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�lhor
e grande

Interventor Federal neste Estado convida as autoridades�
associações classe, sociedades em lel�a! e Povo l,ara assistirenl á chegam
�ila, hote, entre 16 e 17 horas, na Praça 15 de Novembro, do exrno. se

Gellerai Manoel Rabeio, ilustre Cornandante da 5a. Região ilitar

figura do Exército Nacional.
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II
dos os seus âtos devem ser vazados dentro das proprias leis, I,�porque tudo que êle fizer de grande se refléte, se condensa, r1

__ .
. !rO�r·i�taS"jO �_�fir�tor W,;asp��·;r.a_v_e.� _ �� �� __ � � U � �__�� �fN._n _� .________ II ��r�C�!�!�e� �e��:u��c�;·)::i:�;��e��r�:eq�:Oa r�e� o8;�i�� i

,�}.NÇj) V I fh:t.ri�nQiPloHs, DOliningo oi de Dezembro de 1938 j.N'tirJlMJ8UO laIO g cipio, o meio e o objeto. Por isso de todos os estudos, tal- I�-- ------------. ---.------._---.---------.-------..
vez sejam 09 administrativos os que mais Jil'ecisam atual- ,m
mente do concurso da inteligência e ria pratica, dos Iuacio- ,�

�/iodifkados OS ela- nários do Ministério da Fazenda, mórmente, daqueles que :�
t' fazem pa�te do quadro das Aduanas, pela importancia da : �

sua exegesis, é despresado em quasi todas as Repartições de '1j
nos sobre a venda "I"

Fazenda, que com o modo de p!'@cederdealgunschefes, só :�
I trará o prejuízo dos Cofres Público da União, porque não se j

" ��� trigo :riO �r��;jl I procura os mais capazes e sim os protegidos, para o desem- '�j
.

u�"'. � U u� E

I
peuho de certas funções burocráticas. Ante li falta de uma

z ;

e
'

Lei pcsitiva, que esclareça de uma vez para sempre esse as- ':;: BUENOS },IRES, 3-0 sr. F.I sunto, não se chegará a um resultado s,tisfatório e couve- R: A T1
. . . niente á fortuna da Nação. Melhor ocasião não se encontra- ',;

__________ ,, ._. �
I x , JI'I�, negociante amenc::mo"

E d N A

d d �
; cujo nr me esteve receu temente ra que agora, que o Ata o 0YO. tem po eres para tu o ')

: em fl)ClI, ao saber que tencio resolver pela inteligência sadia cio Exmo. s-, D. Getulio Varo

I'!jl.!:.'_!ii��.cL'f'l�� �<.D��V.'N""�� n� �I\'lÀ'it4nn�
I
nava vender no �t'a:,il .0 ('�cerlen gas, digno Chefe da Nação, que tem transíormade es costu-

JiA:tfA. � !�w..U.!!tmg.m���b;1 ...'; �Jil� U� "1&.J'a. Jr"'U� ; te do stock de trigo dos Estados mes, restabelecido a ordem e o respeito ás leis, em todos os

"'). '"
__ .a. \,..t . • til.';<:" : Unidos, seguiu para o Rio de J a pontos de vista. Compreendemcs a obrigação que urge de Ir]

11,0S 111..l.e,,�,Z,e§ co�eg�.alS ! Ilfoirc, .em avião da P,8IJ-j\merican defendermos a fortuna do Brasil, que muitas das vezes é I.�D
i Airwais, que decolou as seis LUfas. prejudicada flor aqneles que estão na waior ebri'Bção de de- hi
i Milito embora o sr. Theis te 1 fendei a, na qualidade de chefes fie repartições l"Qr isso se f�ALT LAKE. CITy, 3_ - �ol' I deu:sp. U�l terrível choqu��, e de nha ple nejado a principio de i!' a il deve selecionar as classes já especíalisadas. de Inncienários

i,
meio de uma investigação feita Dl)(1Q mar- n:e lembro, ate recu- S. Paulo, indicou que a informa-

I
capazes, instruidos e praticos, hem C011Hil, do estabeleciraento i

_______________._ hca�a por casa, f.�1 posslvell apulrh�r I perFar. os �eJ1dtIdoáS' L •

i Ç.·i\o recebida ontem, de Washing- ,
de l�is'dquefs6 �scoLham plt�1.l li de2ell]p�Jllit? .de certas eh8e- 1,1'oje que p.(: O�HI)US esc� ar c� 1- i UI atua � neve que l1aVIa: too, acel'�a du ver:da de ?O,.OOO.OO.O termina as unçoes uUfGeratlC:lS, Oil funcIIllDllflOS Que ten am

I'Setenta pessoas do e I'spatlladd por I,m tl eru, ao lado da linha.» i de busht)I::; d;� tngo aI) Rano Um- ,1 U1ai� de três anos de scrviç0s púhlicos na (jlas�G inicial, só
.�

numa p3ssagem de nivel, Yiai�- --0-- '(1(\, p(}cleria G ;mp'elil-o a modifi- 'i as�im a Nação terá quadros de funciEmlí.rio� doutos til eflfla- r
mOft6"er21m' �fJ'kg;lirl�S vam :to pessõn:, 23 das qU�18 S.ALT LAKE CITY, 3- So�e ('r,r .seu;: planos. i zes de defender t) patrimonio naciollal. Disse ali{ll'es: «Qu@1vti b � � Uij. U"".iU! per.'cer:1líl e lrés reCebeI'flm taQ a vUlte é quaLl'o mor Los e fi tl'es, O 81. Tlleis recueou-se a com- n a pratica vale muitas vezes mais do ÇJue a teol'ia�. E eu

Igra YPil f:rimen_tos _
que provavel- i feridos, frt� .

estado grave, o nu-. !Ilent3í' aquela informação, mas

I
concordo com essa verdade, porém, fundinrAo-se a teoria com .'

ST.c�MBUL, :3 A subl.t& IlHlTI' mrll�e. [Ji:!O re�lstl! ao, As quatorze i mero de vltmJas. fio �a \'or080 de- d�ix().u

t.l'an<parecer
que .ia lhe,. a p,"t1<., te","o, um multado ,.'i,la'.,;o, po'quo ..,"'

úacão de OHtra, r'o leste li." Aml,o PO,o03' resU�ntes �ofrerall1 apenas .'Hl�t re e!ll qlJe \(m omb:J,; condu- interessava basttlDte. 'I
duas aliadas, não encontrarão maili nenhuma dificuldade na Ilia: causou a morl!.' !l;)r 8�ggG�en;( iigrirc 9 arranhões. zinrio co'e�iui:;. fl)Í c(Jlhido por .........",.,"',.,_..."_.,,�._<..,=''''''''_,.....'''',,..,....,'' solução de todos os serviços públicos administrativos. Tenho

_,üe nHlill cte s"Zenta perl103.S, alem. aE Para �e poder conhecer o to- um trem numa passagem dQ Di-: -'.-"--
-

'. -----�--.-
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1;.' por demais abusado de vossa bondade, fatigande-yos a paci-ae:;;truiçãe de numerosas râ38S e j'e- ,
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'

banhos. tai de v:tjm�g OI neccs.sano que YC: reze cnança3 !'9capara':'l co� ihaf�O fiO (h,ele 'I clencla; e por ISSO conc um o este insignificante escrito ca e- I
. .

-".--"._,.- alglms ('l(lad!wi! prestativos per- fl,nml'ntos leves. A tragedla fOI, �
. - '-'

.

\ ,

'j."�1
me o dever de agradecer-vos, colegas, a atenção com que

O
·

d "c.. corl'es�em numerosus casas, per- aparentemente, devida a0 fato do; . vos dignaste lêl-o.
CrUle�rO . (li uO'" guntanclo: trem de carga ter sofride atraw: RIO, :i--No Palacio do Culele \ FlorianGpolis, 10 de novembro de 1938.

-O seu filho voltou da escolaíl de duas horas devido ao mau 'este lifltem cm conferencia e d(�S-II__________ MUSTAPHA' IPE' E SILVA

le,Uand" aos portos AIgun� cGrpos de vítimas fica- i tem��. não devendo passar llessa: pach.ou com o vreflÍdet,lc da Re-
.

rom tão mutllados que se tomou. ocaslao pelo local. O. ehaufeur; puhhci:l o general Mendunçcl Li- -...."....,. __
' _..;,....,_ '1' .-�;..",.,.......

I
·

OS impossivel iàentifica-Ios. t do onibus, que morreu no aei-' ma. lllílli"L{() da Viação.
•

SU ""amencan. .Uma das. ('riança�, tentando ex-: dente, julgou estar de�impedida a' E"l nur)i;_�ncia foram rp.cebi.d�s OS VrNC;M rNTOSSTOCKHOLMO, 3 Acaba de plicar o aCidente, dIsse: J pas�agern, Rendo colhIdo de sur" o cllrnaodanle Lpmos ]3;]-'to, jll1Z

I
� li Ih

ser I!xada fj rota que segu:irá o por< -AI�uem gritou dentro do oni- preza devido á in,tensa tem[')e�tade do Tribudal de .Sr-gurallc:a Nflcio·

MAG ISTRADOS1a-aviõcs GOTLAND no seu crnzdro d I 1 rM;:os port�s da America do Sul. O bufo: «Olha o trem! De repente, o e neve que cala naque e mo-. na e d. Karalum Khatchadou-
'-, Iíb.

�lparell1O sueco fará escalas nu onibl!� foi eelhido pela frentl', mento. rian, arcebispo da Armenia.
porto da :Haia de 9 a 14 de janeiro e

� V ;a � �..'
-----------

r.
lii)iM;�N IBillDADEno porto de Santos de 19 a 22 do �, I!I � � , rU III liIlIIII, mesmo mês, segundo depois para A Exposi�ão de �Ioveis �.Buenos Aires. f

De l"fgresso, o GOTLAIIlD fará da" A M O D E L AD" Varios magi'3trados de Santa recurso extraordinario para o(seDIa no lHo de Janeiro, onde per' � "" C
. -,

·b·l· Satonna, postos em (11s1)Om I 1- upremo TribllHal Federal, quemaneeerá de 16 li 25 de fevereiro.
------------------------ NO 1· ANDAR DA CONfEITARIA CH�QUINHO elade �m ép�ca de vencimentos acaba de restabelecer a seutança

A·"prOv�dd\ O CO·�BI·gO �STAIIA' ABJERT ...'\.", dinri�meDte, das 19 ás 20 112 bs. menores aos atuais, propuzeram I do Juiz da 18. Vara.
U ll.1 li do dia :. até 30 do tS!orrente. uma &ção no sentido de recebe· A votação, no Supremo Triim-

• •
_

rem ven(!iment08 iguais aos <1:ue! nal Federal, verificou-5e Gemo

da Justiça MIlita r A MTI.:1'US AG'EiM DOS JOR I --- .

----�==== estão !lenGo mlUfruido8 presente- i segue; Ministros Kelly, Washin-
�� .orA �,�.. til

II Contra Tásse9 Gripe1 I' ment� pelQs desembargL!dores em \ ,ton, Carvalho Mourão e Laudo

RIO, 3 O presidente da !te-

�ATADINEN
• Bronquites, et.t, :

í eXe�GIClo.. '. . .

de Camarg�, restabelecendo a

1',ublica assinou decrat.lel �Jlrovan. -.:rAL"STAS �J' Ia ", '1- e
l Em pnm_eIr8 :ostaiJe!a o.btlve- flentell�� � Co�ta Manso rnan{,el'-

"O o Codigl' da Justiça Militar, que J..� a. : ._",,-C"";1T"';f-" Iv' , : ram do entao Jmz. de I,_hrelto da d0 a deClsao da Côrte wIe Apeleção.
��j,mandlldo obse�var, desde .jã, no SE.S AOS SEUS �OLEGAS I: ....•.:.é\;� ':j�\.� 1-1 ,��.t .1.l5!.;<;;f�wj> : la. Vara da CapItal, f't". dr, AI- .A alegação úlo art. 18 da.s>"VI,
�,xerc1t(.l e na MarUlha.

.

_ . '-' �

II .a.l:"J,�""�"- -

...L_O,."-,} (;.,{_�.:".'. I
fredo Trompowsky, sentença fa- Disposições Traneitol'ins da E;ons-

O "Graf Z I·"
-

DO PADANA' I -'fig;) ��:r:�;.:i�i��. '�'!: I'avel, que foi posteriormente re- tituição g9 1934, n.ão foi nem si-

�� eppe ln ' Ei.'

'\
: @HH ,I ;: ��Zl��:�.e. pela nossa CÔrte de 1��tt)i�c:Si�;��1��e�t)e�1: t:�:i��

fara� um cruze·,ro � Desta última decisão houve aplicar em casos tais@sseus
Fei a seguinte a mensagem le- co-irmã do P!lrsnã a segurança do Farmaeia de plantão i � __ � ..... _�_ ...... _ .. a ..__ u"' .. ""�_u. disp(}sitiv9s.

de prop:aganda vada aos trabalhadorf's da iropren- seu �prêço e .a �arantia absoluta \ T _
_

• ! A CASA DOS BONS ARTIGOS Os desembargadores beneficia-
UI e8 paranaense, por interllledio dos mdcstrutJvcls laços fraternaIs Está de planta0 hOJe a

I .
dos por este acôrdão do Supre"

do jornalista Nelson Machado: �lue unem, pa�a.mai�r glória dajfarmacia Cermani3, á- ru;,.� Alfaiataria ABRAHAN Il'Jo�ribun�1 Fed�ral feram 05

<Flnrl'asQPolis, 30 de nGvero- Imprensa àrasJ!elra epara a grao- l. '''onse1hcl',.O I�L'fra R C Ib' M f" .

9 I �egullltes: HO�lOrlO 6la Cunha,...
I .1 B ·1 I'_ ." j Ih. . ua ouse elro a La n ..... d S·l J' B

. .

bro de 19i18. Presados coafrades: (Jeza tiO uraSI, os que moura-!"
. -

Ire m I va, ose mteux e G1I
A Diretoria da Associação Catl'1- iam nG jornalismo de ambos as \

A9 �..a " ., I Costa.rinensQ de Imprensa, pGr inhr- Estados. (a a) Batista Pereira _! vellua urna 101a. que ------ -----

médio do lIeu 1· Secretário, jor- Prf.l!'!idente, Glutava Neves- Vi,C8- -----------.-------------____ ! ViHgall�a seivegem
nalista Nels.n Maia Machado, preúdente, A. Nunes Varl'la -2.

V . d � d
'

que vai aC01l1panhando 3. delega- Secretár.ic. Va�m?r Wendhausen- asco a �anla eu RIO, 3 - A Praia do Pinto
ção «barriga-verde> que disputa- Teso�re�r0, C�SSlo da Luz Abreu

na Caves, foi c�nai'Í0, na tard�
rá 11611 08mp�1 paranacnses, a 4· - Blbhotec&rlO.

d t de ontem, de drametica ocarren-
de dezembro vindouro, um dos j< - \ I e presen � cia.
gOl! da CllmI?eo�ato Bra�ilei!o de Hôtos as relaeões di. I Wilma Madel Pires, após for-
�utebol, �nyla a sua. co-.uma, .el1 plomatieas entreOro· I

..

t e alteração com sua rival, Ma-
tldade ma:Xlma do VItOflOB0 jor

_ 1 BIt LISBOA, 3 - Uma Importante firma de joa- ri a da Conceição Santos, arre-
nali"mo do. �izinho ES,tad(), cfusi- xe as e orce oual. Iheiros de Bombaim anunciou ..._ segundo telegra.. messou-Ihe em �ima um cald('i�
vali! a COrdIal!; saudações, como f.

h d d d
. . rão com agua fervente. Horriv�l-

prova da admiração e do coneei" BARCELONA, 3 - Anunoia- I ma aquI � ega o --. a ven a e uma )Ola de aí'to mente queimada, foÍ a vítiru-21
RIO, 3-Na pasta da Guerra to em que Bio tidos, entre nós, se oficialmente que (j) emb3ixadQr I valor intrlitseco e hlstorico, pr.,sente de Vasco da socfJrrida no H03pital M' i

·foi assinado decreto nomeando o Oi! valorosos profis�ioB.ais .da. im- espanhol da Belgic8, sr. Ruiz: Gama ao Samorhn d� Callcu.i, quando do descobri- Couto, ?nde ficou illternad�.I�Ue:
capitio Manoel Adauto Pereira preI1!ia da terra dos pmhelrals. Funes, Il�ompanbad? do pessoal I mente do caminhe marlbme para a IntUa, em est&.�o e reputado gravisr,limo.
de Melo, interinamente, diret�r �o mo�ento eDl que, e,.?i re- da em�alXada, �artlU onte.m para \ 1398. Caso a joia não obtenha preço condigno na I Wllma Maciel Pires, a autora
do Centro de P:-epara ção de Ofl- nhlda peleja, se ?mpeBharao pa-I

esta CIdade. deIxando .GS llüeres- \ Bndia os joalh{;iros anunciam que a .trarão á Euro- do eelvagem atentado, foi presa
ciais da Reserva da 5.a. Região ranaenses e catarmenses, a A. C. L sos espanhoes na BelglCa a eargo I

'
-, • I e autuada em flagrante na dele-

Militar. ea {I.l J.):j JiitillLJ3 Jiretore3 ele sua do cODsul em Antuerpia.
.

pa ou � levarao a Amerlca, para negocio. gaeia do distrito locftl.
-

OXON HILL (Mnrylnnd),
3 MOly Brown, rupt&(!a on

tem por desconhecidos, fei
levada, ontem ii noite, para
sua resídencía, pelos rapto
res, que a lançaram fora de
Ul1.1 camínhãc, a alguns me

tros da casa dos pais l'Ia me

nina, Mary, depois de decía
rar que havia síde levada atê
âs prexímtâs des de W�j&11i1.l8·
tcn, onde. eH';;'J" presa antes
QC voltar Jlllrll ti Ca$8 dos pu!s,
'Perdeu 611 senttdes. ti. polícia
contínu'a a precurar os rap
tores.

Devolveram a me

ner raptada

n

S
IS ..

FRANKFURT, 3 o novo diri·
ylvel GKAF ZEPI'ELIN iniciau tis
10,15 (hora k>cal) um cruzeiro de

llropaganda, durante 8 Ci.!.lal sobre
voará, entre oatras, regiao dos suo

detos.

� Nomeado diretor
do C. P. o. R. da
5 a. Região Militar

, "�o; "\' .. /.' ...... �" :", ':'", . .,,"' .;. - i"

.� .. Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Santa

cartada decisiva
Fé,

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

AGAZE
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Catarina jogará,
e empolgante,
muita fé em nossos

hoje, tarde, com os paranaenses, uma

players!

decisiva, entretanto,
para nós!

Hoje. a6nal. graças aos esforços da Federação Catarinense Ide De.portos, Santa Catarina, mais uma vez, irá se defrontar com Ilhar!
o Paraoá. Não resta duvida, será uma cartada decisiva, mas, proble-]
matica contra nós. Bem em cima da hora, poucos dias antes, é que I seiar!
fomos treinar. Assim mesmo, nada resultou, pois, tude foi infrutifero! Ü que, sem dúvida nenhuma, a F. C. D. irá fazer, é,
devido 'lO pouco tempo. I d(� qualquer maneira, consumir o dinheiro que levou!

.

O scrath plartiu de no�sa cidade sem dar um treino con-I O récnico da F.C.D .• sr. Manoel Morais, o que, obri..
vmcente, que n08 moetrasse �ual. o .combinada eletivo,

, I g,.dtoriamente. deveria ir junto com os jogadores, acons [handc-os,
(] sr, Manoel MoraIs, tecmco da F.C.D., durante os trer- confortando-os, arnparanclo-es, FOI SEPARADO da delegaçãQ!

nos,
.

nAo deu siquer uma explicação aos joeadoree, limitando-se, I Ele, técn�co, qu � deveria ser figura �brig!ltoria na embaixada!
displicentemente, a percorrer, calado, o gramado. f\gora, segundo correspondência do representante da 1\ ,

Quer dizer que os jogadores não colheram do nosso treina- sociação dos Cronistas Desportivos, os jogadores pedem a demis-
d)( uma só explicaçãol são do sr. Morais, do cargo de técnico, pois, este <coach» só

O nosso "coach", alem disso, 010 se esforçou para levar compareceu uma vez só no Hotel. onde estão hcspedados os jo'
Vadice, levando Vilain. que é muito inferior ao guardião de [ris, gadore�!

Levou Rubens, que pouco demonstrou, pois, alem disso este Puis, (%tá hospedDdo,' sem nenhum contato com os players,
pl�yer está gravemente contundido, conforme se depara nos telegra- num grande hotel, em Curitiba.
mas, mas, com tudo isso, este jogador, ainda, saiu machucado ele Assim, leitores. nestas coadições, precárias por todos os

nOllla cidade. tituloe, iremes defender nosso nome ante 65 Paranaenses, que
Otivio, guardião que não treinou, !(rá o efetivo do scrath. possuem um étimo combinade, Segundo informações da capital do Paraná, o F&O e�tá
Achamos, até, o arqueira de joinvife superior aos dois, po- O nosso selecionado sé treinou. LIGEIRAMENTE, uma entusiasmando), grandemente, a tod,.s as camadas.

rém, a verdade e que não treinou! só vez! i 03 paranaenses estão anciosos de revêr 08 catarinenses,
Fred, zagueiro superior a Arnaldo, pois, este só joga de Procópio será o capitão da Mesa equipe. ! alculando-se uma renda de 20 a 25 contos.

back direito, só chuta com ° pe direito, não foi incluido, quando o A nossa Oelegll§ão têm recebido, ccnstanternente, grar I Os jornais fazem elogios á nossa f'íjuipe, acreditendo, al-
elástico zagueiro do Tamanaaré joga nas duas posições, joga numero de v isitas. I gUI1S, em nossa vitória.
muito bem C0m a cabeça, e muito mais ligeiro e, em ultimf.l recurso, ......_"M1T1&a�;;;uu: O tenente Aparicio Correia, que. duranto muito tempo.
atua muito bem na meia-esquerda! A R E _-' .fi.

foi presidente e técnico do Atlético Catarinense, em entrevista á.
Pois bem, este jogador, quasi completo, não foi e Arnaldo � g Imprensa, prognosticou a nOS58 vitória.

embareeu, quando lhe e assaz inferior, Em todas as rodas, em todos os lugares só 50:! fala no jogo.
Para a li'lha media, alem de P. Lemos, Procópio e Gato, <9 S €> K.,IWC)'CU\}) de he'je.

foi incluido Beck, que irá na reserva. R A O I O I Ma alguns entendidos que se referem com pessrrnrsmo fI,J

Bede, no dizer do treinador Morais, e o mais completo ' '. scrath Parar.aense, dizendo que, embora seja muito bôa a defesa,
player da cidade, porem, perguntamos, CQn:lO C que êsse homem vai .. r' "C�on"L- a ofensiva é deficiente, só tendo um elemento. que é Gl1bardinho.
na reserva. sendo o mais completo7 E' um paradoxel .'

, ,,<�,
: mH -'.' � .. M

, '
O eenter- half do Figueirense, que ate no combinado re- r 'l�� ';�}\< 1!";._.ttAh_1l.s�1i;, J(.)J�:

serva, atuou sempre melhor que Procópio, tendo mais to('nica, ulsis t

\
,,'",

- -

g

relistência. nlo foi escolhido nli) lugar do pivot de Avai. t
','

- "',

Ao que parece, Beele, que deveria, obrigatoriamente, devido

'�_�.:
Programa diurno

ao� seul prediclldol tecnicos, atuar no scrath, irá, com prejuizo de
..' DIZ 9.00 ás 15,30 horas ... Progr, Vsrlac)o

nOllas cares, J'.gar, talvez, de halE de ala ou meia'-esquerda! De 15,30 IZm õiante - foot-Sall - s:.;p2aRli!r
Calico, liIue sempre denJonstrou grandes aptidões tecnicas, Oduual�o rozzl

sendo o unico na ponta e.querda em condições. quasi que nãQ foi
incluido! Por af, leitores, vem9S o que se passou no scrath catati·

nense, que, hoje, defenderá nQ5Sl'lS côres.
Tudo estava encoberto, estava nos bsstidores! Mas, foi isto

o que .e passou.
Alem disso, ainda, levaram tão grande numero de jogado ..

rei, quando, no máximo, deviamos levar 1 só reserva, que e o

arqueiro, pois, será este o unico que poderá ser substituído se não

fôr espulsol
Or., o nosso scrath Rãs eslava e�calad(l, por isso, C0m just.

lazlo, deveriam ir os mai� capacitados para que, no infino espaço
d. tempo que' ptlssuialD, pudessem treinar.

Assim, ind,) 6 reservas, como foram, só serve para atrapa-

Mas, torios, embora com prejuizo do esporte, deviam pas-

5 an
hoje, iráà

Sera uma cartada

Disque o n. '.2OO de seu telefone e

terá não só para seus passeios, como tambem para
viagens.

São todos carros modernos e confortaveis dirigidos por
habeis volantes.

Erondino Cardo'so 502
Otavio Cardoso 503
Bernllrdino dQS Passos SOá
Numas P. Cardoso 314
Waldemiro Vieira 519

·1 p.a.tr.O.ci.nl•.o.v..ie�ir.a
5

..2.1 11i

Rubens 525
,;';'l! �'lL !I: _i,..�/ r.t"� "..:.

OE
III

I
com Paraná

Assiro, provavelmente, o scnih que irá defender o nome,

amanhã, será:o Ütavie
Amaldc-c-YêYê

P. Lemos ou Reá --Procópio [cap.) -Gato
G I C

.

Nh' A l." T· O' l' C I'JlIlego. ,QUCelr3, "Olmo. tão ou leg01--- a ICO,

\.) scrath parauaense será:

Francis(juinho
Borges--Zaneti

Biguá -- Efig�nio-l\lex8ndre
8ananeiro-Ad-Gabardo.-Pivo. ou Cecilio,-Saul
O último treino do scrsth de Curitiba foi contia o Brí·

tânia, te ide aquele apanhado pe!o seore de 2 X I.
Mas, ratarinenses, nestas condições, sem dúvida de m�Cfi

presságios, tenhamos fé na vitória, não duvidemos do entusiasmo
dos nosso jo;rll:lores, pois, o entusiasmo, ás VçZf,�5. é um fator pll�'·
ponderante nas partidas de fu!t:ból !

Confiemos, devemos ter esperança, pois, esta é a ultima
que morre.

Esperemos mais algumas horas.
O selecionado de Curitiba irá jqVlC à:sfr.,lcado de Alleu,

8ail!ninho, Ferreira e Janguinho, que são quatro elementos de valôr.
O jogo será irradiado, sendo patrocinado pela firma Pro�

docino; PRB-2 rádio Clube Pa:annense, de Curitiba. irradiará
esta partida, em ondas de 141S0 quilccipetroe,

temerosa

(:uritiba estil empoljada

Programa noturno

Em nossa Capital

Ha, em nossos meios esporti vos, um grande entusiasrr·b,.
porem, a matioria ostenta um grande pessimismo.

Os mais abalizados em no�so meio, o dr. Silvio Leiti>.,
técni;;o do Avai' confia, plenamente, em nossa vitória.

Os srs. Germano Melo, Antonio Sa)um, SOIOI1 Vieiru'.
RQjmundo Vieira, em paJe,;tra conosco, embora 05tentando tod. 5
um certo pessimismo, afirmam que têm confiança em nossas corê� I

dízt:nd9 que há uma certa dose de probabIlidade.
Pois, foi isso, leitores, dIZendo das nossas verdadeir.1.s

condições, nada deixando na� alcovas, cmoprimos o nosso dever
que é de, lealmente, expi)!' a verdade.

ali' .

Em nada, porém, ha de dc.!&merf.'cer o nosso 3crath e em

nada ha de àesfalecer. ainda, a nossa confiança.f'h, horas certaB, Jornais falaõos com no-

ticias em primeira mãe, fornEciOas Fé, muita fé; Confianç"l muita, confiança; Esperança, em,

pela A HOITE, e oferta ia raL� último lugar, muita esperança em nossa gt::nte, no n0850 entu3ias'"(iulmarliEs Ltõa .• agencia C'fI ...

t�... ia feORrCll, f mo, nas nossas possibilidades !

A's 13.00 - Baile do "SABONETE
TABARRA".

De: 18,00 ás 23.00 horas

IOu melo
t'eh�9tlZ Alihea
Ernanl ar: Barros
Regl_nal õe Dante 5cmtDra
f'{omeu 6hlpsman com a Orquestra

rrmcrzrtos

A's 2.1.00- Concurso Musical Raio K ..2 õrz
200$000. õois dIZ 100'000. 4 ÕE
50$000 li!: 10 õe Zo'ooo; saü 05

prlZmios que RAIO f< oferszcE Cloa

ouvintES, qulZ iihmtlflcar a. musicas
irradiai:las nestlZ programa.

A's 20.S6 -- A PRE-8 EM BUSQA DE
TALENTOS -Um prG§U
ma para calQuros.

Speakor - Celao G\iirollrães.

D. C. R.
, .

.,.

E'studan te F.C.I ,Sê:rá. sem dúvida, um prélio li
va.or.

Am&tohA:

Florianópolis e�,tá, dia a dia,
progredindo em ma.téria de futebol.

Este esporte inva�e todas as

camadas, poi$, quando não são os

vetl'!ra!lúS que prestam @ seu apôio
moral, Sã0 os moços que. entusi
lu,tic,Huente, levam avante a sua

idéia.

Com,) chefe da embaixada., qoj"
partirá às 12,30 hs., irá e es

portista João de Maria Cavallazi.
O Cstudllntes jogará assim:

Jani
Décio Antenol'

Bagre Silvio Milton.
Joht'son,Balano,Céliú, Saúl. Laef� <

Como 'Vemos, tem. h�n� jog íI <

dorcs neste quadro. como Baiano"
SaUl, Célio, Sagre, Décio e vários
outros de grande valor.

Assim, embuidos neste ideal,
Habor Dia3. Huno RaianO, máuro dIZ

Oliuelr'o Johnson, CavaHazi e vários outcos

A'S 21.35 • ALmIRAHTE ... "E 5uas ru. fundar�m o Estudante F.C.
riosiõaõli!s musicais" .Em caOlZla com ASSim, hQje, inaugurando um

a RaOio I?ortfl Alegrense, ôe Porto b.}'·
.

d -,' , - E •

AI gre ii: Raõlo rlube �e Pernambuco

I
�. ISSlmo )o!!,o e can .. lsa�f o . s

Ele eRlZcíflZ, li! Rt1Olo Clube Oe rrzaró Oe tudantes F.C. jogalá com o Brasil,
fortcslna, onõas longas e furtasl?c· I d Ti)'ucastroclnlo 80 5abonczte IiUrf'lLOL.. e .

._------.._-----------..�-

Dr. Pedro de Moura Ferro
Advogado

Rua Trajano 1. {sob.}
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BRASIL
URUGUAI Iifl!·
AHGENTINA�
CHILE

.

BuLIVIA
PEHU'

M_
RUA ESTEVES JUNIOR 93

Rua Felipe Schrnitd n" 7 e 17 a

Fedf,Hc�1 e Santa Catarina

NOS CLl\SSI20S ENVELOPES FECHABOS

�onstitl!lem um pOlhu·nso grlllpo segu
rado geDiilinaUlonte Inoa�il6iro, a ser

vi�o d� todo o Br8§il

PEÇAM-NOS PROSPECTOS E INFORMAÇOES
CONSULTEM NOSSAS TAfUFAS.

, I
. :

Diretol'ua: Dr.. f. Solara da Cunha,
Dr. leonard@ Tnuia
Dr. José de Samllamo Moreira
Dr. Virgmo €ie Mélo Franco
Dr. Luís Cedro Carneh'o leão
Dr. PUnio Barreto

Presidenteli

Rua

1�������-��.�-���&_�_22SL� ���

Piano" Ibertll
c h m €) e � 1" II

Para u "r.a't�ill�' II�E' o melhor e mais lindo presente que V. S. pôde
fazer á sua filhinha

Sua construção obedece á mais f.lCUI ada técnica, E'
lindissimo e de maravilhosa sonoridade.

Cor das cruzadas-Chapa de rn�tàl-·Repetição do me

canismo-Teclado de rnarfiln--Bem6cs de tabl!inO--3 pe-'
dais-7 1(4 oitavas-Alta lustração de mogno-nogueira
ou preto

Especial para clima tropical ;
A taboa de resonancia duplamente curvada, o encor��

�demento cruzado e a escala cientiíicamente coustruida, ga-��
rantem uma sonoridade agradavel, ./i"

Peça iniorrnações ao agente neste bt�d('"l: ;/J
E:Ri',JEST·() fVJEVER

"-"�'Rua ,�elipe Schrnir:Jt n.
_

9
.-- Sl�brado ,.�

,

Caixa Postal 84-1-lonanopohs r, .

o
,

7Jãln--r-v:--ti;;;;;;'Et!iltWJ.._;=�-�iiRm;=:;:r---:::'-=têt,jíWj� �

DEP;("J.)SITARIOS EM STA ..

MOEPCK
FLORI NOPOllS

E

ttW

rn a s
H

atrãz
•••• " iIOII��. 1.I.i;ll"IIli�IfiB p...6_ •

IJIJ _Ilóih",rr .... iW6il11nd. Filiais em:
- "ri. _. di. U!!IIi l8$tRIII III l!IiIl:i"ltl115 �'alN•••• l1li•••11••
..-I IIUI!/;! !lII«I� 1l){'J;�I1!<l>m�; l!R",,�t'1l!l".lI! (�,5 ."JiI.)

�m�'1.;nll\'f\k* dU!l"�ltljltla'"
Blumenau, Cruzeiro da Sul,
Jainvüle, Lage., Laguna, São
Francisco da Sul

,-

MOSTRUARIO EM:

·Tubarão

, '."'.

I ,o, /,.). .,"Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Alfredo P. de
MI (,-DI ("_' (.,I:.:... " .....' J

�E��pecialista em molestias de creanças, nervos
impaludismo e mo/estias da pele
lO

Tratamento do ernpaludismo e das melestias da pe
le e nervosas pela .Autohemotnerepia

Consuttorio e residencia--Praça 15 de Novembro, 13
Telefone, 1.584

Consu/tas;-Das 8 às J 1 e das�14 às 16 horas

MhDICO OPEIlADOB

DOENtiAS DE SENH�RAS-PART�S
CONSlJLTORIO-RUA TRAJANO'� 17 SOB.

DAS 9 AS 12 E 2 AS 5

I llESIDENCIA A RUA José Veiga 186

�I FONE 1199 .

II Atende Chama�os a qU�lqu.r hora dia e noite r
ir�'.·�.�, "".�#1. _WI."I,F?J;iijj;;á3�*G41i@�< s•.

Dr. Joaquim Madeira Neves
'

I

MEDIC() ..-OCUL.ls-rAJ

'11 Forma10 pela Faculdade de Medicina da Univer
. sidade de do Rio de Janeiro
í
Tratamento clinico e cirurgico de todas as moles

tias dQS olhos
Curso de aperfeiçoamento na especialidade, com o dr, Pau-
le Filho, no Serviço do Prof. Davíd Sauson, no Hospita]

ela Fund.;lçãl'l GaHrée-Guinle do Rio de Janeiro
Completa aparelhagem para a sua especialidade I IEletrecidade Médica, CUnh:a Geral r

Consultas diariamente das 15 as ! 8 '

C@NSULTOR'lO Rua J(Ião PinteI 7 sc b, Telefone 14S€>
RESI DENCIA: fiua Tenente S;rveira 57 Telef. 1621

�'s 16,30 e das 2 as 4 h:!.

Resiâencia: R'ja Vis-onde
df.: euro Pido, 42-

PODe: Ceosultorio, 1405
fOlie: Réslde.ncla, ! '155

.!ri'. Ri

anee do Brasil
Capnal

Flllldo II. faserva
1011.000:000$000
"259.746:100$000

.. ,
EXECUTA TÓBAS AS OPERAÇêES BANCARIAS

AGENCIAS E C0RRESP�Nl)ENTES EM:;TOBO o PAIZ
Atlt'NCIA LOCAL RUA TRAJANO, No 13

A"ona. em conta "corrente. os secúintesl juros:
Dep. com Jur1s (CO.NlE�CIAL�SEM LIMITE) 2% ala
Dép. límrtados (limite te 50:000$) 3% ala,
Bcp. popula.res (idem de 10:000$)

. '4% ala
bep. de aviso prévio (de ®aisquer quantlas;';com :rdíradas tam-

bem de quaisquer ímpertancias),
:':com aviso prévio de 30�dias

. ,IJ,dGm de 60 dias
�;Jdm 4fe 90 dias

BiP6s1%s A PRAZe-FIX@:
.

po 6 mêses
por 12 mêses
Com renda lIlelsal

LE'fRA� A PREMIeS.
por 6 mêses 4% a. a.

por 12 mêses 5% c

Sujeito ao}�sêl0 proporcional.
I

Expediente: das 10 ás 12� e das 14 ás 15 horas
Aos sabados: das 10 ás 11.30 horas

Endereço telegrafico: SATELLITE

TELEFOlNE 114

Planta.execuçã.. , f1a
calízação e direção
de ob.as
Aparelhamento COiTI

pleto para constru ..

ções de pontes em

concreto armado

ihlire
Er1genheíro C·ivil

Palscio d_o/rCaixa
1- Andar

Caixa

Economica

Apartamento
Postal, 784

�
� Curitíba

Para seu concerte, procu- �rai a Casa Musical, que cen- ��ta com a cficina melhor �)�',
mentada 113 capital. ��Rua [oão Pinto, 12 .�._...

_

.

-

. t"

�__ *a,�_ t""��"MlIIIIllI__

Radlos

Dr. S�'lu I o
--------------�---���----

mos

�;':)..,�'_:.�j)-,-" .l ••�'�.... }.: •• �. �'f.: ":.,.',,'\, .'�" J ',"'" ',"1
�• .cJlll" '"" �, ....

CONSULT®RIU--Rúa ira
ano N. I 6 .Ias 1 e ás 1 2 e

d-as 15 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.28;

RESIDENCIA- Rua Este-

L e, :a��:,6 _I

Especialista em mo/estias do aparelho gmito urtna
rio fil(J homem e Ma mulher
Ex inferno e ex-Assistente do serviço de cirurgiae
ginecologia do Prof. Brandão FWw.
Ex-Diretor do Instituto de Previder.cin Clinicá do
Rio.
Ex- Sub Diretor du SeI viço Médico da Assistencia
Dentaria infantil do Rio de Janeiro,
Curse e prática especialisad.: � "C' �:""')v:"T�V) <

Medico do Serviço de Hlgier.e PI é f'!ata! (i!) IJ .. S. P.
de C. S. de F'ortanopolls.

Doenças é..c senhoras. Lrototna

I Partes e Cirurgia.
_.

III" P:: de Mo.r. rorro [ I Censultoríe e Resídenela á Rua Visconde ,h 0",. 1',.-

1-
.

-I
. to, n'. 11 - Tel.-IOO. -FLORIANOPOUS.

Advogado l

1\110. Trajanorr 1 sobra.ío

I

I Dr. Rioardo I
�il Telephone n' 1548 (;ottsmannr Q(,

i E1·chefe da clinies da Hospi
. � ta) de Nürnberg, (Pk'ote!Sor

iii iII.RE" 1 • & --
7

lndórg Burkhardt e Prefessor
Erwin Kreuter]

E.plelallsla em Cirurgia
gerat

alta cirurgia, ginaecolegia, (d...
enças das senhoras] e partM,
cirurgia do sistema nervoso �

operações de plastics

Di.tin,lo e Bellz8 II
-,

E::conornia
.,6 nos Trabalhos do

Consultoria T.

Aderbal Ft
da Silvai
J\évagado

P. J 5 ele Novembro, 3 seb .

Fones 1631 p. 1290

'Em *)ff-;�;:ltttttW &

'.al8rte,

I
I

� f3rofiseiQl'Q:sis halDilitaaQs para tC::JG;s r
I •• rarmaiUli ede engenharia I.

Administração, ••nstruçãe e reforma de prédios com I

pagamentos em prestações

IDr. r.lJC.•• '
&o••·alal

CLINICA IIRAL
Vias Urinarias

1rlltaml.ntfJ m.dernf) «(lI
TJ1.olestiClS tIs }lJlllm'tJ

COftsult.-R. joio Pinto. 13
1 eleíene, 1595 .

·,{iiRes. MotelGlaria-Fone 1333 'J
_ E ta" .1iJuawzM.aa _l_lia ',. 1_c.uJt__,'_a_s_�M�........;.1�_3_ás.;..__l_fl_h_rl._ r.i""iiiiliiliiiiiiiiiiiilliiillliil.aiiíiiiiiii...iiiiiiiiiiiiiiiIiiiiiiiíiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiliiiii-iiiiiiii·iiiíizisaiiiiiiii·iilli@iliõi-iiiii'iiIil·�'iiíiiiiiiiiíiiii�_··Jijfj"i1indiiiiiiiÔiQiji'lliiiilW_'IiiiiP��iIIii'iiiii'-""' ,

Maquinas e Pil� �(urso d�

PREPLRAMaS,l!: ALUNOS PARA EXAMES A 3&, M.A
QmINISTA�. PRATICANTES DE MAQUJiNASt,_ MofO

Rl!STAS E A TUDO MAIS (@UE SE REFilItE A'
Mli:QANI(;A MARI'l'WA.

es if�'l'bRE'5AD.S .EY� �E AO ilt.

�.',' i6IIA.lViPI� .OS R.IS l'IIE'
� LARt!:0 13 DE MAIO, 41i

I
FLORIANOPOLlS

N OV�ID L\D.H:
\ .' .'_ tf,�. _. _ '._'. ):;;_).. I. 1"'f

8ANDALIAS �A�ó:O�iPARA VERAO

Calçados ��$O'ó�LHeft QUALIDADE A

"ISi. IIadtGS DE VERNIZ Dp. MELHOR
QUALIDAI9E PAR/\ SENHORAS, A 20$ I::::HINELOS, Ti\MANCOS, CINTOS, ETC. I.'FABRICA DE CALÇADOS-BARREIROS
A LHE::elJREkUX

Secção de vendasgRLJA 60N. MA'RA, 31

.

T 4 CNn=

Projétos ernigeral
Escriterio central: Rua 71de Seterflbro, :,47

Po rto Uni ã o

iii'
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GAZETA, 4 ..·12,··1938 Flertanopetls
--=----------___;:...._------ -----------------_._--------------------- -------------

EDITAL A Exposição-G1NA'SIO FEMININO
Banco da Brasil -F-·----d M C I li C

co

Concurso para "Auxiliar" e, ra e a rço o ágio '

.oraçao de Jesus"
De ordem do sr. presidente, fazemos público que, de l:

a 10-12-1938. estarão abertas as inscrições para o concurso a LAuE=;. (Pelo Correio)
I ealizar-se em local. dia e hora oportunamente anunciados, destina- Força é procurar alhures os corroborantes de um desígnio 4a. série
dos á admissão de «AUXILIARES» para servirem nas Agen- em perspectiva. A nossa projetada Exposição-Feira Agro-Pe--
eias deste Estado. cuaria, de Março, tem no fundo, diréto ou mediato, um sentido Adir Calott i

Fica estabelecicio que os candidatos aprovados só poderão que abrange todos os campos de atividade congeneres, interessan- Alice Gomes
servir nas Agencias situadas neste E�tado. O Banco não atenderá, do vivamente a pecuária regional e oferecendo ensanchas aos nos - Aurora Rotolo
sob qualquer pretexto, a lJf'flidos de adição. remoção ou loca lisa- sos criadores para uma situação mais segura dos seus problemas Carmen R. Wendhc.usen
ção dilerente: isto sem prejuízo da faculdade. que o Banco se re- profissionais E' por 1650 que pisamos e rcpizarnos o que vai Carmen _H. Carvolho
serva, de aproveitar O� nomeados, em qualquer tempo. onde me- ocorrendo entre os nosscs visinhos do Sul. onde essa indu::tria Catarina Haberbeck
Ihor lhe c. uvenha, vai galgando SUl tos inesperados, tal o grãu de prosperidade gran- Dalva Conti

O concurso constará de provas escritas das seguintesmate- geada por seus mais altos expoentes. Elaine Wendhauõen
nas: E' que não nos pode passar despercebido um aconteci- Hedi Blum
PORTUGl ES-Hedaçáo de carta de tema dado. Selá exigida, mento marcante, que bem revela a inquebrantavel firmeza sulina Hela Kather

como nas demais provas, a ortografia sirnphh- no preparo dos seus numerosos rebanhos e a invejavel posição Helvetia Wíidi

cada, nos termos do Decreto Lei n. 292, de com que ela domina o proprio exito, Hilda d'Alascio
2J-2-1938. Aproveitando 3 presença do sr. ministro da Agricultura Ieda Ürofino

Datilografia -Cópia de trecho impresso. durante 5 minutos. na Exposição de Sé\n!a-Maria, os ruralistas rio-grandenses rnani llma Vai,; Pt:reJra
levando -se em conta, no julgamento, não só o Íestar-se-ãs a respe�to da prop�sta apre�entad .. pelos representantes Ilnhebor� Sippel
numero de palavras transcritas, como asseio e a do governo uruguaio, na reunião havida em Bagé, quando da Irma Rlgg�nbach
bôa �isposição da materia-margens, e espaça- realização da última exposição-feira alá levada a efeito. A pro-I Lig,fJ N. t(Vf'QS
mento, etc. posta apresentada pelos delegados do país vizinho aquele certame, l M, Alice Soares

Co.nta�ilidade . -Lançamento em geral-5 questões I �e�sava s?bre a exposição �ara o B.rasil_ de reprodutores de alta�j'\1. de �{)ur:jes Brüggemann
Arltmetica ---5 questões elementares sôbre sistema métrico.lt:shrpe Criados no Urugu ii, QU.lSl simultaneam-nte, porém, a! M. de Lourdes Hab--b-ck

juros, descontos, câmbio e proporções, em que Federação Rural reclama do Instituto de Carnes o credito de! M. de Lourde T. de Souza
os temas envolvam manejo df! números com- 500 contos de réis, que lhe compete, para 'importação de repro

- i M. Elena Orijó
plexos e frações ordinárias e decimais. dutores de raça. mas resolve adquirir esses reprodutores dentro dtJ I M. Lenira Ramos

As provas de português e datilografia serão eliminatórias. proprio Estado par� sua Jistribuição ás Zonas mais necessitadas." M. Teresa R. da Silva
Além dessas matérias haverá prova facultativa de esteno - i Esta resolução é um indice precioso. Em se tratando d � Mathilde Vali Koerich

grafia, que, em. igualdade �e cbssificação, garantirá o aproveita'lu� pl�no ?eliberado pel� mais alto ex��ente da pecuaria r;ogran-, Miri�m Pereira
mento preferencial do candidato. dina, e evilente que o estado sullno)a possue um "cervo d r�

- Nadlr Ferran
A inscrição será feita nas horas de expediente externo, I pedigrés puros, capaz de suprir os criadores dos rnunicipios me- Neusa Coelho Tim

nos dias úteis, mediante pedido direto do candidato, que meneio- nos abastecidos. Nil1.3 C'U;;ÍUI
nará o endereço e entregará dois retratos (3x4 centímetros). O E' isto, para nós, uma informação de muito valor. Oô· Renata Al\ueller
candidato que não provar residir, a juizo do Banco, neste Estadu nossos criadores tem á porta o que necessitam para melhorar o Solita Sauza

pele praza mínimo de um ano, não será in�crito. �eu gado sem os ris-:os e sacrificios da i(�1portação do estr!lnjeiro.: Vaflda VaZ
Não serilo admitidas as inscrições de candidatos do sexo Elimina'se um perigo iminente, o da tristeza que acomet-:: c )_;1; Vera Wt�ndhausen de Br;to

feminino. frequencia os animal� impordos. máo grado os atestados de imu-! Zaraida Sabina
Para a nomeação é necessário que o candidato aprovado nização que os acompanha. E o pre�o de custo e de transp@rte: l(epfOlf3da em uma matelia

satisfaça os seguintes requisitos, verificados e provados a juizo d, I será inegavelmente bem mais ao alcance das bol!las precatada's. I }) }) duas »

Banco: Estes remltados e facilid,�des derivam inequi, ocameate das I
1) -nã9 sofra de molestia contagiosa. ou de outra Expo3iÇ0;!�-Fciras. A asc,�nçào progressiva dos tipos !I ais remune-: 2" série Média la. série

que o impossibilí�e de exercer as funções, nem radores em peso e qualidade da carne, deriva desses certames em I I
que tenha defeito físico 4ue o inhiba de exer� que cada expositor se empenha, cad:t ano, por dlcanç,'Ir uma cota-! Alza E:u,"cschutte 73 I Vera Lop,-,s
cer o cargo, ou lhe dllDinúa a capacidade de ção melhor do! seus produto� e o renome das suas cabanas, em I Angela {(otolo 60 Vera Gomes de Oliveira
produção; plena cOllcurrencia do sue ha mais aparado c mais puro na cria- j Anita Genove7. 54 Vera Margot Jonas

--possua robustez, revdada pelo índice. para çiill animal. \ní�ia Koerbes 80 Reprovadas: 6
suportar !) serviço de escritorio por oito boras A Expos;ção-Feira de Março, nesta cidade, vae pôr fce

.

i \vani M. de Noronha 661 R 'pr. em umt\ materia: 6
díarias. Este e o requisito precedente serão ve- te a frente o resultado da iniciativa dos n03SOS criadores. E a (-e <arolina Brüggmann 64«« duas « : 3
rificados por médicos de confiança a designa- pectativa de que ela será o marco inicial de uma série cresce! l. � Caí"ffiosina Beiler 89 Almerinda Pereira 83
ção do Banco; em resultados produtivos. induzirá necessariamente um maior esfo' i Catarina Cominos 50 Aloísia G. Caires Pinto 52

-possua idoneidade moral. comprovada por ates- ço dos ccocorrentes e!p. exibir tipos-padrão e lotea homogeneos COil,
i Dagmar S. de Oliveira 58 Altair Costa 77

tados de conduta pas�ados pelas firmas ou a sua irrelllp.dilvcl valorisação. Djalmira Farôco 561 Conc0rdia Schroeder 62
empresas onde houver exerC'ido sua atividade Tem sido li falta desl!as exposições-feiras que detem as ioi- Dir('e Baixo 681 Denise Pereira 63
ou. na falta, por dUU5 pessoas de respeitalidade. ciativas operantes e retarJam o progresso pecuario do nosso Esta- Dolores Rllter 521 Ddma Damíani 80
A entrega desses documentos não impedirá a, do. Mais ainda, tem sido a falta delas que géra a vacilação e a Dorita Stamm 84 Eci Ida Fausto GIl 87
sindicancia, por part� do Banco, dos prece- confusão na escolha dos reprodutart's apropriados ao nosso clima Elisabet Ulisséa 59 ESlneralda Ched,d 84
dentes do candidato; e aos nossos processos pasturis. E' frequente, e hstimavelmente Eloá Antunes d" Costa 78 Eunice Oliveira 50

-tenha a idade minima J.; 18 anos, e rnaxima de frequente, a troca no mesmo rebã. ho de reprodutores de raça di- lnê Cruz Pem 72 Gertrud�s Lorenz 65
29 incompletos (em a data da inscrição). pro- ferentes. Ilza Hildebrand 65, Gilza Cunha 56
vada com a certidão de idade «verbo ad ver· O resulta< o é forçosamente negativo, mas, seguildo as Irene Reckzieael 77 ilza Lima : �I

ó '6
bum» do registro civil; oportunidades. vem sendo repetidas, Ione Barbosa da Mota 51 (cad Gabral Fonseca 47-

-apresente caderneta de reservista do Exército A Exposiçã9-FeÍra. como oportunidade unica, imediata. Iolanda Pereira 58 i
laIa Trompoweky 57

ou da Marinha. ou dOClJmento supletorio defi- comparativa e facilitadora, nos dá de si a previsão de que taes (vone Schm. Ribéiro 651 ! va Korb 84
nitiv0 provando plena quitação ou isenção do procesws nocivos acabarão por ser eliminadas. Cada qual, segun" Laura Nenes GaJluf 51 i Joaquina Blumenberg 68
serviço militar; do as suas preferencias e destino, terá ante seus olhos um tipo-pll- Leattice Moelímano 83 ]o3efina d'Avila 57

, -apresente carteira de identidade, passada pela drão. uma raçlf d::!terminada. e nela se fixarà, se nãQ for simples LQ(� Maria naess. 73 luçrUâ Pcrtdla Sr)
autoridade policial competente; cretino. A pureza e a perfeição das raças existentes no mundo, M. Clwnice Sada 53 .June Maria Cf'elho 4,)

-entregue 3 retratos com as dimensões de 3x4 vieram essencialmente dessa fixação local e pelo processo da se'e- VI. da (�loria Machado 56/ Laíla Freye,leben (j,

centimetros. ção. Num país de importação como o nosso, o criador tem por vI. de Lourdes Cardo& 41:\1. Cór:i Mena B. Meoclaro 4�:;
Em igualdade de condições, terão preferencia para a no- mteresse aperfeiçoar, aclimatar, dar vida nova ao produto exotico, f-M. Luiza Campos 66 Margarida Steppat 5 �

meação os candidatos que exibirem diploma de perito·contado�, mas sempre o mesmo, cada vez melhor, para colher toclos os re- Marina Garcia 65 Conceição Melo 60
contador ou guarda-livros. sultados bendicos do seu trabalho e da sua criaçãô. Marina Guimarães 68 M. da Graçà Borja 60

O direito a nomeação, dos candidatos classificados, serà Marina Vela Cunhã 78 M. de lesus Silva 71)
valido dwrante dezoito mêses, a contar da data da realização do (Da COlBi.são de Propaganda) Nilza Condessa 60 M. do Carmo Lim.1 7O
<.:onoorso, e prescreverá, portanto, se' a nomeação n�o se verificar Norma Scheidemantel 59 Neide Pereira 60'
dentro d!s�:,::zdo candidato nom••do deverá ocorrer dentro de BONETS �Ea��u� ENo�f:Jo. g:�:�i�utlaciel �� �;ill:a �:im���:�es S••to. ��
30 dias, contados da data do aviso da nomeação ao interessado, PARA CRIANÇAS, AOS Rena!e Paupitz 63 Sara Gomes 48
sob pena, na falta, de ficar a mesma sem efeito e. bem aSSIm, MENO!{E5 PREÇOS Rita Cassia da Luz 58 Selma Kaufl'lann 87
cancelado o direito d€corrente da aprovação no concurso. Sandalloas

Rute Costa Avila 46 Suely Petry 85
Florianopolis, 22 de Novembro de 1938 .. de todos os tIpos. Calçados Rute Gualberto 49 Temís Manso Muniz 47
pelo Banco doBrasil de senhora TENIS, CHINELOS, TAMANCOS de Sara Nlaciel 69 Vanda G. de Souza 80

JOãO Leal de Meirelell J,.. ) gerente PRAIA pelos priços da FABRlCA. Sulamita P.:reira 66 Vanda Schoeider 6.
José Pedro Gil contador Pulsos, coleiras, cintas de todas as cÔres, luvas, Tabila Campos Gonçalve'5 47 Yedda Mena B. Monclarro 40

................................................... '

casacos e gorros de coure Unula Ramtour 61 Reprovadus em Ul.oa materia: 2' "

'Fabrica
de Calçados •• BARREI ROS .:TI��,�!���.II!!AIllr!!U!!!l1L!!!I,,�;\'!!l;:!I!.-,!I!!.;eeÇQ��'���@�s-'

A. LHEUREUX • I�
DEPOSITO E SECçÃO iDE VENDAS, RUA Fabrica de Brinquedos II",CONSELHEIRO MAFRA, 39 :

no oJistríto do .. Estreito ._ I
Entrega-se á domicilio, lenha serrada, em

Negocio de ocaslao I
metros Bem sêca e de otima qualídade.

Venderr.-se 2 casas á Rua Bocaiuva nrs. J 50 e 152, I

i
.

I' I dita á Rua Rafael Bandeira n. J O e mais 4 na mesma

DISQUE PARA O N. 3 ESTREITO
rua nrs. II, 13. 15 e 17 -Vila Nerêu Ramos. Todas de

I recente construção. A tratar á Avenida Hercilio Luz n

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 55. �iiiiiiiii_iiiiiiiii__liiíiiii.__íiiiiliiiíiiiiiiiiíiiiiiiiiíiiiiiii__iíiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiliiiiiiiiíiiiiiii..iíiiiiiii_iíiiiiiiiiiii

r;"'�'·'-·"" -

A

Média 13a. série

68 j Ana Maria PimeGtd
58 Bernadete da Luz Fontes
71 Cat!didlt R. da Silva
66 Cleuza Bou
73 Conceição Orolino
77 Dalva Perfeito da Siiva
44 Dilma Boro
47 Eda Maia
60 Edit� R. Moellmann
8t Eduvihé:' Vim den BONn
62 Elda Damiani
441 F uridice C. da Cunhe Luz

681 Hilda Genov�:l
8? lisa Melo
6 2 Ínezita Foroerolli
g6 lnoá de Aquino
7 () Irene Maria Luz
4t3 Ívete Silveire
ó6! Java Coelho de Souza

871 ,,�:ia Cascais
84 Mari:} Adelãlide Moritz
66 !':�ar;a Je Lourdes l\!L:deiaos 41-
56 M. do CCl1cn Min, Gomes 43
55 M. [osé Salg_ de Oliveira

671
IVl. Júlia Nled.;:iros

46 M. R::gin'l. Moita
70 M_ St(:lIa Bastos

641 N\irza Simone Gheuc

481 Om:ide �:arvalho
841 V llnda Lal uncr

561 Zf.ll& Neg. r(amos

641 Zeinnde Prat, t�IÜg gem"nn
72, Zulma Lomeira da Luz 87

491 Reprovadas: ')

2 Reprov. em uma nlateriü: 3
21 »» duas» I

Resultados dos exames finais:

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Serraria 'São João'

mudou

onde fun-

Média

A Fabrica de Brinquedos de Osvy �ouza co.

m unica á sua distinta freguezia. que

para a rua Bocaíuva n' 221, no prédio
clon ou a fabrica de camisas «Amelia».

7:

461 �

51 I i

94
47
45
61
4t,
77
6ó

l/'

v

5()
5!
47
53
54
67 :,----'}

94
75
66
8-"-.
61

qU

54
58
42
66 )

74 l

69
59
55

Média

53
49
72

c

.-,
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�t 'S 2 f·IORAS)P. -, r ...

Vesperal lider

SHIRLEY TEMPLE, a gSt0t8

querida pelo mundo inteiro, no

HU u�ljn;;o dolun.bramento musi

(lIl, corro RôndQlph 5c:;>tt. ,jloria

:�!llart. Jlick HB1�}'.rhyllia t)rooks,
Si,m Summerville e o celebre 5&

p)teild(l[ negro Bill Robinson.

tionho de Mo�a

Abrh'ão as sessões:

FOX AIBPLAN
.

NElV§ N. 2112,
eOfltiindJ as g!!gUll\t',-s r(lU(Jrta�<,ns'
de frisante lÃ!ualidadt:

HEX, às 2 horas:
M21th1êe das Moç�s

Preço:-l $000.

EE.UU.--FurioSQ ciclone açoita -A'S 4 6,30 G 8,30 HORo\S:
1'1 cesta do Atlcw(íco dos Em selrêes

Edadtls Unido!' causando AS AVENTURAS DE :i!1A\�-1centenas de mortes. CO POLO
EE.UU.·--Eyston ntr,bdt!c(; um, , .

t MVe rerord muodial dg ve- O Drama E pie? da Semana com

I id d Gary Co{)�erOCI a e.

Pre��o,.,-2$500 (' 2$006'1 Preç()s-2$5QO e 2$000,

Crianças ás 4,30-1 $500.
IMPERIAL, ás 2 horas:
Matinée InfantilEm todas as sessões Sr.:í3.Q dis-

Ilibuidas á& SENHORINHAS. ar-
PÁGINAS SONORAS-Nacie-

t-sticas fotogrllvuras de Deanna I Ina
Durbin.

o FIM DA QUADRILHA
Para amanhã fi "Lidel'lI tem em com William Boyd e Larry B.

cattaz a sugestiva cinta da Crabbe
Warner O Gf<ANDE GENERAL-

�jlLENCIO QUE CONDENA ZINHO - Um estupendo filme

para a gar9tada.
\:011) Pat O'Brien, Joan BltloddJ
� Margatet Lindsay Preço-l $000. IPreço:-I '000. -A'S 4.30, 6,30 e 8,30 horas:

Em loirias

Flori.anopoJls
-----�----._....__w_, ,_, . __._� .

_ ----------

C Vende-se a casa O tenor da voz maviosa e de

asa--n. 117 situada a tenra idade

rua Major Costa, a tratar Bobby BreeD em

�om o proprietario João S�. MU'SICA DO CORAÇAO
vera à(l$ Santos no CaIs

IFreder co Rola. Preçe-l $500. H
t

= II"�������"""IIHI""""""""""�J)� na�\�""""""""_ _ �l§efba.�?'RM,ua�w.-.m.. ��i,
....,. -mI'" .

DI
.'

o �,!arotinho
eng'-;_sliu O ni-

qlJel

Od O llder fies
eon, eluemas

SIIIRLEY TEMPLBt,
a garota numero um,
numa comedia cheia de
canções e COl185 bonitas
com Handol" Scott-GHQ)ria
Stuart -... Ja�k Haly e

PhlUis Brooks, �ONBO
DE MOÇA

S11irley Temple tem sido uma

verdadeira sensação em todos l'

seus Iilms. Entre! anto, nenhun- ..

pelicula se! á considerada ão b.;o,
quanto SONHO DE MOÇ/'\,
Que aparecei á no cartv z do Li
der, hoje.

Além de ser uma otirna comv

dia musicada, tem um "elencc"
selecionado, sendo a estrela ri,

I. a mais querida garota d,;
Hollywood.
Bill Robira'son, o eXlmiO"

importante amiguinho e professor
de Shirley, mais uma VEZ ensi
nau-lhe e com �!'aximo prazec 1

I passos de sapateado, sendo -;

I seu "par" em inumeras cenas, que"
(10$ deslumbrarüo, ao ver coro

que graça e talento a inqualih
cave! "Rlocinhall o imita.

Ouvil-a-emos tarsbem canto f

no radio. com aquela melcdios ,

voz de criança, que tanto ª2rai);j,
ruonuente quando sorri, e surgem
duas cevinhes tão maravilhosas,
sob uns olhinho!l tão lindos e

intdigenks, ccnquistendo cada
vez maior numero de admira
dores.
Jack Haly, Slim Summerville,

Helen Westley, II: linda Pbilli s
Bro(;k�, Rand@lph Scott 6 cen

hmas de "extr�6", que vil fio

alegrar a otirsa comedia musi
cada SOl\iHO DE MOÇÁ.

Nãe nos esqueçamos. peis,
Ians li! admirada;res da maior es
irei.. (apÇ:sar de pequenina em

idade) da 20th Centur y Fox,
comparecendo ao Lider atim de
assistir SONHO DE MOÇA,
que estreará, hoje, no Lidet.

P·
DE CUSTURE

reclsam-SeRAS QUE SAI
BAM FAZER CAMISAS E ROUPAS
&E CREANÇAS. Infermações na rt-a

Fernando Machado n. 25.

(OM o
II

ELIXIR DORIA" E' ASSIM I
-

10

COLICAS-AZIAS - INDIGESTOES
TONTURAS - INSONIA - DIGESTÃO

1 DIFIC!L ou DEI\/iORADA .. HALlTO
I RUIM - EMFIM TODAS AS MOLI!STI ... S DO

II EST,OMAGO.FIGADO.INTEsnNOsSão h. �8 dnos

I/E D'J ��;!�r���r��� LIXIR ORlA'"1 do FAMOSO B

saltou d0S trl i hos O

tambou

RIO, 2 -_._ Na !;SLiÇão de
Cruzeiro ugistrou-se, cÜe. rr·adni'·
'gada, impressionante dC�(';8i.r.e de
trens, cujas proporções. até ?go·
ra, não são de tod ..) ceonh",c;ds,.
O comboio NP3 que partiu
ôntem d' sta cflpital, 1'1);]1 cle�tin(\
a S. Pau!o,38 3A4, ao entrar

na rdeáda estação, cheio clt
pa5�egeirosJ,:ve vagão DN. carro

dcrmitorio n. 16, descarrilado e

em seguida tombado, na IJ'!íta
forma. Houve grande panico no

interior do vagão, pois que áque
la hora quasi todos oormiarn.
Entretanto, passados os ·primeirc;j
instantes, tudo voltou oi cal.na.

Os danos materiais ,ão de pe"
quena monta. O N P. 3 {lãl;'

proseguiu viagem, ainda, estando
empenhadas na desobbtmção d).
linha�dua;i tUI'lXJ&S de or�e;:al'ios d:,\
Estrada.

, Alegrae OS VOSSOS filhinhos, oferecendolhes os

.. --lindos B R I N QUE DOS adquiridos naNatal
CASA

I_A C_a_s�.�_,.r_q__u_e__nn__a_i_s__�_a�.��...��t_o--Y_e_n--d_·e_· ---- ��. -r_7_�_m_�_.J__�_iM_�_:-_�_·�_.a_e_·R�

,� M._.A C EOO
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�_NIVEliSA lUO�
JOSE' DO VALE '

.�������������������������_��"�oo�;,,�'C'�' Com a gentil senhorinha Ma-
.""������""�������������������-.........".� Festeja hoje o seu aniversario ria de Lourdes, diléta filha da
A V O Z D O P O V O propr�ta�o le �ire�or R�po�sa�1 LA.D O G sr. José do VadIe Pereira, con-

8Mxma'l sraD'
viuva. �'tEdwigP,8

____________________________________ ceituado agente e seguros e ca- eire es utra con ra ou casa.

valheiro grandemente estimado menta o nosso estimado conterra-

JOAqUIM DO nesta capital, onde é tido na neo sr, Licínio Medeiro, comísa.

ASSASSINOS Assassinou a tiros MDO.:GUES DÊ· OLI: justa conta de que é merecedor. rio de menores.

Não são poucos os gestos que

EM LIBERDADE um fundenario es-
VElHA retratam a.sua intei�eza de car�-I EeCA'"m� ProljjlU u m ter reto e inconruptivel, os quais ;;;; U��

Assinala a data de hoje a pas- lião conhecidos de toda gente a

fl!il
II

Itadual sagem ao aniversario natalicio do
ponto de tornarem o distinto ani- 1551enaLINS, 3 - Dada a deficiencia I condenados a 10 anos de pnsao, ilustre Arcebispo Metropolitano versariante o cavalheiro queridode policiamente e a precariedade

I
todo s por crime de morte. senhor Dom Joaquim Domingues que é no seio da familia e socie- m;n -.nado estado do prédio, evadirem-se

SANTOS, 3-Apresentou-se on- da Oliveira. dade catarinense. I
da eadeie desta cinco criminosos

tem ao delegado de São Vicente O mundo
.

catolico te�á assim Os de «A Gazeta» que vêm node morte, A. fuga deu-se na ma-
(J feitor do sitio Jardim Italia uma oportunidade mais

�

para sr. José do Vale Pereira (Juca) Estiveram, ôntem, em nOSSh

dru�ada. do dia 29, Os prêsos!2 MA'QUINAS PARA GE",L? Sizenando José Pinheiro, que on- mostrar toda a !1U9 veneraçao pe- um dos seus melhore" amigos el1- redação, as gentis senhorinhas
consegutram obter uma serra e EM PERFEITO ESTADO VI!..N -

tem, ás 20,30 horas, em sua re- lo piedoso antistite, sem. dúvida I viam-lhe sincero abraça pela aus- Nidia Serra Lima, Eloisa Mafr.,
�o� �18 cortnl'1:l,m IlS

• grllcl��, do DA 61 6ARANTIA. I -ideueia, assassino� a tiros de re- uma das expressõea ma!� cultas piciosa data. e Dirce Livramento, que vieram
carcere, �t)m te. da a como.Jdade, volver o funcionario da Recebe- e um dos oradores sacras mais convidar-nos, em nome dos do-
Rem ser I.�portunad,os, v�sto co Delalubert I daria de Rendas do Egtado, A· fluentes do clero hrasileire. AUGUSTO MONTENEGRO centes e discentes da Escola Pro.
mo o policiamento e quas: nulo, ,. -_

taualpa de Figueiredo, domioilia- No pastoreio das almas têm
I
Iissional Feminina. para assistir-

edmadocst)IanSoeqdueC:lte�a(C, ,duuenftt\olta de sol- De�o Iado, do a rua Senador Feijó, 4,92. sua .ftxhcel.encia reverenddiBsimba e�l- A datadde hoje ad8:in.ala ()

ani-'l md
os ál.inj3bugllld'açíio da t�xposiÇlãu., (;; 'd, '.. •

� I No decorrer do inquérito apu- camm ade e seu �ran e :e �

anuo

I
versario o nosso istinto cori- e traba os as respe .rvas a u-

O careere �ontli1�a 10 indivi-
por um con��', rou a policia que Ataulpa com- dentro das exortaçaes cristãs 8S terraneo sr. Augusto Montenegro nas.dues dOI �IUS pengoscs. Entre-·

""

' "

pletaria hoje 33 anos e, sendo mais dignificantos, tornando-se, I de Oliveira, que na imprensa jo- Solicitaram-nos, ainda, que na

tan.te, !ugna',7l apenas 5 fi 08 <!_e- n li iihe f ro de viuvo, convidara varies amigos por isso mesmo, venerada e

que-, invilense vem demonstrando com- impossibilidade de o fazerem pc,-
ma.1I1 nao o fizeram porfi{�e nae 1- �

�
,.".

II para a festa no Boqueirão da rido por tsdos quantos acempa- petencia e dedicação. soalmente, dirigem identico con-
quiseram. Foram o� ile�U1ntese os tra lia I tao Praia Grande. No caminho en- nham a sua nobre missão. I vite a todas as pessôas qUR mos-

pr'86� que se e�adtram ..Alb rto
centrara-se com Sizenando, que o A GAZETA que sempre

.

têm I DR. REMIGIO DE OLIVEIRA trem interesse em apreciar os

Hedrigues Gouvea, Se?astIão Ma-
convidara para jantar. No meio rendido um culto de respeitoso I �., trabalhos expostos, produto da

nano de SOl�Zfl, Jos.e Lonrençe, CAMI.}ÜS. 3 _ No lugar da refeição, surgiu entre eles uma aca.tamento pel� nobre fig�ra do �eco�r�e a�a.nha o .a?:v�rsa�lO dedicação da� a_lunas e da com.

Alce? Antonio ,do Stl!a e Jos.' denominado Matutú, cio 10. contenda, originada por um mo-. eminente Principe da Igreja Ca'l do 11,u�de me.iI,co .�atflcLO sr. r.
potencia profissional das mestras.

Pereira ou JQS8. Mana. O pr.l- tI'VO qualquer. De cenio irritadiço toliea, faz os mais ardentes votos Hemigio de Oliveira. --------..----.-....---.---.-

•

d d distrito, deu-se um crime im ..
�

N ti I
meire pronuncia o e os 8mlllS

o feitor do sitio, vendo que le- a Deus porque a significativa 0"9 ft 4 ACif-..ti -... pressionaate. José Rodrigues, vava desvantagem na troca de data se repita p0r long(i)g aDOS. Aniversaria-se amanhã a galan- � VJI U '" � ��d'"� �
b I 25 e a te menina Vania, est.imaria filha��IFIfll� � ranc?, lIe anos, r com- palavras, sacou do revólver que =

OI �,,� 6,6_g" ;.n,\r.��j�oanhelro de Onofre de tal c ,trazia á cinta e fez tres dil!paros Ido sr. major Flodoardo iveira, Uu R� 1ii'M'fl!l'l��

� �
t

, MATOU..SE COM aplicada aluna do Cülegio Cora-

(" ln 1l;I'filílt?\ rll»tPrlrllF�á'\\ aií'lbos estavam trali>alhandJ I contra o antagonista, Ataualpa, FORMICIDA II ção de Jesus. I:�,'e
D � tHam�-l!!I �IIIJIJII'V �\'IWIJ tilJV na derrubada dr uma granc!c I atingi?o em plen� peito, tombou

u Di u,,!l'l �_
;;;; !!;- eli tora. A' tarde Onofre não i B:m v�da. AproveItando a. confu· PETROPOLIS, 3 _ O J'ovem }<"azem RllüS hoje:iiIii" i Ê __ ,,""'"

'
,

l' I sao, Slzenando logrou fugIr para

M " voltcu do se! ViÇO. No dia I, procurar a POlI'cl'a hOl·e. Jaime Brandão, branco, brasilei."
TI ",.. , 'U

I I' d 19 1 '_1 I Faz anos hoje o sr. Aldo Zico)} -""'KIltl ._(.( im�diatoresolvl-ram procu i rO,sotcno, ij anOSCeI4af}Ce;
desta

rá:J1o. residente á rua Tereza n. 18:':, Linhares, do comercio

P t t d "Q
·

tinb.a a mania de dizer a todos praça. Por ato, de ôntem, do sr. In-

ro es OS O ual Encontraram terra fresca VARIEDADE INESGUALAVE que sofria de UlCllestia incura-, ::, terventor Federal, foi exonerado
I 'd b � f EM CAMIS AINA FS POS L o J'ovem Alexandre, filho do sr. das funções de Delegado de P5-revo VI a e co erLa com 0-. . n - POI mais que (:)s seus parentes _

d'O " SUE A I Domingos Evangelista, comer- licia da Capital e nomeado De-rsay Ihagens. procurassem tirar ta pensamento
. .. ciante; iegado Regional, com séde eruDesconfiaram com d"qui-! Ali 3iai:aria ABRAHAN de sua memona, jamaIS o conse-

a senhorinha Amalia, filha do Blumenau, o ilustre 0ficial lh
I P b t

' guiram. E d D'o, erce eram que se ra· Rua Conselheiro Mafra n' 9 Na manhã de ôntem Jaime foi sr. d'lar' o la8; Fôrça Pública, tenente Timateo
tava de uma cova. encontrado ulOrto no quart@ onde o sr. Ernesto Meyer, filho do Braz Moreira.
Efetivamente assim era �'�:':;;"i:.::��_]�i:.:.�[®.",;;,_�t�� d8rmia. Ao seu lado estavam um

nosso distinto conterraneo sr. Durante a sua longa pel'm:,'llcn-
'i-i E-I"�' f "d Ernesto Meyer, comerciante; cia á testa da Delegacia de Po'Cavaram a terra e, bem ,Í �� Viuva uUYHEeS �� cOll\O csm um pouco de orrolcI a
�\ - íl<: lo'

l"d o sr. José Sartorato Filho. licia de Florianopolis, houve-se of,'oAr de) ç,ó1.o, encontraram o'� Mel"reles 1Il"II,·o2ora � e uma lata do mesmo Iqm o,
M

.
- ,� UM"

� • tenente Timoteo Braz O!'CIra,
eorpr de: Onofre, tendo a � � Il!:s já �asia. ��far���:�e�eI.�m� i 'BTGAM UNS com elevado acêrto, merecendo a

b d d
.

d tfJ comunica aos e t lUi CI a ne? uma w

"-
.

sua atuação os aplausos gerai.;ca eça ecepa a e am a
ij par n es e

i corpo fIcado .por �oncessa� ?� po POMPILIO P. BENTOQemonstrando forte equime�e ��w pessôas ded suas relaçõd6s � \ licia, na resIdencIa da famlha, da população.
'" contrato e casamento e

I Ao novo D·'!.c,gado Reg. ionalna fronte. Onofre fôro degü- ���
v

.

Acompanhado de sua exma. es-
�

�

ia sua filha MARIA DE � O sr Gn.tulio Va-d'" ·de Blumco8u deseJ'amos as maio�ado Iilor seu companheiro. O =� I.OUR""'ES com o sr. LI- � I
- - 11 ��:,

l)osa d. Lelita Seára Bento, estáF li' - 11> 'Vil adradeee . _

I '1 t
res felicidades no honros0 posto

criminoso tambem desapa �� CINIO MEDEIROS. �.. • nesta capJta o nosso I us re con-
que vai ocupar.

rece u. � FpoHs., 1 -12-933. �� O '1 t "

i tefl'aneo .sr. Pompilio Pereir'a --

�� � nosso 1 Ili>tre cen flrraneG ,., Bento, atIVO agente do. Lloyd A melh13tr lenha 1.100A policia do distrito não �� r:itJ��1t.��·;�:� H
Renata ,Ba�bosa, membro .do Cm�- Brasi.le�ro em Laglln� e fIgura de .. .

conseguiu encontrà ·10. � 'W W � selho Tecmc0 de EconomIa e FI-
pl'estlgw no sul de Santa Cata M O

D � O�� � MARIA ��
� nanças do Estado, recebeu do sr. rina � A

�_'''''.,. � � � Luiz Vergara, secretario da pré·,
.

I �

..."?...� _ �.,
e �;-�1�)� sidencia da Repúlica, e seguinte i PREFEITO GfOCONDO TASSO

I em circunstancIasULTIMOS PADRÕES DECA- � LlCINIO.1 telegrama: ISEMIRAS E LINHOS NA � [ti; «Palacio Catete-=-R�Q, 2:-0 sr.
i Procf'�eR�e de Laguna cheg?� m;�H-erl·osas� confirmam ij Preiident.e da Repubhca Iflcum- j a esta clda�e o o�e�oso ,e dlh· àJl

Alfaiataria ABRAHAN OO�!áJ������� Diu-me de acusar e agradecer seu i gente prefetto mUllIcIpal ae La-
Rua COflselpeiro Mafra n' 9 I cartão de 22 de novembro

acamo] guna
sr. Giocond0 Tasso. SANTOS, 3 - O delegado L.

IA 'BMg IS lIIil'ltl!wP *� 'panhada de um recórte do «DI-
N' E TAS"'O Salvio, da visinha localidade d'J

Ora JOSEPHINA SCNWEIDSON ARIO OFICIAL» del!!se Estad@, DA r ,:,
São Vicente, re0eben comnnica-

•

co.� ,tredl(}i! da e�pressiv� e pa-I Chegou a esta cidade o nosso esti- ção de que grave oeorrencia se rc·
tnotteli ccmfenlDCl8, reahsada em

d t Dante Tas gistrou no sitio proximo ao Ct'-

I
ma o COil erraneo sr. - ,

Seuiloras 15 se novembro no Teatro AI.va� I BO do alto comercio de Laguna. I minho da Praia Grande. Trans
ro de Carvalh<t dessa CapltaL

,

,

portando-se para () local, a auto ..

Cordiais sauda��es (u�.). Lu�z: Está nesta cidade o nosso dis- ridade constatou haver morLp
Vergara, secretano da Pre81dtncna I

.

t t
. . Darl'o GarcI'a em circunstancias ainda LIão es·

tl R 'br ; tIO o pa rlCIO sr. '. ,.

;- epu,;!;,...� i dedicado inspetor da Fazenda Es- clarec�das o fUIlCLOtlarlO da .Rec('·
I tad aI. bedona de Rendas desta cIdad.'.

"

,.�"
u

i Ataulpa de Figueiredo, de 33

�\;,}f&�,:;::;�ji�:(::
i

" '�:�/

I V�����OC:;)it��;�!;��lica :i��a�:. idade, �iUVO,. aq:i do-

/�\t?';, cbegou a esta cidade, acompanha- Entrando em lllvestlgaçoes SO�l:�!r:.,(� I do de sua exma. esposa, o sr. be o delegad� que um. grupo.�"
Fulvio Pires Machado alto fun- rapazes lJaliltlstas haVia S8 dH'l"

ci.nario federal.' giclo ao local para um passei�.
Cerca das 19 horas, t.rês tuos

M O V E I S ecoaram e Atal,llpa lei ating!�og
PROFESSORES DO GINASIO, AVISAM AOS pelQs projetis, vindo em segui(L,.

AuriRo R81a, vem por este meie SRS. PAIS QUE SE ACHt\ ABERTA, COMO NOS NO""'OS E USADOS a falecer.
Ilgra�ec.r a'" l'lustre facultativo ANOS R O

..... �

d
E' apontado como autor do111 .. ANTE 1 RES, A M/\T RICULA NE::, Tt� compramos, van emos ou .

S' d J
'

p' h
.

dr. Paulo Fo.tes, Q delvelo I cnme Izellan 0 ose m em).
carinho com "ue, cQDíliHleumedic. CURSO, ATE' 10 DE DE!.EMBRO V!NDOUf�O.· Ninguem ha que pOSila quebrar a trocamos, com grandes de 49 auos de idade, cas:ado, bra-
aSli.tente, o Ilcompan.ou na lua MELHORES INFORMAÇÕES. das 11-"1:::1 "Combinação Feliz". Sempre uni- vantagel1s sileiro, m3rador em Jardim Iví-
infermitlade, demonlltrando além horas ás Ruas Padre Roma, 125 e Do- dos caminham os imprescindiveis I lia, na Praia Grande o aaminis-
de grande capacidact•• um espi- eaiuva 175- companheiros da Mulher

Brasilei-I
Só na CASA SILA.S trador do referido sitio e que,

rto filantro,ico profunoamente ra:-PO' DE ARROZ, BATON Rua Conselheiro Mafra - 72 se aproveitando da eSl.luridãen rci'-

�c:a�u�t:e �;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;__;;_;;;;;;;;;;;;�;:�l E
..
R
..O.U.G..E"·m:A.ti.�woW��!�ÇB..ã�.O,••'·mP;mI.IIII"EB�mB•••;'.oEn&a! 7�m,O"�l%9="".'M.n.a.Dgt.e•••f.uJL,g.i.u.·�PWF�".a �.�t as 1&*__.,., M, . ii _

,

n
\'1 -

ri
r'1
� j

�I de WETZEL & C-·-·-·-�-- JoinviUe MARCA REGISTRADA s"'�H�"atAt !."''',��,•.�Ia. ESPECIALIDADE �:I

I não deve faltar em casa alguma •�------------------------------��----I--------------

Chamamol a atenção dos inte
reSll.d.GI para ê edital do ecneur

Sfll dQ Banco do Bra.iI, flue pu
blicamo, em outra local, nosta

ediç(o.
O concurso ler'- realizado ne!!-

,._I!!!I!I!!!!!II!!!!_��������'!I!!!!��m�m��E���ta cidade, em di. fl hora que 8e- .. .______..........

rão eportunamente anunciadêl.

A
CINCO

PAIUS. 3 - O Quai d'Orsay
anuncia que o embaixador da
França em Roma, sr. André Fran
çois Pencet, realizoll uma gemar
che junto ao cQncle Ciau('), a rei

peito tias demonstrações anti
francez8s ocorridas na Camara
italiana, durante a sessão de

quarta-feira.

PARIS, 3 - eBonet protesta
energicamente contra as manifes·
tações Da Cam.ra italiana l>- a

nUBei. eLe Journah no titulIJ de
um artigo em que c.nsigna que (}

ministre dOi Negociol E8tranjei
tomou a iuiciativa de avistar-se
com 6 embaixador da ltalia e

em ..,uida aeentúa:
«Lamentamos ClJue a Italia não

teRba c8mpreendido que devia
apresentar 1010 8xcusas felicita
mOK a Franca por ter mostrado
uma firmlzll que ainda maior �

feito terá, pellil fato de que Din
'luero Plitle eenilural·a por falta
de moderação e paciencia ».

C.lleurso do Banco
de Bra.i1

Agradecimento

G
•

I a
NOIVADOS

PEüEIRA

L •

(Especialista em doeneas de
e ereaneas)

(;ONSIJLTORIO

Rua Felipe Sehmidt� 39

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

Exaeies de

o Silbão

"VirgelD Especía,li
--------------<. - ----

ade"

l--------------------------------�--------------------------------------------------------------�------------------------------

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




