's por ora.

ROMA, 28-.Segundo notic!� colhida el.!' fonte digna de todo o

I tos dessa ini:f'rpelação, pela MERIDIONAL, e que mUlto esclarece Kienktl paltiu de Kansas City, credito o Papa Pio XI recebeu a extrema uncçao em a manhã de hoje,
o assunto. ]. B 11 ministrada pelo cardeal Lorenzo Lauri.. .E, como não o fez, eH-a:" pa�san lO apos por cownSVI "!, Ao que consta foi o proprio Sumo Pontlfl�e quem stllicltou os�, "A MERIDIONAL", representada pelo Inspetor Hpculano de Tampico, Tnpachula, Managua, sacramentos tendo o cardeal Laurl atuado na qualidade de supremo con.�I l'<Iagalhães, esteve em Florianopolis mais de dois meses, INDO

Crl·.,t0b,l, Gu�yaquil, Talara Li fessor da Igreja Catalica.

� fi, CONTINUADAMENTE AO ESCRITORIO DO SNR. HERCILIO AVI' ,,,

: LA, com o objetivo de proceder á tomada de suas contas e entre·
ma, Arica, Anlofoglsta, tJa"tia' VATICANO 28--0 dr. Milani, medico 'aFllistente de S. S. o papa,� I ga da Agencia. ..

go de Chile, Mend'.:.nzil, Baía visitou· C) ás 20 hora� e, segundo pe informa, ao examinar o coração do�: Tantos foram os impecilhos opostos pelO Snr. AvJ1a, tais as
.mfermo, encGntrou-o mais fraco dQ que se achava ã tarde.H, marchas e contrl! marchas de que usou e a12usou, que o Inspetor Blanc!!, S. Antonio e �_,aJiegos. Das 21 horas ás 2320, o doutor Milani e o protessor Wenceslau� Magalhães se capacitou das oegundas in!ençoes d'aquele ex-agente,

Nesta ci :lad�., mu .hram'se as Bianchi, da Universidade de' Roma e especialista em molestias di) cora.� o qual, firme deixou sua intenção de nao pr�star contas. -

k ção, mativeram-se em conferencia mecllca, ao lado do leito do Santo P._Assim substalecell o Impetor Magalhae3 ii, procuraçao ao rodas por Ilutuhdorr'� P. Kien e dadvogado q�e esta cota subscr�ve e d'ahi. a Meridional em 2119138
partiu para P t A no

re.

O primeiro passará a noite no aparta!llent� particular de Sua Onibus para Ca Idasconvidou Avila a vir ao escritorio de SêU advogado para entrega uu'nltl,ama "'cícj:'d,naâd''e Santidade e num quarto conUguo permanecerao dOIS secretarios parti. de Imperatrizda Agencia e prestação de contas. E até ao presente. mO.l1!ento Chile Nrsta o culares do doente.ainda espera o comparecimento de Avila para a<!�ele f1lt!. S.l e qu.e 'h f'
.

d l' dagora mudou de idéia. Convém notar que a PolIcIa. �sta ,;nvcstl' aparei o 01 iÇ'1 o para )arda o

gando as atividades do snr. Avila, em casos da MeridIOnal . WYATT EA i<P que dêman-S: Verifica' se pois, que a verdade é outra e !Duito .diferente: o

ai d
.

d' III. eh�II caso á da alçada da Policia, estando esta, em mquento regular, ou Ime latamen'e a na ar-

1;1 APURANDO AS ATIVIDADES DO SNR. HERCILIO AVILA. cot .;: a Baía das Baleias, num

� I Aliás, o assunto deve e será decidido cm juizo, unicamente.
ponto denominado Marie Ryrd,n Florianopolis, 25 de novembro de 1938

IIIII "A MEl{IDIONAL" li 8 quilometros da Pequena
. America. O «Nolthrop Gama"

......;Jj�;;;;;;;;;��iiiIiiiiiiiiiõi.......�

ROM!\, 29 -- O Grande
Conselho Fascista acaba de
ser cOTlvocado para amanhã,
ás 22 horas. No mesmo jla
deverá realizar-se a reaber·
tura da Camara dos Deputa
dos

A melhor lenha 1.110

Prlsàó d�'{.VêIitrn ?

ENlER.OBlt
: ]j({tO'e�5 1I��. siihor

LABORA'l'ÓRIOS RAUL' LEITE

!CHARLAUTH,
é o creme que (evolucionou f)

mundo velho, e, óra revoluciona a

t\merica do Sul.

CHARlAUTH

DEP-OIS
.

,

de 'receber a Extrema
Unção o Papa
Ihorou

ROMA, 2cl -Pouco depois de uma hora da madrugada de hoje o

dr. Milani aplicou uma injeção de aleo canforado a Sua Santidade o

Papa.
A's duas horas da manhã a Sumo Pontifice aclormeceu tranqul·

lamente.

VATICANO, 28•.Clrculos autorizados Informam ã United Pre_!1
de que o Papa recebeu do seu medico assistente, dr. MUaR i, permlssao
Para deixar o leito

não é um creme comum

CHARLAUTH

lDe-

che. extinguirà as sardas, pano,
cravos e espinhas, �em a miníma
irritação dfixando-lhe a cllti!5'

limpa, macia e fresca.

IÁ<lUlTISMO, fRAQUElA,. CIES(lMENTO

Tônico Inlantil
(áldo, ferru, lóiíoro, guauná e vitaminas

-
.

.,.
" .

.

:: MedicanieJito SabUIOl:iO =-

LA130RATOIUOS RAUL LÊI'fE
.f

o MAIS FINO SORTIMENTO
DE GRAVATAS

Alfaiataría ABRAHAN
Rua Conselheiro Mafra o' 9

Todes os domingós :haverá oni
bus f)ara Caldas de Imperatriz,
partindo do Largo da AlfanQega
ás 8,80, horas, regressando ás '15
horas.

,

<

Ida e volta - 5$000
'SELL & PR0BST

<
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GAZETA, 30 ..-11--1938

hora do Ginásio Fed�inino do

CO-!ligia "Coração de JdSÚS",
FlariarT3upolis!

i

I De ordem do sr. presidente, [azemos público que, de r
a 10·12·1938, estarão abertas as inscrições para o concurso a

Hist. realizar-se em local, dia e hora oportunamente anunciados, destina=
Nat. dos á admissão de «AUXILIARES» para servirem nas Agen-

cias deste Estado.
72 Fica estabelecido que 0'.1 candidatos aprevadcs só poderão

�g. servir nas Agencias situadas neste Estado. O Banco não atenderá,

921 sob q�alquer �retexto, a p�didos de adição, remoção ou localise-

70 i ção diferente; Isto sem preJUllO da faculdade, que o Banco se re-

86 í serva, de aproveitar os nomeados, em qualquer tempo, onde me"

50 i lhor lhe convenha.

53 í .

O eoncurse constará de provas escritas das seguintesmete-
i nas:

�� I' PORTUGUES-I�edação de carta de tema dado. Selá exigida,
84

como nas demais provas, a ortografia simpliíi-
40! cada, nos termos do Decreto Lei n. 292, de

I 2J-2- J 938.

��' Datilografia -Cópia de trecho impresso, ,dUfante 5 minu�os,
691 levando 'se em conta, no Julgamento, não 50 o

961 n�roe�? de, palavras transcritas, como asseio e a

83 i boa disposição da malena-margens, e espaça-

68
' mento, etc.

77 Conta�illdade--Lançamento em geral-5 questões

90
Arltmetica -5 questões elementares sôbre sistema métrico.

98
juros, descontos, câmbio e proporções, em que

83
os temas envolvam manejo de números com-

53 plexos e fr�çõt's or�inária� e decimai�.. "

71
As provas de português e datilografia serão eliminatória-.

75
Além de.ssBs materias have�á. prova facult�ti.va de este?o-

72
grafia, que, em. Igualdade �e cl!lSSlflcação. garantira o aproveita-

89
mente preJe.renc�al do cancl�dato.

84 . A, 1�5cnção, será {elt� nas, horas de e�pedie[lte exter�e.
56

nos dias utels, medlun!e pedido, direto do candidato, ,que menclo·

87
oará ,o endr>reço e entregará ��IS ret�·a.tos (3x4 centlmetros). O

87
candidato que ?ãO provar resIdIr, a JUIZO, �o �anco, neste Estado

88 pp.lo prazo mímmo de �� ano, ,[Jão. sera loscutO..

87 .,

Não ser50 admlhda� as Hlscnções de candidatos do sexo

43
femmmo.

Para a nomeação é nece�sário que o candídí1to aprovado
satisfaça os seguintes requisitos, verificados e provados a juizo do

Hist. Banco:
Nat.

f8 62 86
64 32 41
47 53 62
98 93 100
30 40 56
34 31 69
47 48 71
30 55
86 63 90
44 33 79
47 34 64
3S 38 54
31
42 35 56
67 30 58
41 49 65
60 57 70
99 8í 100
49 73 91
55 64 81
70 79 98
88 37 64
35 41 54
44 37 30
40 41 62
38 38 73
38 39 51
39 33 32
55 SS 92
89 82 82
56 37 82
34 34 79
48 ::S3 63
86 64 95

8eD:. '&••,1., •••p:. O SubI:. Lell. Cap:·
Regeneraçlo Catarinense

Se••,. .all:. tle Ialel.

De ordem do Pod:. Ir:. Ven: .• convido a todos os

I;r:. do Quadr:. desta Aug:. e �esp:. LQ.j;,._, ..
bem como

aos do da nossa co-Ir:. cOROEM E T;B.ABALPlO. e

aos MMaç:. de Passagem per este Or:.. palra assistirem

a sess:. mag:. de lnic:. a realixar-se em nOi�o Te�pl:.,
á rua 28 de Setembro n. 80; ás J 9,30 horas do dia 2

de J;>elembro sexta-feira proxima.
Slcr:. da Aúg: e Relp:. Loj:. Cap:. REGENERA

çÃO CATARINEFSE, em 28 de Novembro de 1938'
.

AI. P;. P:. 18:. - ..-era.

agrônomo
MARIO VI LH ENA, engenheíro agrônomo 4' série:

O Brasil vive indiscuti velmente a hora do agronemo e a

, di1sse agronomica brasileira não deve apenas ft�s�ejar a grande con

q!,istll, JTiIlS unir-se e lutar até ao sacrificio para que somente a

vsncemos 00 terreno que conquistamos.
Já estão longe e esquecidos os d-as em que os agrono

mOS brasileiros C[élID olhados com piedade e até desprezo, em

iue os cargos. técnicos do Minis!e�io da Agric�lt.urll ,e das Secre
I,Hl:lS de Agricultura eram preenchidas por profissionais de todas
a profissões+-e até por agronümos ...

A 1<!1 que regulamentou a profissão. em 1933. assegurou
ao IIgr,,'ooIDO o [,OI posto, o seu trabalhe, o seu direito e I) seu I�Ie]a I'::��,I' t

I clever d � intervir alivilmente co desenvolvimento do pais; dali nare

h d
r Helvetia W Ildi

cá foi reeon eci (} o valor do agronomo foi proclamada & neces=

Ih Hilda d'Alascio
sidade de e ser en-regue a realização do ser viços que somente- L�r:l1l Crofino
êlt� póde conduzir com ehciencia, I: P

.

A 'd is:: d M" A
une ererra

reorganização os orgãos tt'COICOS o imsteno da -

I b S' I
gricultura em 1933 c 1934, trabalho [ecunde e grandiose de log,:, o�,g, 'PPbe h

I iad d
't' a 'I'R"P BC

uma p ela e e agrouomos de escol durante o gestão juarez Ta- L' N
' ,- '.

-

R
vora, assegurou definitivamente a posição do a�lonomo brasileiro N\lgiaAI, O&uS�'Ira amo!

1 Ih
. , . id 'I

. Ice oares
e Ut:;.U -:: u.n presugro que so tem '�i c,CI ) e qur: ("i escer a. \1 d L d B "

Hoje, qualquer &gronnnJo Se' orgulha em anunciar a sua IVl' de L
cur

d
es IUggemann

p!Ofi.�ã,: e ningu-m mais desconhece II IJllli,lad0 do nO:"1) u aba-
J • e our es Haberbeck

lho. da obra que e-tsmos ccntruindo em r roveito do Brasil.
M. d� Lourdes T. de !::lousa

C
.,

d f·
,

I d
M. Elena Orijó

om o prestigio la pro rssão a�ronomlca, 08 t" mentes e M. Lenita Ramos
I'-gitimo valor dentr o da classe se Vira In chamados 10i ,Jlt1)S P()S- SI·lvaM. Teresa RamDs da
los (;a administração publica, tanto no ! etor federal como no setor es- Matilde Vali Koerich
;actual, s ssim, egronorno é o Presider.!c do Depat!amento ,l\dmi-
nistrativo do Serv;ço P�blico, aparelho ao qus] se dever;" em

ji0UCOS anos Il racionelizeção dos serviço, publicos fed, rais; flgro
nomo é o Illutll Ministro da Agricul,uIB, praofiro ograDomo que
I':isume es�a pa�ta. como primeiro tamb"'fri foi a dirigir um,l St
uelaria de Agricultura, a de Sã') Paulo; agronom{) é o Interven"
tor Federal no Estado da Baía, CiJ'no agronomo:; são todo�, 0$

tiiretores gerais de .::gricultura dos E.ltados, cu!Iío agrOGomo é c

Secretario da Agricultura da Bah.
Fiquemos nesses exemplo'i: muitos oulros agronomos ocu·

Pam ClIlgos eminentes e lodos (ilS carg()� técnicos que em lei ca- 3' série
bem ao� agroDomos c$tão preenc.bidos por tais profissiüuais, com

(:xcepções naturais e el.plic6.veis.
A�ora, o aglOnol'110 Mlni�hO da Agricultura dirigiu.sé ao�

interventores federai� nos Estados, sl:·hcitando-Ihes que noo,eiem
_. 1 \ • . ( • •

agrononlOS, sC1npre qu ': pOSSlvel, p<'l!1i O::ilnglr as prelelluras muOl-

cipais par;; que a��ím PQssa m&is rapidamente e mais racionalmtn
te coouoguir o ilJcremento da nossa produção agricola..

O apel0 do H. Pernando CfJslli ha de �€r ou.ide, corno jp
o está senda: no E�tado do Paraná, quinze ilgrôn[)tl)os foram inves·

tidos nas funçõl's de prefeitos e, sl·gundo sei, muit.:> hreve, outras

prefeituras serão entreglJes à direção d(:sse� prc6,sionl\is, tão b,ilhao
t�5 falam os resultados alcanç"dos nos municipios administrados por

z.grônOUlGs.
Em outcos E·tado�, C01l\O Espinto Santo, õgrônomos têm

provado que êles são os profissio\ltlis mais mdir.ados para a admi·

nistração municipal, ITiOrmente num periodo de reconstrução econo·

mica do país, como o que vivemos; o interventor baiano, técnico do
M. da Agricultmli, do qual é chefe de serviço, e onde foi diretor

geral Ja produção animal. pr0jd:l designar agrônomos para pref�itos.
segundei li alhure!;.

E5�es exemplos repercutirão eru todo o país e dentro di

pouco tempo o recrutamentD de agrônomos para a admini�lfaçã()
dos municipios assegurará à c1ailse uma situação privilegiada, �a,

tambem de grande responsabilidade em que não falharemos.
O reconhecImento do nOS30 valor e da função que devemos

deiempenhar em bem do Btiuil indica-nos, porem, a B6cesaidade de

nos congregarmos. de reunirmos os nossos esforços, no ebjetivo ele

vado de nos armarmos devidam�nte para que a atuação de nossa

dasse corresponda a c()(l6ança que ela está recebendo da nação.
Si o Brasil vive realmonte I hora do agrônomo, temos que

riOS reunir nUma nUoião Nacional de Agrônomos',onde todos atuem

visando exclu6ivameote a defesa de classe, para que ela pona ser

plofundamente util ao Brasil.
Cometamos 80S agranomos que honram a classe nos altos

(argos da administraçãO pública li missão patriotica dt constituir a

'Uniã. Nacional de AgronomQsll com o sentido de servir ao Brasil
na memento mais decisi vo de sua vida.

3-11--938.

Resultados dos exames finais:

Franc.

Adir Calotti
Alice Gomes
Aurora Pinho Rotolo
Carmen H Carvalho
Carmen R. Wendhausen
Catarina Haberbeck
Dalva Conti
Elaine Wendhausen
Hedi SluO)

62
39
71
72
56
73

50
66
65
58
41
60
78
64
75
66
49
60
90
75
93
62
51
78
48
78
62
39
94
52
71
81
59

.'v\iriam Peieira
Nadir Ferrari
NeuSél Co -lho Timm
Nllza Clloha
Rellate Mutler
Solila �('usa
Vandl\ Vaz
Vera Wendhausen de
Zoraida Sabino

Brito

Pranc.

Ana Maria Pimentel
Bernadete da Luz Fontes
Candlda R. da Silva
Cleuz.1 Belt

CORreição Orofino
DlIlva Silva
Damd Bom
Eda Maia
Edith R. Müellman.
Eduviges van deo Soom
Elda Damiani
Euridice C. da Cunha Luz
Gieconda Cordova
Hilda Genovrz
llza Melo
[n�zita Forneroli
(,106 de Aquino
Irene Maria Luz
I vete Silveira
Jwa Maria C. de Sousa
Julia CMcais
iv'laria Adelside Morit2.
M. de Lourdes M<:deiros
M. do Carmo M. Gomes
M. José de Oliveira
M. Julia Medeiros
M. Regina B. da Mota
M. Stela Bastos
Mirza Gheur
Ooeida Catvalho
Vanda GlUner
Zélia ��ogueira Ramos
Zenaide P, Brüggemann
Zulma Loureir. da Luz

Disque () n.

terá não só para
via&enS,

•.20O de seu telefone e

seus passeios, como tambem para

GL:. do GR:. AReH:. do
v� fixei.. preelsa de ulDa IIlDou.108?

São todos carros moderAoa e confortaveis dirigidos por
habeis volantes.

Erondino Cardoso
Otavie Cardoso
Bermudíno dos Passos
Numas P. Cardoso
Waldemiro Vieira
Patrocinio Vieira
Rubens

$02
li03
aos
SI4
lil.
321
:525I , •• ' '�."" � """-'��"�'1"'- , ..'

h ..

�.

Matem.

73
55
70
61
60
92
38
49
48
71
41
50
59
85
44
90
73
44
65
93
51
58
38
32
59
36
61
60
37
93
56
64
72
48

�/latem.

EDITAL

Banca

-nb sofra de 1D0lestia cOAtagios8, ou de Qutra

que o impossibilite de exercer as funções. nem

que tenha de{li:ito físico ljue o inhiba de exer

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

'-possua robustez, revedada pdo índice. pa.r�
suportar () serviço de escritorig por c,)ito horas
diarias. Este e o requisito precedente serão ve·

rificados por médicos de confiança a designa·
çio do Banco;

_. possua idoneidade moral, comprovada por ates-
tados de conduta passados pelas firmas ou

empresas onde houver exercido �ua atividade
ou, na falta, por dua& pessoas de respeitalidade.
A entrega desses documentos não· impedirá a,

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

-tenha a idade minima J,; 18 anos, e maxima de
29 incompletos (em a data da inscrição), pro
vada com a certidão de idade (\ verbo ad ver

� um» do registro civil;
-apresente cadernéta de reservista do Exército

ou da Marinha, ou dOClJmento supletorio defi
nitivo provando plena quitação ou isenção do
serviço militar;

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

-entregu� 3 retratos com as dimensões de 3x4
centimetros.

Em igualdade de condições,
meaçlo os candidatos que exibirem
contador ou li[ual'da-livros.

O direito a nomeação. dos candidatos classificados, serà
valido durante dezoito mêses, a contar da data da realização do
concurso, e plescreverá, portanto, se- a nomeação não se verificai
dentro d@sse prazo.

A posse do candidato nomeado deverá ocorrer dentro de
30 dias, contados da data do aviso da nomeação 80 interessado,
sob pena, na falta, de ficar a mesma sem efeito e. bem assim
cancelado o direito d�corrente da aprovação no concurso.

'

Florianopolis, 22 de Novembro de 1938
pelô Banco doBrasil

JOle Leal de Meirel� Jr., gerente
José Pedro Gil contad�r

UNIV:.

;'.'

FI,orianopolis

da Brasil
Concurso para "Auxlllar"

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

terão preferencia para a no

diploma de perito-contador,

D {PEITOORES DO DENTE
OUVIDO

�EUMATiSMO
NEUAALG.!A �lôRTES,GOLPr:,S, POWfrAO"\5

.

�'!RIDA5 ReCEl'rr�:'),
PICADA� DE IN5É.T05 J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Depositas der'ltarios e!Y"'a

81 umenau �Lages-Jaraguá-Cruzel ro doSu I
ALBERTO BORNSCHEIN

F�UA 9 DE MI- RÇO Nr. 2 i 4
End. teIS'-. "Minorva"

Preferido das Exmas, Farnltlas e Snrs, Viajantes
- lARDINl GRANDE E SOMBRIO -

Quartos btimul Boa comida •
G
•

�
;.. ...�

(�HARLAU'I'B

usando o creme

�BARLAUTD

�
Pt.UGUaiT 'O KLOSiS dirá logo sorrindo: que produto

IMecânico técnico e prático maravilhoso'
,. --

Rua Conselheiro Mafra n. 90. Fone-1488 II VENDE-SE um auto FIAT·
:';';;;;;;;�iiiiiiõiiI�"""iiililiiiliiiMiií lmiiiãiili&iiiiiiIiiii ;;;;,;.;;;;;;;,;;;_1 em otimas condições de flJncio-1

r.amento.

'1Informações nesta redação.

� l*l#

� Paquete 11AQUERA sairá á 3 �o

Dezembro ,para
Paranaguà, Antonina.
Santos, Rio de Janeiro,
Vitória, Baía, Maceió,

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

tmbítuba
Rio Grande

Pelotas c

Porto Alegre

AviftQ ReCe?e-5e cargas e encomen��s até ia �espera dassaldas do� paquetes
., e emite-se passagens, nos ruas das saldas dos mesmos, á vista do a·

testado de vacina. A bagagem de porão deverá ser entregue, nos Armazéns da
Companhia, na véspera das saídas ate ás 16 haras, para ser conduzida, gratuita- I:rnenté para bordo em embarcações especiais. �

ESCAITORIO-PRI\ÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 SGB. (FONE :250) •
AftMAZENS-CAIS BADARÓ N.'3--(FONE·1666) -END. TELEG. CJSTEIRA �

Para mais inforrnacões com o Agente I�..J. SA,B'JTO�'; (�ARDC)$O iar'__IIIIIiDEIiIIIS!!>iD!tl1ll

I

...... que possue o maior
e mais variado estoque de

qualquer artigo Iarmaceutico
e dentaria no

ESTADO DE
STA. CATARINA

______
....�,..../:I(_.""

95

BEBiDAS NACIONAIS E ESTRANjEIRAS

Proprietario: A. LEDERER

PE
jiiiiemliliiliii--��:--..J O
Aperte um botão Ie ouça sua estaçã�·, APRE:5ENTA

'7 U

F' Ar ,t ri' t

n

-As nova linha de r.dias

N V I L .. E

Yalyulas
FODografos
Di.8Os
A.alba5

Sintonisaçãg Eiétrica, em quasi to

dos os modelos 1939!!1 maravilho
sa concepção eletrotécnica que per
mire a captação de sua estação pre
ferida, mediante o simples movi
mento de pressão sobre um boião!!!

.

01 RrA-VlcrOR
1939

Distribuidor Exclusivo

Casa P I E P E R
RUf9 15 de: Novembro, 3.6 JOINVILE

Admitem-se ainda alguns�agentes]noJnterior
FABRICA DE ESPELHOS, A UNICA NO ESTADO - VIDROS DE TODA ESPECII - MOLDURAS-

QUADROS, ETC.-VIDROS L�P!DAD05lE BISEAUTE' 508 MEDIDA

c E Rs IA A p E p
JOINVILE Forneoe�pera o fnterior

SECÇAO DE ARTIGOS PARA HOMENS-Cha})éus Rarnenzoni+Camísas - Gravatas, ete.--ArtigGli para
Barbearias-Para Inverno=-Banho-r-Spcrt - Viagem e Carnaval

� ---'ef?l.e.�,.s�-D�\i�
I »""'"93iU.;r�-- Sfl"'! ? !!f;\!j�A"!@ *,i',ii'!'� ;IIP.:lIIi--II�:'W"'_.�

r. t HO!��II���!!:rTA.�
�'; �I· ACOMODAÇvES CONPORTAVEIS PARA ViA- IIl e JANTES E EXMAS. FAMILIAS I
� i 1 TRATAMENTO DE PRIMEIRA ORDEM-CO- I'

i I ZINHA BRASILEiRA E ITALIANA
Anexo: Armazem de secos e

molhados
Santa Galarina t

Propr.:

P I E,P'E'R
N V'.· L li:

CAPITAL.!
g-ratos I

Rua Conselheiro ·Mafra· esquina ,da Tralane I
s

A· 'CAP�:ALI

I

VISITEM
a A

o maior stack de roupas para meninas e

" p e IHIUtt Em I r "'Y'- 4 '*'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



��f�i� Florianopoli8-1938 ==.-i�_'i..:--�-��._",-----.�� . """,;l·=.=�·.. _'_".. __�.� ;�... .�

M,I,·DICc) OPEI\ADOR

t
IJ
11 Atende chamados a qualquer hora dia e noite

"1- Dr. Joaquim Madeira Neves
I

I
1
I

1
'I Forma-to pela Faculdade de Medicina da Univer
I sidade de do Rio de Janeiro

I
,i Tratamento clinico e cirurgico de todas as n.olcs-

1 tias dos olhos

j CQf$O de aperleiçoamento na especialidade, com o dr. Pau·
I 1& Filh�" no Serviço. do PrqL Davíd Sanson, no Hospital1
I da Fundcção G.:lffrée-Gui nle do Rio d":! janeiro
·1 tompleta aparelhagem para a sua especlalldade
!

Eletrecidad€ r\91édica, Clinica Geral
. vn lôS . é;i ,ôll!l':.tt das 15 ás 18

CO >UL; U . iU I.,A .1\ àn i 'lnin 7 ·,'L. Telelone 1456 .

i RESIDENCIA! Hua Tenente S'lveifa 57 Telei. 1621 II

�)��'"'"ir==-=-�::-=2.=c;;�-=�.��- '\

) Dr. Augusto
I ds Paula

II ,'MEDICO
DO{;�NÇt1S DE SENHOr

I RAS--PARTOS
Operações

l
Consuuorio. Ft.ua. ViCü!

Meireles 1 e

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

Residencla: Rua Vis-onde
de Otiró Pr-te, 42-

POfiê: €.-oh&u)torio, 1405
Fone: f{,t:sidenc,a, 1'155

DOEN�AS DE SENHORAS--PARTOS
CCNS�LTORIO-RUA TRAJAN� 17 ses.

DAS 9 AS 12 E 2 Ati 5

�ESIDENCIA A RUA José Veiga 186
FONE 1199

MEDICO--OCUL!STA

Dosern ba rgador
Sa!vl0 Gonzaga

ADVOGADO

!Zua Trajado no. 29

ance do Bralll
e�ltal

,.,.... dá reserva

10G.000:S'0$010
"259.748:108$11110

IIWB«�TA TeSAi AS OPERAçlms BANeARIAS

I I _ltRMPONJ>BNTJI :auero"e 0 PA1&
.

Le&t..1r. :a.A 11fAJANt), Ne n
-,1

Abana. em eenta � corrente. os

SegWintesl�·..
roa:

l�,. - JMOS (C�.tiIRClAe;S1M LIMITE) '. ala
��. ftitttadfS (HBute de U:f)69$) 3 . ala.

, ,,�. pop•• �"em de 10:000$)
.

4· o ala
J}ep. de aflSo prévio (de qJlaisquer quantia&•.com _retiradas tam-

..J. • _

bem de qüalsquer f41portaacias).
'i -. aViso p�éVio cleSO�:dias
",- ai 60 &.as
.., &6.011&

• PIlA........lK0:
pi) 6 mosa
ROr 12 mâs61l
10m reada mensal

-'j.S A P1UBMleS.
por 6 mêses
por 12 llÚS6i

SaJútt Aa i 110 proporcional. :

",.e.tlente: ••s 10 ál 12: e das 14 ás 15 horas
Aos se.baclos: das 10 ás 11.36 horas

Endereço telegrafico: SATELLITE

TEL:sFONE 114

4% a. a.

'% c

,\'':.

tório de advogacía á rua

Visconde de Ouro Preto

n, 70. - Phenei 1277.-

_J

"

Dr. Saiu lo
Especialista em motestias do aparelho {!.'tfútO srtna
TiO do homem e da tnslher
Ex interno e €x·Asslstente do serviçe de eirurglae
ginecologia tílo Prof. Brandão Fllhc,
Ex-Diretor de Instituto de Previdcneia Clinica do
Rio.
Ex- Sub Diretor dIJ Serviço Médico da Aselstenela
Dentaria infantil do Rio de Janeiro.
Curso e prática especlalísac." !:'::':: :���I?..
Medico do Serviço de Higier,e ,')ré �Iâta! do D. S. P.
de C. S. de F'orianepolts.

Doenças de senhoras. Urotog»: N OV I ID A D �
---. II Partes e Cirurgia. . e � �

I D,. ,...dr••• Mo.'. r.". I Censulterio e Resídencla ; fi", V..conde ,h 0... Pre- SUeALIAS FAilT� J>4.M VEl'Q.O

J
-

'_:L'III
to, n. II - Tel.-IOe. -f'LORIANOPOLli.

C I d DA. M��:i008UALlE)ADE A

Af\vogado

I I DIJI"'. �·I--r;rf1i2'"""""), -==-eJ�bj .

tU, �I S:�:t�: ��O�:RNIZ DÁ �.RL_H.t>R.-. 'IillRllê:i Trajano, rr 1 sobra.ío I � 'COI' or:.2 11m I U [) A'••I I .ettsrnan n" Df, Aderbal R. Q �LI! A"E ��RA SE.NHO�AS,
.

Telephone rr 15�R_ da Silvai ,-,HINELOS. I AMANC@S,dNTC)_i, t

••�.
E1.chefe da clínica da HOipt' FABRICA DE CALÇADOS-BARBEIOU
tal de Nürnberc. (P.d:etIlCf

I\dvogade A L H E W � Iii U X
Indórg Burkhardt e Prefess« P. 1; ele l'lewembro. j sob. Secção de vendas::RuA �ON. MAFRA, li)

Erwin Kreuter] Fones 1631 � 1290

Esp.clall.ta em cirurgia
gerlft

alta cirurgia, ginaeNl(o)aia, (40-
ebças 8S senhoras) e partoa,
cirurgia do sisl.ma n«nos. P.

operações de plasriCA

C0NSULTOFUU·--Rua Tra
ano N. 1 � elas 1 e ás 1 2 e

das 1 5 ás 16 1 J2 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este
ves Junior N. 26

l '_,•.
....Fj$»'� ..n*·_·"�..}'âí'it%M.; ��-.........

. ..... -.

.

IOr. �el
iB.a'Bãict

CLINICA elRAL
Vias Urinarias

1ralaflUf)ÚJ meéemo tias
tll6le61ta& 4fJ PlllmlQ

Censult.-Ro joão Pinto, 13
1 eleíone, 1595

Res.liotelGloria-Fone 1333

CejwMos 9Jp 11 á$ 16 1n60

ORlar- Carneiro Ribeiro
Engenheiro Cívil

Palacio d�Caixa
1· Andar

Economica

Caixa

Apartamento
Postal, 784

..

Partaná

I
:1 Curso dp.mos

-

•••tlr.,
�êonomi_

onr

lã"'
&6 nos Trabalhos do

Consultoria T��ico de
� ':"�<3

IVO A. CAUDURO PICCOL �

Enge�h.lr. Civil
��r'�1����

PrQ"fissiopais lDsDilit.ados para teet0$
os rSrnlOS de e-ngenharL�

Administra,ão. construção e reforma de prédios com

pagament0s em prestações
-

Projétos emlgeral __

,.�':}!��
EscritQrio central: Rua 7tde Sete'rrÍbro, '047

Porto Uni
ã

e
-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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±:S€_'_14:st§@I"'·.I·A Eletrlcc

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

Aceita pensionistas, casaes, solteiras e diarls-

I
tas. Preços módicos.

RUA CONSELHEIRO MAFRA, 34 - FlolÍanopolis

II� ----H-�' i 1'�p�i�'��-�n��=����,�r�=1�b��e�r�.�t�·-1
_........·_··..--..···1� A Favorita �I

=. �I--------.---

w�i �I
I Em loteria a sua favorita �I.
I
I
II
II ND Estr'eito Ponta do Leal

II�
i:�:I�
i
: �
.'

J·i................................................ 'I'

Modernissimos
aviões JU 52
ligam com a

rnaxirna segu
rança e pontua
lidade.

BRASIL
URUGUAI
ARGENTINA
CHILE
BuLIVIA
PERU'

Brasil

�

Europa

Sindicato Condor L Ida
Agentes: Carlos Hoepcke SI.A

o MELHOR
APERITIVO
1'"ONICO

ESTOMACAL

PAi�A INs'"rALAçoES DE LUZ, FôWÇA' E AN
TENAS DE RADIO, CONSERTOS E AUMEN

TOS PROCUREM

A ELETRICA
TEM SEMPRE E\1 STOCK E A' VENDA, POI-<
PREÇOS SEIVI COMPETIDORES NA PRAÇA,
MATERIAIS ELETRICOS, LU�TRES E ABAT-

JOURS ELEGANTES E MODERNOS

NOVID�DES! VISITEM A Ele'tr.-caRua joao Pinto n, 14 ..

ACABA DE Rl:.Cl:.BER UM FINISSIMO SORTI-
MENTO DE CHUVEIROS ELE'TRICuS, NOVI

1. IDADE NO HAMO-AR rIGO GARANTIDO
1�-.. --

.._-- ��� ••3�T.t�WZE_·..---.�'�__�· I
j

I
.

i
1

RUA ESTEVES JUNIOR 93

Flol'ianopolis ·�...Telelonfll 1345

'Rua Felipe Schrrlitd n" 7 e 17 a

REPRESENTANTES E

CARLOS
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(ia. Nac. de Acidente do Trabalho
�onstituem 11m podel·oso �rupo segu
rado aenuinuulente brasileirn, a ser ..

vi�o de todo o Brasil

PEÇAM-NOS PROSPECTOS E INFORMAÇOES",
CONSULTEM NOSSAS TARIFAS. ','

Diretoria: Dr. F. !Solaro da Cunha,
Dr. Leonardo Truda
Dr. José de Sampaio Moreira
Dr. Virgilio de Mélo Franco
Dr. Luís Cedro Carne6ro Leão
Dr. Plinio Barreto

Presidente
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Agentes gerais e ))anqueiros em Santa
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Rua João Pinto., 5 -- ex. Postal 37-
FLORI lNOPOLIS

S C h m O e � z'
Para G "Natal" �J

,

rE' o melhor e mais lindo presente que v. s. p6�1
fazer á sua filhinha iSua construção obedece á mais acurada técnica, Ellindissimo e de maravilhosa sonoridade. �f

Cordas cruzadas--Chapa de m,�tal-· Repetição do me�
ca�ismo-Tecl�do de marfim-Bemóes de Qbano-3 1'..:f' _

dalli-7 114 OItavas-Alta lustração de

mogno-nngueir�-Iou preto --:-

Especial para clima tropical .�
A taboa de resonancia duplamente curvada, o eDcor�\

demento cruzado e a escala cientificamente construída, ga-�
rantem uma sonoridade agradavel, }

Peça informações ao agente neste Estado:
,"

Er�NEST(') IVJEVER
Rua Felipe Schmidt D. 9 - Sobrado I

Caixa Postal 84 -Florianopolis t

Si

De ....m., Mundl.l •
. ,'

0., ,
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ACAMINHOC
florianopolis

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

VITO'RI
.

Em o�ibus especial, ernberca hoje, ás 7 horas sa manha, com desti-
nO á cIdade de Curlt'ba, a delegação c'atarinense ao Campeonato Brasileiro de
�uteb61, que ali pelejará co� os p·aranaenses numa empolgante lide de Tuteb61.
--

G A_Z E T A_ -0- E S--p·O R·T·.'·"-Ã-'
Sêde bem sucedidos�

Que a bôe sort� vos befeje para que. dentro da nnais estrita disoiplina,
\/o\-..teis vtro r+oooe à tet,... ...s natal, SB<":) os ��incéro� vot'os ('Je todos os desportistas
BE::H>ríga-Ver das.

Santa Catarina cí e v e br-ilhar e, por issc, todos desejamos que o "onze"
que nos represente seja o valor real dn futeból catarinense. Que a direção técnica
dm- F.C.D satisfl�çe êsse natural ancei".) dos que prezam o seu terrão!

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

A seleeão pnranoense I Santa Catarina no CamlW
i o con.binado paranaense que rr.edir á fnlças com o "onze"

• •

,

LI" :g:,-v, rei,·" piz�rá ao gramado ,ô,sim ,co�sl.iIUido:, , peonato BraSileiro de
i Francisquinho, Borges e ZH1ettl; Btllano, Ferrora c J�tlgUl' 6-

a disputa do Cam peonato nho; Bananeiro, Ari, Gabardinho, Cernieri e Rubens. Futebol
B ras i I e i ro d e A t I e tismo: .,............... Em oníbus especial, segue hoje, às 7 horas da manhã.rumo
mo, 29-Com uma assistencia a.ornada e entusiasta, mi H001

à capital paranaense, a delegação barriga verde ao Campeonato Bra-

I sileiro de Futeból.
(II u-se no estadio do Vasco da Cama, u campeonato brasileiro

S.,
-
-

J ,..", A dc�egação embarcará assim constituida: presidente, Flor,le atletismo, com ·0 concurso de rr-pres-ntsção ClHioc'?', �'1iu!i ta, : e rra ria ao oaa :
:. ...• doaldo Nobr. ga; secretário e tesoureiro, Euclides Fernandes; cronistagaúcha. paranaense, mine: ra, flllwillt'mt' e po nambuc c r. i' , •

P I • esportivo, Nelson Maia Mac.hado,' massagista. Armando Fonsece ;OUCI) antes de se iniciarem 8S cornpetiçõ-s se ouviu o Hino •

I
------ ---

I· -ncarregado do material, Oscar Vieira e os jogadores: Otavio, Vi-Nacional, ao mesmo tempo que atklas Íe ve ntavarn um viva ao

nO d i 9t r ito d c' Es t re ito lain, Yeyê, PubeO', AI naldo, Pedro Lemos, Gato, Fatéco, Procopio,%a5il.

I Beck, Calico, Galego, Nhonh8, Nizeta, Aoíbal,' Tião e Couceira.Ditputada a primeira prova, a I! O metros r orn barrp;n's,

I Entrega-se á domicilio lenha serrada em A embaixada pernoitará em joinvile, prosseguindo viagem\., nficv ... se a seguinte cla.sificaçã',: I' legar. o C'Hi"Ci; HdiU Dias

I
metros. Bem seca e de otima qualidade.

I, I ImI anFhâ' c1ebVf'IlÀo.
eh g_arà capital paranaense ao meio-dia.Pereira, tempo 15 �egondo� �, quatro décimos; 2' logar: paulista

,

Alfredo Mendr,; 3' L gar: !1))0' 1'(; J"ão Pdr'. dh,\.
E<;!TREtTO�\a ., gUfdi. prOVi' d, C. II) ínUI(,S r az os. d I' logar coube DISQUE PARA O N. 3 J

a rica de B
·

dIW carioca Bentl) A,�í" no tem, <) ele di l ;" gur,r:!(lS t> !rê, décimo'; : ce•••••••o@s so.......
'

. rinque os
2' kgar: caneca Jo,é Xav,e,; 3' kga.: pfluh�llI Jtl,� F'lliu'.; 4',

I

logar: paranaense BJumenáu. I
o resultado alcançado pelo arléta R nto f\�',ís, tplP. é um I

neve recorde brasileiro, não foi homologado, devido à velocidade do'
vento a favor de cinco metr os e m-io P' r sr gur:do-, como foi re;
gisll?do.

...
Terceira prova, arremesso de pt:s,.: I' j,-g\l: c .ricca Anto-

.

do Lira, 14 ,m�!r()s ,e cin,cr; ��. log:u: f�auli"la �la\1Ci$co Scabello: 'I14 metro.; 3 hg�r. "Ui,q� t
.. Am,:"1 (.wrg:. 1) m-tro- e 91; 4

log;,r: Ari(.llo Gr'rr-;; 13,<-.' 25,

Qu�:'& ,_� .'[0 :' ;'le à diE' _ll('i': I' kgill: !'vtncilio Üliveira.
7 me tr os e 16; 2 )'I,.a: r:'Ht;�':t':Si: j,rÉ Geb-tt; 3' t.g1t: g,;úcho
( a! 105 F ug' ÍJj0 'Ínlü

Quinta prova. três mil metr()$ razm: I': paulistli Nestor
COlfln. 9 m:nutos e 21 segundes; 2' L ga<: g:óú,ho José Ga�pat
l'eres; 3' logal: paull�t'a AL,des M�chdd,,; 4' hg,.I: carioca Sebas
lião Moreira.

Sexta pr(WIl, 400 melros P'lOf: I' !I'grlr: AntolJio Damaw, II tllioca, tempo 48 � 19 décimos; 2' I"gar: Ademir L'ml. carioca,
I mpo 49; 3' ltlgar: Aluizio QueirGz P.-res, pau!ist;::; 4' logar:Lauro
�Ieemllnn, gP. ÚdlO,

A �étima prova em 1500 melros: I' logar: Juvensl Santos,
� ir,eiro. em qUí.�tro minutos e nove segundos; 2' logar: Floriano de

Souza, paulista; 3' logar: AneFio Macedo de Araujo. carioca.
A oitava prova de 8allo em � tura: I' logar: !caro Castro,

, �u!isla. altura de um metro e 85; 2' lagar: P.lfredo ,"Jlen1es, pau
l ta, um metro e oitenta; 3' logal: Caries Eugenio Pinto, gaúcho,
• 1lUla UlD fIIelro e oitenta; 4' logar: João Petronilho. mineiro, unI

I elto e oitent8.
A nova prova de dez mil metros razos: I' Jogar: S,bastià?

t loreira, caric.,ca, 34 c 24; 2' logar: José Santus, paulista; 3' logar:
.) J Silva. flumineo<e; 4' logar: Moupir Mastandrea, pauIJ�ta.

Na décima prova, revesamento: I' logar à turma df\ Fede
'::Çlo Paulista, tempo 42 segundos e décimos, o recorde nacional;
'). logar: turma Atlética do Rio de J<lneiro; 3' logar: tmma gaúcha;
"f' logar� turma paranaense,

A contagem de pontos; paulistas, 54; c.ariocas,43; aaúchos,
ii O; mineiros, 7, palanaeDses, 6; fluminenses, 2; ptrnambucanor,

-

<�egocio de ocasião Amanhã:
Venderr.-se 2 t;asas á Rua Bocaiuva nrs. 150 e 152, ALMIRANTE, NUNO ROLAND, BANDO DA

B dita á Rua Rafael Bandeka n. 10 e mais 4 na mesma LUA, IDA MELO, DORIVAL GAYMMI

iria nrs. I t, 13. 15 e 17 .-Vila Nerêu Ranios. Todas de
NENA ROBLEDO

-

A t t á A
.

d H T L fh. zZ,oa • "Teatre a Retalho" •• Cenas1recente construçao. ra ar vem a ercI 1(1 uz n
rapiôos vivlôas por: mesquitrnha,

1-�45...5_. -_- -_------__-__---__--..v.i_oleta Ferraz.
----__:.iii;;;;;i=====_===ii

�;:INICIAOA
NO RIO

o' conterrâneos!

A Fabrira de Brinquedos de Osvy Souza co-

9 i€) I(ltOCY( LO)

rnunica á sua distinta freguezia, que se mudou

para a rua Bocaíuva n: 221. no prédio onde íun-

RADIO
nACiOnAL
�s.�1i;, 4�',

fabrica de camisas «Amelia» .

Parteira e

Enfermeira

diurno D. flGra Muller
Rua Tiradentes,�4417.30 horas

Prügrama noturno

De 17.30 ás 24.00 horas r2:���T*1���������
r.� .�� Romão Julio Borges �
I� e �
� M.ui.1 José Borges ��t �• � A "Combinação Feliz" ·nas
� participam aos parentes e � perfumarias é arte que não
l!. pessôas de suas relações � t"'1 fij c contrato de casamento de i encon rélra SBm e. As ormu-

� sua filha EU, BORGES IW la� dos. Tres Elementos
�� com o sr. ARI MAFRA. �� onmordlals da 3eleza são
!>lI 'fi '

�� .
.

�� frutos da "Adorat:ão�'� Fpohs., 26-11-938, I!t
� ��!��:�� 'ai
� W li' lfJ •• - ••-.-------------.---� •

� V EU �� � Casa Vende-se a casa

i Il� � li --n 1 17 situada a��-"r.: """,,'8 e 'ifr. .... ....,. ...� ,

•

,�.._�,��r.', �t:;:;'...#'_'·,1l':o I
rua Major Costa, a tratdl'

� ARI � com o proprietario João Se-

� confirmam ; I �ero dos Sant�s no Cais

���:z"�...

� freder co Rola.,�

gose Lee
Orlanôo 5ilva
Irmãos Tup�ióg
ErnGtni ôe Barros
Orquestra de Donsas
R.ac.'laml?s e a Ali 5tars
Rl'glonal õ" O )nte 50ntora
Eôuarôo PatoniZ e sua Tlpica for"ilulllo!s
Romeu 6hip:;mah com a ()rqul.'s�l'o ôr

Concertos

PROFESSORES DO GINASIO, AVISAM AOS
SRS. PAIS QUE SE ACHA ABE.RTA, COMO NOS
ANOS ANTERIORES. A MATRICULA NESTE
CURSO, ATE' 10 DE DE!.EMBRO VINDOURO.

MELHORES INFOR!\1AÇÕES, das II-I:J
horas ás Ruas Padre Roma, 125 e Do
ealuva 175-

f'blZrturo ::cm VOZES NOVAS, el>?men!as
IZstreiantes no roôlo.

f'I's hQros certas. jornais falaôoa com no.
ticios em primeira mão, forneciõas
pela A NOITE, e oferta da rasa
Buimarõps Ltôa, al enri.l é'a Lo.
h""ia FeOeral

...

A's Zl.oo· Concurso MusIcal Ralo K ..Z ae
Zoo$ooo, ôois ôe 100$000. 4. Oe
50$000 c 10 ôe Zl.:$OOO; sãJ 09

premios que RAIO K oferl'Ce aos
ouvintlZ5, qulZ iô"nlificor 615 musicas
Irrcôioôas neste programo.

A's 2Z,oo .. , Paginas Esquecidas .. Pro
grama Ô2 rerniniscenclos. literarlo e,
musical, a cargo Le: Celso 6ulma,\r5es, Abigail maia, Ernani Barros
e 05 musicas ôa PGS5aô.l.

Exames de admissãD

5peekers ôe stuàio: OôuvalJo Cozzi e
Celso 6ulmarães.

, Alegrae OS VOSSOS filhinhos, oferecendolhes os

• --lindos B R I N QUE, DOS adquiridos naNatal
CASA

A Casa que mais barato vende
M, ACEOONIA

e
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Procedente de Blumenau onde
exerce o cargo de engenheiro re

sidente da Diretoria de Estradas
de Rodagens, acha-se entre nós o

;;�::,;:::e,:�::.�':c:la:'� ::' I "Õ���niO Ta�a�es _O"Vg�:;:.::iZ,
d.r .. Arão �abelo, conceituado

cau-I�:I
CIRURGIAO-ESPECIALISTA Assistente do prof. Sansonsidico residente em Blumeuan.

,

..
Consultas das 10 á!'! 12 e das 16 ás Iê-Joãc Pinto,78ob-T,el, 1456ADV. MANOEL T. MACHADO 1----- -.---

- ---.. .- -.

Pi\ULO SCHLEMPEfi

Passn boje o aniversori» D'1tCl
licío do nosso patricio sr. Paulo
Schlemper. acatado industrial.

�mA. MAlHA RITA MAHQUESr
A data de hoje regista o ani

versario natalicio da veneranda
senhora d. M«. ia Rita Marquesi,
progenitora do -r. ceI. J050 Mar
quesi, brilhr-ut e oficial do Exer
cito e do sr, Cuias Marquesi,
Iuncionario estadual.

DR. CELSO SALES

guna.

o mais forte
Continação da la. pagina

..,..

Bl"incadehCa., apo-
nas ....

Gonçalves conta que é empre-j

gado na Escola Quinze de No
vembro. de cuja chacara cuida.
Não parece estar muito aberre
cido com a nova situação, Ia
mastigando um pedaço de pão
enquanto falava. E se obstina
em afirmar ser tudo uma brinca
deira que calculava inofensiva.
Achava graças de ver como todo
mundo se interessava por êle só
pelo fato de ter se tornado pai
de quatro criança de uma só vez.

Não pensava que fosse acabar no
xadrez mas, já que está, não

sei'revolta.
Conclue filosoficamente:
- Não nasceram 011 gémeos I

mas bem que poderiam ter nas

cido ...

A CASA DOS BONS ARTIGOS

Alfaiataria ABRAHAN

Rua Conselheiro Mafra n' 9

l\IOVEIS

Vi:;ítem a casa de moveis
de ]. Nunes, á rua Conselheiro
Mafra, 72. depositaria dos bélos e

vistosos moveís da fabr�ca de Gtd
lhenne Ladewirg, de Tijucas. Aceita
2. referida fabl'ÍCiI qualquer encomen

da em alto relevo, bem �omo tudo
que se refira ao ramo, bundo
troca de moveis usados e compran
do-os, fazendo transações pór preços
vantajosos. Todos os ,r,erviços serão
confeccionadl)s com a maior rapidez
e pontualidade.

Te1eJone 780.
;$�·Z W·W§fft5'7

Cent.·o de Saúde ele MOI-reu afogado un.
Tub:trão praia da Tijuquillb�1I

O sr. dr. Nerêu Ramos, Inter-
ventor Federal no Estado, recebeu Tendo ante Bntem, na praia di!

Tijuquinha, embarcado numa C !I"
o seguinte Jel€grama: A fTUBARAO, 26 - Assilntando noa, com o im de fazer uma P' j'

caria, o sargento reformado d�
hoje a pedra fundamental do edi-

Marinha de Guerra Luís Alexalíficio do Cllntro de Saúde de Tu-
barão numa feliz coincidência com

drino da Silva, em dado morneu
.

to, devido a um golpe de ventl;"

fic�I�rr:.��i:i��;:���ri�adeI��:[���� a embarcação virou, tendo o tri<'

toria Federal do Estado. em meu pulante caido ao mar.

Devido á grande distaneia dei!
nome, povo, iudicatura, imprensa, praia, não poude o infeliz akall;'representados por seus elementos

çar terra, submergindo, devido elO'mais destacado�, apresento aten-
cançasso resuitante do forte mar'ciosas congratulações,' prazando
que fazia.

que sua esclarecida administração ácontinue avante, prestando ao sul Seu cadaver deu cOlta,.�J!i
Bigl1assú, em completo est�doii6'do pais 'tão grandes e assinalados

I
serviços. Atenciosas saudações. p_u_tr_e_fs_c_ã_o_.-��----_.-

Marcolino Cabral, prefeito.
Q d?2-MÃ:"QüiNAS·PARÃ··G"ELÕ uem per eu •

I EM PERFEITO ESTADO VEN- o sr. Heminio Xavier BdnItqJa
DA C, GARANTIA achou, ã rua Felipe Schmidt;. aos

chaves para serem entre,ue& ao seU
Delambert legitimo dono.

c MUNICAÇÃO Monumento aos He
róis do Laguna

Receitada uma sur .. "DE
ra como remédio a

João Barbosa

Com a audição de.domingo que

enfêrma morreu a S. M. AMOR A' AUTE fez e
denominou PROGRAMA D\
SAUDADE, tivemos uma 0portu.

SAO LUIZ -'lO MARA- nidade de "viver outra vez". O
desempenho não foi menos feliz
do que a ideia. O conjunto rigo,
rosamente afinado, exeautou II
contento o que estava anunciado
Tudo agradou. Figuras, as mai�
destacadas do nosso meio intell',
ctual lá se encontravam, de pr;l- t:;
grama em ponho, escutando coni' ,
'grande interêsse o seu desenrolar
Senti-me ufano e radiante: a gen.
te culta lá estava religioaameni,
( Uvindo o "unico redu to da al'l,'
de Euterpe" que F!oríanopoli�
ainda possue.
Olhei para o meu velho mest., �'"

e melhor amigo Pedro P�ão e

puz-me li reparar o carini' tJ e, o
cuidado com que desde mais d'l'
34 anos á frente da AMOR A'
AHTE, vem empregando. E d�
recordação em recordação, c�..B'l1ei
á minha infancia quando ri'ltbh.
trava-me as primeiras lições de .tsolfa, que eu havia iniciado em,«
São Francisco do Sul, com o

/
.

ODEON .. O lider dos mestre Manoel Luiz Teixeira, da
'7 Banda 13 de Maio.

Contava-me Pedro Pavão a sua
vida de musico. Os seus estudus
iniciais foram feitos aqui mesmo
sobre a direção de Francisco Luiz
dos Santos Barbosa, tendo logo
se revelado capaz de triunfar,
como de fato triunfou. Floriano.
polis deve a Pavão uma soma de
inestimaveis serviços sobre os quai,
oportunamente, falaremos. Com

(;INES COROADOS as minhas felicitações vai o mel!

abraço ao mestre e aos velhc s

musicos da AJ\.IOR A' ARTE.

O Tribunal de Segurança Na
cional. em sessão de 21 do correu

te, deferiu o arquivamento.pedida
pelo Ministério Público, dos rf{i�

IMDERIAL ás 7 e 8.30 cesses originários de Santa Catr-
.

. ,- , , rina, em que são acusados Lur�
horas:

I �ub��� e Wilhelm Koch. .;:
1_

fAANYA WALE�SKA�-:IAutorida ..es Poli�i��I�
,Cf" ·O!Oél TchechúWél f" Pe.;.,

F' ..1 did F •.)

--

O" -

01 exoneral.:o, a pe 1 o, r�·
r etersen. derico Berti, de- cargo de sub.

Preço-I $000. delegado de Policia do distrito de
Nova Veneza, no município de
Cresciuma. -1'!

'r

Por atos de ôntem, o sr. In
terveutor Federal exonerou Oscar
Holler do cargo de 2' suplente de
Delegado de Policia de Ilio do
Sul e nomeou, para substituí-lo,
Adolfo Gazaniga, e para L'suplen
t.e daquela autoridade, Civilu
Mene!.

Ag�-ri�i;;-de-Esiiitisti;
CO., de DOluônia

NHAO, 29 - No munl«
ClplO de Humberte de
Campos, uma mulher cu
randelra, encarregada da
cura de certa senhora que
se achava enfêrma, recei
tou-lhe como remedia for
mldavel surra. ,

Em eonsequencla dessa
violenta sova, a paciente
velu a falecer.
A policia tomou conhe

cimento do .ocorrido e

prendeu a criminosa.

ARTE"

A Aliança da Baía Capitalização S. A., comunica a todos HIO, 29-A propósito da noti-
os portadores de seus TITULOS que o sorteio de Amortização do cia divulgada por alguns jornais
mês de NOVEMBn.O corrente ser/i realizado no dia. 30, podendo de ônters, o coronel Pedro Cor
os senhores portadores pagar até á" doze horas desse d ia fig suas dolino de Azevedo, presidente da
contribuições, em seu guichet, á rua Felipe Schmidt, n

'

39 ou ao
I respectiva comissão, informou-nos

seu agente cobrador soro Nelson Leal, para participarem do referi que a inauguração do Monumen-
do sorteio. to á Memoria dos Heróis de La-

Florianopolis, 28 de Novembro de 1938. guna e Dourados será no dia 29
de dezembro e não hoje como foi
anunciado.

CARTAZES
DO DIAI PROGRAMAS DE HOJE�

cinemas

A'S 5. 7 e 5,30 HORAS:
Tyrone Pt-Wd, Nancy Carrol]

e Freddie Bartholomtw crn

LLOYDS DE LONDR�S
Preço-I $000.

P.·oeesso arquivado·

Dra. JOSEPtHNA SCHWíIDSON.
(,i1�specialista elD daenG:as de Seniuu·a.s

e ereauG:as)

REX,ls 7,30 horas:

Pelo decreto n. 22, de 22 dIJ
cerrente, o sr, Prt'!feito de Hamô
nia regulamentou a Agência Mil'
nicipal de Estatística, dali, segun
do as instruções do Instituto Bra
sileiro de Geografia e Estatística.

�ONSULTORIO

Rua Felipe SebJluidt., 39
HORARIO: das 10112 ás 12 e das 2 ás 5 horas
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- Ni.nguem ha que possa quebrar a

"Combinação Feliz". Sempre uni
dos caminham os Imprescindíveis
companheiros da Mulher Brasilei
ra:-PO' DE ARBOZ, BATON IE ROUGE "Adoração"

ROSAUE com NelsJn Eddy
I e Eleanor Pcwell,
I

I Preços-2$500 e 2$000

Car�os
I

i O prefeito de Jaraguâ foi auto
I rizado a criar o cargo de tesou
i
reiro e o de São JOSQ o cargo de

i contador.
\ -

Lê wa

O sr. Edésio Amorim foi n,i

meado para o cargo de escritu
raria da 4a. Hesidencia da Dire
toria d.e Estradas, com séde em

Cruzeiro.

ULTIMO� PADnÕES DESA-
SEMIRAS E LINHOS NA

Alfaiataria ABRAHAN

Rua Conselheiro Mafra n' 9
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




