
Uma comtssã«
l�ropaganda do Brasil, em
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RIO� 8 -·-0 ministrf'!i do Trabalho rece-I
beu informa�ão de que uma eoadssão de
estudardes ale!!uães visitou o escrito.eio
IDrasileh·o de propagandn e expansão co

Inercial, em Berlim, cujo dhoetor lhes fez
U�D demorada exposi�Ao das nossas pus- ������������������������'�����������������������
sibilidades ecunômic,as.Os visitantes apBaul1'" I A V O Z D O P O V Odh·am o p.·esidente fiel") io Var��as, ao sn- !

ber de s(�u �e§to ofe.·tando 62 ..000 sacas

de café á Cruz Ve.·melha Alemã.
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alemães visitou o escetterfo de

p
-_·... ' ..

·"'1

1�_l I
1ft, ' I

,"-,,"-;--"'l'1:"-f30 �� '.''':

Vargas ofert u
----- ---------------------------------_.

café á Cruz

s,
e-

o
•

eSI ente
•

I
D

b
i

era 62 tnil sacas
--------------------------------

Ver elha da AlelDanha
r
-)

ZETA

� €- e.
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ANO VI Floriônopolis, Seda-feira 9 de Dezembro de 1938 INUMERO 1314
------------------------
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A'f�SO:
A Exposi�ão de �fovei§

da "A M O D E 1& A
NO l' ANDAR DA CONFEITARIA CD:llQ\HNHO

Completou com brilhantismo 0 �ST,:\nL\� 1\ BERTA� diarh:meDte� cios 19 ás 20 112 hS.1(urso na Faculdade de Direito do dia :; até 30 do eorreli!(e. I'do Paraná o nosso talentoso f:', _ -------------------- _

distinto conterraneo "r. dr. Clar�!�i dlolemades do � rso N vio t ·pu��ldoslJUoG. Galleti,queco!ará gráliiVS �J���V"iâQUU� U �U.:::l ,�. aGS ri �U VIENA, 8 _Martha�arekfQllXecutlldaltojeA••rt.r8nvene�
I10 próximo dia 17. ea ta ndo pre I I. I nade oi pessoas Inclusive o martdo e um filho

_

de sete meses, entre 1902
-

I'__' 1 erlor vocaclcnal do �n� 'com teAcnr(.n.s d::J'e 19"26 com oobjettvoderec.bera.tmportanclad.lImleiuro.j;il"3da.s l�ponent�iI sotemnanes. 5U[)�i IlV� VV�� IIlUelll�� U I �1ilIl, -

•
n U' ��m!í!Ol"f?"'R!RJl,=7S' Mi SlIII F éQMj!Jíí!!!#iiii?fí!Rj�

O inteligente lavem sempre li I I n °I· d:" DE ARTE"�'i:;:�;�;i;::::�:.:����g,:�� i ��::'�Os::a�:����:r:���:: i arma:�jSi�e���S re- I b:�h:�a�:I�asAle� I
JOAO BARBOSA

O{S :
.. �m·:.. r ('f;:�,rf t� e>lll S� sofrée no l�,"a Tellis PA.RlS, 8-0 transat!antioo manha Ha anos exitiu na Laguna uma
- & • 5U"�

.

J �-- <Paris> que deverá zarpar hoje PORTO ALEGRE, 8 - dessas ereaturas que pela sua lillíl-
" I t·� li- d C g rn �,. b--. C:._�.

do Havre para a, A.merir;a é tri.- I, roram embarcadas p"'ra a plicidade e seu irande coraçãoréU: (e o fi � �lLh,O', JS � IM �:P pulado por 259 tecruces da. �narI-1 �I manha 10.000 c�ix=s de conquistâra a estima e o querer-
nl.a d_ e guerra e pessoal CIVil re-

e

h
bem de toda gente. Chamava-se

Cemerdarie: 'sit I Si I ban a Rosa Galéti e era irmã do meuI �.J O acontecimento social máxi- péto f!'!�tivo e feérico que tão qu SI a, o
..

1 a greve se pro on-,
_

_

•

r mn desta semana vaí ser, sem' bem se flll'I'l<l·lra no umfJieJnte
I
gar �t� o, dia 9,_ data da c::Ehegada O-·p-••-i-m-e-.-r-o----p-o-r-ta.. presade confrade e bom amigo

• I__" id �I I f t 'i .
, .t. .r: ti

- A ,do <Chamber lain » dos <,slac!flt!, Artur Galéti. Um dia Deus levou
O gerente do Instituto d03 {JU"}( é\ o.guma, a e egante es a, (e �Iegi:l,ncla e uIS mçao que ne-! ido s f id _ I "

: avião alemão Rosa para per-to de sí,�n�. .

C
-

I que 0- -Iiploruad.» do Curso Sn i les Impera I Um o" o re err o transar snuco
IComerciarios, nesta apit at, pP- _ -

..

_

<

• I·. .
-

-
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.ad de f . a identica ' Toda a gente sentiu profundade nos a publicação do seguinte P <.'110 I' V(l�acl(jnal �jo, Tus_tltuto. Dlt? Isto, cremos que nao h� -I'
sera equip o OIm I I

-, BERLIM, 8 - Será lançado magua com o desaparecimento.

ado- i de KJllcaçao de Florianópolis ofe I necessidade de recomendarmos a! -�----------� --- -.---

--;_;-
_

- I ao mar amanhã o primeiro porta- da estimada e inditoaa moça, cu-cO���I�rde� do sr. president.e rece.n aos associados dos_ Clubes: sociedade da. nossa t�rr!l que
I
UL!!MO::; PA DRO�3" D ESA - ; avião construido para a Armada j. bondade ainda hoje corre de

do Instituto do'! CO!l1prciarins,' «�(Jze (�e f Ag?:to» e «Lua Te.
i ufll!a, na .nOIte

_

de_ •. sábado, ao I SI:MI.HAS � LINI�O., NA : da Alemanha. A cerimoniá será bôca em bõca. Laguna sentiu
rão serão mais recebidas contr i- n��", f' f<s_lltndli-l� de suas rela- ,«LlI'a�"p')ls ai! famllla3 perte�; AífaLltana AB'RAHA�'\I _festejada com grande pompa. em pêso de modo invulgar e a
buicões dos associados emprpga- çoe'l e am:z )de, _

nos amplos. e
i
c��nt.e8 a nossa «H�ute. gome» la H llLl. Conselheiro Mafra n- 9 I' tristeza {oi tambem se alojar nodareI!! em atrazo ha mais de três conforLavels s�loes do querIdo, se ?cham em entusI�stlCos pl'epa- .� .. __�_n.-.� .• "�� • • I

fl·xada a taxa de meio dos musicas, oIXIe é tão
mêses, ex-vI do parágrafo 2. do «cer?le» da �oh?a. i r�t.lVos para presenciarem o

mag-IA. SAUD l!1 bem compreendida. Muoel Qui-Art. 5 do Decreto 1'. 627. f�t1da esta viva na nO:;S8 m�- i n.lhco e seléto «renuea-vons» so- �

"'d tério es�reveu então uDla linda e
A medida deve prevalecer a m?na a agr�davel lembrança d3

I Ci3� F I b f do Papa sau e !lentimentali�liilu valsa, elll me-
putir de 29 de Novembro. sPlldo br.llhant�?o:t?da,C que. os bacha -

i _ dugo �eyes e en e OI seluáes-, moria da querida mortii e inti-
Hlltomaticamente cancelada" as r:ls do \.:J!nas,o ,. �taflne[]ile .rea i tel� o c�nlllto orquestra

_

es-
•• tulou-a PERFUMES DA ETER�

inscriçõ,�� de associados emprega- hzaram. sabado U!tllDO. �o «LIra', i tarao, afll� de concorrer�m, com
VATICA�O 8-0 Papa con-

FOI assinado pelo sr. NIDADE. Em Santa Catarina
riorp,> incursos no referido dispo- de !'IOf te que a. espect_at.lva , g�ral u;n. eg�olh!(�o. e n�od�no reper-

I cedeu, ôntem.
'

quatro auclipncias; Interventor Nerêu Ramos, I ha mais d& vin:.e anos se ouve �
lIitivoll. : nOR nOg�08 meIOs SOCiaIS e as-. tono. e mU;Hcas_ e anlÇ&I., padra privadas e conferencial! mais lar-I em decreto-lei, estabele- musica tio trilte e tIlcalltadôra

: tantp promiRsora para Q mais 3 maIOr ammaçao o a egna o
d d I P 1-' d 500' i

' . .

p,
A' d

.,

d
' b f

-

I e com o car ea ace II e ou- cen O em re s, a par-l
como quem a InSpiroU. ara el!

V�f"���"", completo exItn. a S<1Iree � sa a- estiva.
I d:F

.

d I h
. .

cl I' daja.'" do. Para este fll� as noveis pro-
tros pre a CS. ez. um p3sselO e tlr de l' de Janeiro de 193':>, que con. �clam a or�,tm a. In a

r 1 h automove! por maH de uma ho-
t d

'

d se
t compOSlçao, o onvd-a maIS ali!

de 01,-�
fessorae1_, norma 11 as sef �� �m VARIFDADE INEGUALAVEIJ ra- Essas atividades demonstram a axa e s�u e a que comoviam; Gi qUfl i�noravam sen�

de.s:le Ja, em p ena a IVI a �, 'EM' CAMISAS FINAS POI-
i

que a saude do Santo Padre é: refére O artigo l' da lei tiam tambam, porque' o RE-
hfl.m de

_ emdre;��em a�s arazl- SUE A mais satidfatoria. N· 69, de 11 de Agosto de TRATO DA TRISTEZA EM
veIs saloes o» Ira" aque e as·

Alfa.'atar."a ABRAHAN
- ...----

1936. SONS.
- OCULOS-Pede-l8e a penôl'l que

Rua Conselheiro Mafra n' 9 achou um par de oculos obsequio
.

de entregar nesta reJ�C1ção.

Envenenou quatro pesrlllDr. ctarno
G,� Galleti "

sêas, inclusive o lIlarido
e um filho

to
a

)

Jorn.
cius

veira
No dia 19 dG corrente colará

�ráu na Faculdade de Direito de
Curitiba o nosso talentoso con

j('rranee sr. jornalista Vinicius de

Oliveira, redator chefe dI) vib�an
le semanário laguncnse CORREIO
DO SUL.

RIO, 8 - Iniciou-se a RIO, 8 - O r..pitão Fa-
I "Semana da Confrater- RIO, 8 - In�ormam ris Lemos, diretor geral co

RIO, 8 - Foi assinado D t t de'n."zaç""ao das Classes Ar- de Pelotas, no Reo Gran- epar am.n o OI! arreIO.
decreto-lei pelo presidente e Telegrafol!, acftba de re-
da Republica, di.pondo que madas", realizando-se, de do Sul, que ocorreu meter ao ministro da Via-
08 maforei, CApitães e pri.

, varias festividades. Dele-: ali o nascimento de mais çlo um importante projétomeir08 t.,nentes que no enr�

I i legações de oficiais e sar-i3 gemeas, filhas da sra.' de lei alterando varios ar-
cicio de suas funções pres- i gentos da Marinha visita- II Clara Colmar, esposa de tigos do regllll'lmeonto sobre
taram ou prestarem mais I t t d' t 'b

. -

da
. ram dl'versos quarte.·s do um camponês de nome ranspor e e IS rI mçao

de 30 anos de praça, sem I correspondencia pOltal, vi�
direito a promoção ao pos- Exercito, onde foram ho-

'I Leopoldo
Colmar. I lando combater as burlai

to imediato, por falta de menageadcs com almôços, I
As crianças receberam. ao fisco,

requisitosre,uI3mentare@,po- que transcorreram em um i os nomes de Eny, Edy e O trabalho do eapitioderá ser concfldido. a juizo E I 1;"' L t bambiente de cordialidade. Iy. ! J.'ana emOI, em por o
do gov'rno, acrelJcimo de

1 jetivo combater eficiente-Encerrando o pres6nte 8no le- 'mentos calc I do em
-

d b dlivo, realizar-se-ão no Grupo EI- ;::��e vezes 5%,u ;;uantos .

Conspira'-ões contra
__

i- 11 �rn�:eo :i�l1�ra d�: �at���colar «Professor João Jor,e de forem os an08 de serviço l!r mando proporçõ8I quui in-Campol!�, de Rio Bonito, dirigide excedentes de trinta; não IR b d t : controlaveil.
pelo abaIi�ad0 edueacioni3ta., podtndo asse acrt"scimo, ad- Iª!l'- versos_ anem rOI e a ...

t Uma du m6d id.a. Rl6is
profellsor Lauro de Carvalho Ra- quirido no mel'viço ativo, ex- �

_ beneficiadoras c o n s t a ntu
mos, tendo Como docentes os pro- ceder a 30% do soldo e

pre-II _I_
- '" dislG prej@to é tam.em a

fessorer; Mário R. Maciel, AntÔ- valecerá na reforma. Em Inl laS reais europeas que disflõe sobre o meuopo.nia Lubi, Astrogilda de Matos. t qualquer hipotese a impor-

Ii
lia plistal, privativo da

Corll A. Colônia e Aba.ta Men- taneia dali quotli Ilomadas

I
.

U ...
. nIo_O,da, hrilbantissimo!! festeJOs. con8�

11101
veacimentos dos post�, LOND:ftIS, 8 Em leu edltarlaI de hoje, o "Daily Expresl" , Serão aplicada. severas

tando de um e.colhido programa, não poderá exceder aos do notlda qlle, qu�ndo o transatlantico QUEEN MARY chegar, amanhA, a, penas a08 infratorel.
a ser desempenhado pelos alunos. posto imediato. Plymouth, será v'sUado por agentes de SCOTLAND 'YARD, pois, espera�

Gratos somoll pelo convite que
j

',se encontrar a bordo um ,rapo d� indiVI�Il;)s enY�Ivtdo3 em c011sPiraçõesl· _

�iiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiíiíiiiiiiiiiiiiiiiíiii__iiiiiiiiii-- i contt3 diversos membros de famllias reaIS europeas. __iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
ElOi foi derigido. •

Mais um parto
triplo

Repressão ao con
, trabando postal

A «}'l.ADIO INCONFIDEN"
elA MINEIRA », ha dias fEZ
tramtmis�iQ pelo seLl microfone
da valn PliRFUMi:S DA El'ER�
NIDADE com nome diverso e

���� I dada como de outn autoria. E9�
tará certo?

Vencimentos de ofi
ciais com mais de Confraternização
30 anos de serviço militar

BRINQUEDOS FINOS
na Casa O PARAIZO

ROUPINHAS FEITAS PARA
MENINOS E MENINAS
no O PARAIZO

"i"PW -_._----------

Grupo Escolar
"Professor João IIJorge de Campoe"

Mais um tipo de
subJl!lariuo

LONDRES, 8 - O governo
fará lançar ao mar nOR pmximoil
dias mais um eubmal'ino de
,mnde eficiencia cuja, tonelagem
, de 1,090 tonelacla!l.

Acredita-se que este será o
I

prim(o)iro de uma �erie de neJvos
!l!hlbmarinos de grande raio de
ação e Ira.nd� poder agresiSivo.

o novo redator
esportivo

Assumiu, hoje? o càrgo
de redator esportivo do
nosso jornal o estudante
H. Caries Regis.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A G A Z E T A Sanatorio "Santa Catarina" 1IIIn��.o·::i�I;���::sua§BUCAHEST, 7 - A policia

descobriu uma tipografia clande -

A VOZ DO POVO Proprietario e Diretor Responsavel tina da «GUARDA DE FEH,-'
.

J A I R O C A L L A D O Dr. André Kiralyhegy ,�?»;laO;��p��':�![�f:;:�o�aav���
i tinta organização. No mesmo lQ

I cal, foi encontrada grande quan
I tidade de armas,

I

o Silbão

"VirgeDl Especíali
---,--------

de WETZEL & Cia. Jclnville
deve faltar em casa alguma

- MARCA REGISTB�",DA

-

nao

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

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

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

Seção separada para convalescentes de doenças graves,
estado postoperativo, impaludismo cronic€> (malaria), esgota
mento, etc.

Os netos assaltaram a ca- Veemente apelo da
sa do avô, espancaram-no sra. Avani Cordeiro
barbaramente e raptaram de farias
a amante do progenitor
te &.1 •
ROUPAS DE BANHOi PAltA
HOMENS, SENHORAS E

CRIANÇAS
no O PARAIZO

DIRETOR PROPBIETARIO

Estação PERDIZFS - Vila Vitoria - Estado
de !>anta Catarina

POl\TO ALEGRE, 7 - A era.

Avaní Cordeiro de Farias fez, oa
tem, á noite, pelo microfone da

RIO, 8-0s individuos Rai- Radio Gaúcha, um veemente a-

mundo Martins Filho e Chiqui- pele ao coração do povo de Per
nho Sá Martins assaltaram p. to Alegre, solicitando o seu cen

casa de seu proprio avô, espan curso generoso para o natal da

cando -o barbaramente, com o
criança pobre.
Achavam-se presentes o coronel

que não se deram por satisteitos, Cordeiro de Farias, interventor
tanto que raptaram a amante do federal, e variar. senhoras inte

pai, 41.1e se encontrava na casa grantes da grande comissão que
do ancião. Este chama-se José dirige aquela cruzad a de carida-
.11' h

. de
Inarhns e, a tempo, tivera com F'· .

t I d.

R
' 1 M

. OI o segum e o ape o a es-
o filho aimunoo artms, que "osa do interventor federal:
é pai dos as�alta.ntes, uma s�riéll «Ao coração g�ne:oflo d� 18orto
questão por Motivo de dinheiro. alegrense, a Comissã o Pro-Natal

° velho nao quiz mais ateu-i da Criança Pobre faz, por lua

d t t di J d intermedio, um veemente apel•.
er aos cons an t;S pe )rJOS �

A b- d I' dt- h' d f'Ih O'
man a, nas ruas a 10 a ea-

010 erro o I o. ai, a ques- pital gaúcha, as senhoras qUI pre-
tão cujo desfecho foi o espan Iftovew essa feita de selidarieda
camento de ôntem, estando a lia humana vão pedir-te um IIl-

vitima recolhida ao hospital. xilio, pequeno que seja, para 3-

A I" t b im legrar f) coraçãosiubo dos deser-
po reia onou eon .ec en- d d d t

, d·
a Oi! asar e.

to do falo e esta a procura os Vinte mil erianças imploram-te I·agressores. e�iia ajuda. .

OS MAIS LINDOs PAR9ÕES Tenho certeza: tu não làel DI-I,.
EM LINHO ,ar•• e••u 8apUQ>. I f:.,

A�faiataria ABRAHAN Onibos para «:;al••1I1 �4�.{�r.;-:.Rua Conselheiro Mafr�,_n�� de IlDperatriz �rat;0
tt.�:i�\....:�.·tt\, ·"""'w,

Todos os domingoshaverá oni- t��Z-
bus nara Caldas de Imperatriz, .;;

partindo do Largo da Alfandega Iás 8,80 horas, regressando ás 15
horas.

Ida e volta - 5$000
SELL & PR0BST

BUCAREST, 7 - O estudan
te Lutuovici foi preso por ter a

tirado de revolver contra o co

ronel Cristescu, revelando ter re

cebido ordem para isso do co

mando do «BATALHÃO DE

I MORT.E», Declarou que S(i)U cum

plice, o jovem de 17 anos, de
I nome Hadistriuo, foi dimitido da
escola superior, /

por pertencer á
« GUARDA DE FERHO».

Aviaçao CO
merciai no

Equador
LX aviação comercial na

cional na Republica do Equa
dor conquistou inteiramente
a opinião publico do país.
Dado o desenvolvimento da
a viação comercial nas dernaís
repúblicas sulamericanas, im
punha-se a fundação de uma

empreza aerea nacional no

Equador, a qual devia salva
guardar os interesses nacio
nais na sua plenitude. Assim,
ha cêrca de dois anos foi
lançada a base da primeira
em preza aerea equatoriana,
a -Sociedad Equctoriana de
Transportes aéreos- ::JED rA,
com o objetivo de dotar a

capital do pais. Quito, de
uma rapida e eficiente liga
ção com o litoral, especial
mente com o importante
porto de Guayaquil, e mais
tarde com outros centros de
i nportoncia vital. A linha
Quito Guayaquíl. que apre
senta os caraterísticos de li
nba-tronco para a futura rede
aerea nacional de comuni- PAULISTA
cações equatorianas, desde I

o inicio de Novembro teve o I A "C bi
-

F I' " I '

t íe t du nar
om maçao e IZ nas O movimento do coeaercie eI.

se�u r� ego aumen a .0 pai a perfumarias é arte que não: eahetagem pelos vários pertos de
tres viagens

_ seIEanals, em encontrará simile. As formu-I S. Paulo 110' oito primeiros [d
ambas as direções, vaando Ias dos Tres Elementos! ses do csrrente ane, �oi de réis

;

os aparelhos da -Sedta» nos primordiais da Beleza são I �89.�8?�i!�:ó�$Bdo a lmporta�o 1-;)
domingos, quartas e sextas frutos da "Adoruftão" 'ele �}2·071·34·$0,,!l0 a exportaç o

·1

de Quito a Guayaquil e nas
v e ii"'.

.

: v.
"

t.
'

t b d I Os maiores compradores d•
• erças, qUIn as e sa a os .

produtos paulistas foram: Ri.

Cr1!_ sentido contrario . .os PERFUE���iiSJ�:tkCl�NAIS E
Gr�nde do Sul, 156.945:567$;

avroes usados pela refenda
n8 O PARAIZO Bala, 7�.619:761; Pernatabuoo;

companhia são de constru- 64.726:�31$: Cear', 29.814:204$;

ção+alemã, do tipo Junkers, O CaD.garo �r���a Catarina, 23.617:647$ e ou-

entre eles destacando-se os � Foram maiores fornecedores:
grandes [u 52, de três mo- delUlante. Rio Grande do Sul, 124.536:132$;
tores que, cum grande van- Pernambuco, 61.631:352$ Capital
tagem enfrentam tanto os lado Federal, 30.118:161$; Àla,�al,

rigore; do clima como as 19.657:737$; � a n t a Catarina,

id 'd'f' d
17.081:750$; RIO Grande de Ner-

consi eraveis I erenças O te, U'.4,38:112$; Baía, IS.2S6:21t0$
nível. pois sendo a topografia :SAl'A, 7 Foram prêses na e outros.loc:alhtad. de Piniltiranga, na. pro·
do pais bastante acidentada, xi�'iclad.s.e Gerem.abo,cinco ban- Por classes a exportação pau-
seu trafego aéreo exige llido. do drup. de CORISCO, NOI· lista foi a seguinte: .anim&�s vi·

"perfomances» especiais por
TE ESCURA, NOITB BRAVA, BOA vos, 353:000$;", m.ten�8 pr��SiI,

,

VISTA, S.balUana II Laura. 7t,395:QOO$; ",nerol ahmentullos,
parte do matenal vGlante e 8sa��I�EIn���t��: .��rt���:s�:� 51.300:0QQ$; manufaturai, réis
dos tripulantes. . mêse. atrás. 340.042:000$000.

A CAB.TAG�M

i ,jf

(�r ,

prn

Méd

Q

Nata. I '. Alegrae os vossos filhlr-hos, oferecendolh'es os

-�Iindos B R I N QUE DOS adquiridos na

CASA
A Casa que mais barato vende

•

maIs t,
,.

f i
�'"�

�
lid'ld�
CUj1 I

nlt 'I

"'11

M._A C E I:) O N I A
-------------------

!:Olltrc
cledic.,

TRAJANO
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Hélio Carlos Regis

Alfaiataria ABRAHAN
Rua Conselheiro Mafra n' 9

o t: ar,iversário oe Lig�� �'\tlé,�
tios Cs'tarinense

o ESPORTE representa UI. atualidad� �m .

dos ;,principlli,;
�os de preparação para !\ árdua luta pela e�lstenC.la. H par dI]

esenvolvimeoto intelectual. cuida-se, com especial carinho, do desen

alvitnento fisico da mocidade de nossos dias, a qua! encontra nas

atividades esportivas não só uma constadte fonte de vIgor e robustez;
fnas lambem de saúde e alegria.

Pouco ou nada valeria a. educação Iisica sem o necessário

\Illltrole, gelalmente exercido pelas próprias erJtidades, que a ela se

dedicam. .

.
Em Abril de 1937, surgiu em Flcríanópo.hs u�a de:�a� en-

11dllde<;. Trata-se do Grêmio Esportivo dos Funcicnérios Públices,
CUj1 diretoria, como era Iacil de se constatar, empenhava-.�e em to�'
hlt lUas competições acessiveis à generalidade dos esportrstas barri-

�� 1

FI's ZZ 00-0 TEATRO EM CASA-Apresell
td a péça em 3 atos A LARGATIXA
na interpretação àe: • me5quitinho,
lamenlu aoe 5ontos, Abigail maio,
monolZl Pare, Antonio Laia. Violeta
frzrraz I! Celso 9uirnarlilZs.

!5pfZoRlZrs àe stuàio: Oõuvclõc Cozzl e

Celso 6uimarães.

De ordem do sr. presidente, convoco os 51'S. Ásaociado,
para a A5sembl/ia-Gerlll à realizar-ee em 12 do corrente mês
às 1 � horas, em nossa Séde Social à Praça 1 5 de Novembro
l-sobrado, afi,-o de ser eleita a nova Comissão Executiva e

Conselho Fiscal. pata c triênio de 1939-1941, na tórma dos
Estatut0s.

Na falta de número, serà feita segunda conVOCGição uma

depois.
Florianópolis, 8 de dezembro de 1938.

SYLVIO R1GUEIRA PELUSO
Secretario

hora
Amanhã:

BO» LAZY, ALMIRANTJ;, NABOR DIAS.

NENA ROBLEDO, ORLANDO SILVA,
DOl'UVAL GAYMMI

Assembléia -Geral

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�rTÀ--'E I ei'� i�J�J"
'f,

'''''� i:,' "'l",:oal:'

�•. 2MU;r..:.....�.&il:WM!F.!.l1I;;:;;J&&jl&!2!2!$!1\2 "I·
(IA. NAC.. �'\i= Si=GUROS G�RAIS' 111[··<'PA��A INSí'ALAçoES ui! uJZ) ;õi{ÇA E AN- UL L L I

'

TEi'·lAS DE RADIO. CONSERTOS E AUMEN·
ETOS PROCUREM ETRÕPOLE 1,.1A ELET�ICA �

(ia. Nac, de Acidente do Jrabalhe
'

v .'.: ._7:1"ia1op11is
_"tf-il��_, lI! risrm

'1

, Moderníssimos
§;liiões JU 52
vagam com a

máxima segu
rança e pontua
lidade.

BRASIL
URUGUAI
ARGENTINA
CHILE
BuLIVIA
PERU'

TEM SEMPRE E\Il STOCK f A' VEN�A, f'O�

,,'PREÇOS SEM COMPETIDORES NA PRAÇA.
MATERíAIS ELETRICOS, LU"TRES i ABAT- I

JQURS ELEGANTES E MODERNOS !NOV1D.t�pES.! VISITEM .& "Ie'tr.·lf9a
.

.

Rua Joao Pinto n, 14 "".,.. ..

l-\CA B.,ê.. DE HECI-:.BER UM FINISSIMO SORTI-

I MENTO DE CHUVEIROS ELE'TRiCuS, NOVI,
DADE NO RAMO-AR fIGO uARANTlDO

�;;;;;7-4_- -�--.:aifFem:rr?'r=Tf1,·'·Aj t' "imr?,Jfatfí!HllZJliiii1fiMíi* jj!'!I

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

Eu�opa
P e n são M u � I e ri 1"1RU,�, ESTEVES JUNIOFl 93 I: I

FI9riaD�poli8-Tel.louf' 1345

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

:�; Aceita pensionistas, casaes, solteíres e diaris-
tas. Preços modicos.

PASSA'G,EIROS '

Sindicato Condor LIda

: Agentes: Carlos=HOe��ke SI.A
....' WA-'± LiiiiIiiIiiiiiiM f _'la

Em

Rua Felipe Schnliti n· 7 e 17 a

L H

Federal e Santa Catarina

NOS CLl\SSICOS ENVELOPES FECHAl)OS

REP�ESENTANTES E

C RL.OS
nas
eH

Matriz FlORIANOPOllS
B

.

t ••- • 16 -..�. ila"'l(ttll. 1II-P6...
.. IlIUl'llhlll1' iii. _0111&1. Filiais em:

-- "Pi. - III!Ill �@W& al< 'l!Iftll1'i"'tlI flO", ....
tll!m_1 tfju� :JIj�� 1I!1'$.'iI.�l»'Ili\fl �,ilf:lDlI"i. (1,11 )

Wmm.�. d..r " ...
Blumenau, Oruzelro d. Sul,

Jalnvile, L.g••, Laguna, Sã.
Francisco d. SIII

��(... �$";'!">'..
6 "i"'",.,

'
.. .;1,�.

11 �� ,�' "';�!, -

,,�
. '10';1<' � ., 111-..... t h _'ltIr,,' ;J '\ "",•• ",,1/lI lilr.lI 0 ___

\'� -�' �\
i I J';

1-$. f·,�\1
��, ;'. �, 'J.

�,�.'.'..:� . ?' �;h,�;,' ; ,,(;'�\ ".,1,
, 'i�li

�fL�'\

. � ;.. :
"(\-/ � '-���. r

l:,t�.�.;.,.:,j.l.!,?;;(; ::,::
.....

, ';>�1'�
,

.. ,;;� .,

:'. ;�,�1,'... ., .

• ,� t ": ' ,.'� _

•• , av-,

A

MOSTRUARIO EM:

Tubarão

,
-

•

f t'" , ,,-'reI ...

CODlltituem um p@deroso grr'upo sogu
rado seuuÍlIuunoDte bl"ü@ileb·o, til ser

vieo de todo o Dioas!1

Diretoria: Dr. f. S:t'!hil�'O da Cunha,
Dr. tetíbrll;am'do Tnnda
Dr. José de S�SH1il8étilaEO M�reira
Dr. Virgmo de MéBo Franee
Dr. Luis Cedwl)) C�wne!ro leão
Dr. pn�'!l�O li3arnrt1l

!ll\

I a n"

Se 11

E' o melhor e mais Hrdo presente que V. S.
fazer á sua filhinha

Sua construção ob::dece � mais acm3da técnica: E'
lindissim» (21 de mür�l.VilhosJ �('HlO!id&\:1·z:.

COrd!l5 cruzildas---Ch&p,! de m'!tal·- Repe�ição di? rse

canismo-c-.Teclado de marfi,f!-B,tl"!)6(�s eh (,:b;..ilif/---.3 rJ�loo

(Idai$-7 1(4 oitavas-Alta lustração de mogno-n(-lgu�ir� I·ou preto
Especial pars clima twpical
A tabce de reeonancia duplamê"flte CU,VII-::!", {1 cnu�r

damenro cruzado e " (i�t:.c.la cienúfica,.nl,nte COl"51fUldrÀ, ga-
• � � 1 Irantem uma sonondade eguwüvt:.

Peça informações ao 8:pnte neste Estad,,:
E ?""� ��, � "E- c..� '11- (,.,� ª'\.n r""""V f;;:-'� ""�
._1 """ ..;:.,.)1, ,�. v' \t::.... �.�""'�,
Rua Felipe Schmidt n. 9 ._ S-.brado

Caixa Pús!'aJ 84 ---Flcrianopolis c .
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Dr.
Cálcuto de qualquer
estrutura ern con ...

ereto armado
b '�,�r"'1:11$\,$ c r.:. l � .._.

Ptanta.execeçãe, fi ...
�caHzação e direção
de ebras
Aparetharnente com

pleto para conste-a
ções de pentes em

concreto armado

á rua

�V) E: [)! .,... :: ()
.

Especiatista em molestias de creanças, nervos
tmpatuttismo e moles tias da pele
�o"':':!.�.····

.

"".---

Tratamento do crnpaludismo e das molestias da pe�
l� e nervosas pela .flutohemotl1erapia \');;:;,:'ora:;(' (1;' Ouro F/reto

Cons���torio e re� idencia-r-Ptec» ! 5 de Novembro. 13 I ., 7f1 . __ j:'.I ....", I'" $ "YI? . _

j elefone, i .584

I
.. , '. "

.. "� ,,-l(l. c: c ,1;

������:=��.!!����!=':��:����"Icabn Postal, uo, I
I!!

.__..__
.

---- ..-.--

. ,

�

te � ra t;!TJ seu escrip-

ibeiro
Civil

';)OENÇAS DE SENHOHAS-.. -PARTQS
CCNSULTORIO-RUA TRAJAN0 17 SOB.

DAS 9 AS 12 E 2 AS 5

HFSJDENCIA A RUA Josê Vefiga lSG
FONE 1199

At�f'�de dtaniladcs a ql�a�quer hora dla e noite
Apartamento

Caixa Postal, 784

Dr. Joaquim �Aadeira Neves

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

I (urso d� Maquinas e !!IG� I
PR�ÀIU.M��.' ALl1N�& Ji)j._1'tA �s A a•. � ��lnNwrAi, PRATIQANTEi DE MI'-:;lNAi:, Mottl- "

RltiTAB R "\ TVDQ MUi �UJill i1l :rU�.P'.mfi:m A' R
MlieANICA MAIUTlMA.

I'cs iN;1C:t��1i<',$,4.J." DEVfà_· A� iR.
. �1\.MPIO Des R.••
I LAR" 13 DI! _AIO, «

IIL-____::::::=�IS",__ -!.
para <O Natal
DE COURO'E Ol:EADO,
PARA CRIANÇAS, AOS
MENO�ES PREÇOS

Sandal ias de todos os ti1108. Calçados
de senhora TfNIS, CHINELOS, TAMANCOS de

PRAIA pelos preços da FABRlCA.
Pulsos, coleiras, cintas de tosas as cõres, luva 5

casacos e gorros de couro
J

Fanrica de Calçados ... BARREIROS
.

A. L.HEUf:�EUX
DEPOSiTO E SECçÃO iDE VENDAS, RUA

CONSELHEIRO MAFRA, :39

Cap�tal
F�d� d� rSllrva iltinvio I l�eIa

!

'"'E:"
'W&�·-

,

.. ".
. �"' ..

I

!·conornls
S6 nos Trabalhos do

Consultorio Técnico de
®�;:;,!l �•. 'i"1�;'i\')i�,'l1. 'l "",� ;'!.

IVO A. CA;ÜDU�iõ PICCOLI
Enlle�,h.íra tl ih, i I

10(l.f.200:DOO$lUJO
"259. '146:1oQ$cou IR

EXECUTA TODAS AS OPERAÇt}ES BANCARIAS

AGENCIAS ii CORRESPONDENTES EM:TODO O PAIZ
AGENCIA LOCAL RUA TRAJANO, No 13

Abona. em conta corrente, os seg(jjntesl juros:
:Dcp. com JUNS (C01\iERCIAL SEM LI1VIITE) 2% ala
Dep. limitados (limite lfe 50:000$) 3% ala
l>ip. populares (idem de lO:OOO$) 4% ala
:&6:,. de aviso prévio (de q�taisquer quaatías.. .com .retíradas tam-

bem de quaisquer ímportancías),
�4-',om a.viso r>r�vio de )O�días
((,ddem de 60 dias
,:,':} idem de 90 diaste·,·
i.i���f/f5,���5;-""".:�.;�
DEPG8ITOS A PRAZO-FIXO:

po , mêses
por l2 mêses
Com renda mensal

TELEF. 1.28) .

RESIDENCIA- Rua .Este-!ves Junior N. 26

II
," '._ JtbiSR) .I1.,J3Jr�, "

Qil '._.'_- .•
" 0'0 ,_____.

, !

,

I Profí•• i&nais habilitados paré.� te6fos
®s rarno& de �nge�,i'��íti,c-:1;

Administração. construção e reforma de prédios com

pagamentos em prestações

4-% ala

4,� ;Ia IDr. Mig�el
Boa�eiQ

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

LETRAS A rREMIOS.
por 6 mêses 4% a. a.

'

por l2 mêses 5% c �!
Sujeito ao" fsêlo propordcnal,

'

� ;

Expediente: das 10 ás 12: e das 14 ás 15 horas�I;\<J�.,".Ana sabados: das 10 ás 11.30 horas a-

-�Endereço telegrafico: SATELLITE

TELEFONE 114

tmr&iéti(:,'os etY'\':'�ger·el1rolamento mederne d6.s "J

metestias do Pulmão .

t I R 7'd S t b 473 Escritürlo cen ra : ua' e .;i) aro ro,Consult-R. joão Pinte, I
lelefone. 1595 -�I P O r t o Uni ã o

Ru. Hotel Glorie-Fene 1333 .�:�;� i("""sult",,'J .laR 13 ás 16 lus. ,:��.'::i�ii�iiiiiii_iiiiiliiiiiiiii_liiiíii ""'_-_�iíiiiitftãi_�iii__i"';!i"iii'ii1iilliliiiiiliiiiliiiiiiliiii��iíirõ.:;:.;.;iiiIÃ1iQBii�Bii1tiijliiill_ii!� I.. I • .';';:,
V< u_ o #

•..,.._...
,,, <iSf5?Rh ." .•WMílMi !

. .

ti'
1

.... *' '-n t .... 'Tr r 71 iIi�3'GlíiiímiDii��
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������������������� --1 PRODIGIO, significa MILAGRE�

.

Concertos, limpeza geral, reformas, lubrificações MILAGRE significa
e pinturas em

Maquinas de escrever, de Contabilidade e Cai
xas Registradoras, nacionais ou estranjeiras,

,p.�UGUSTO KLOSS

I
Mecânico técnico e prático

Rua Conselheiro Mafra n. 90. Fone-1488 I VENDE-SE um auto FiA'T I

, .. .;.;;;;m;;;;__iii.ãiiiiiiiii1iifiiiiiiiiiiii!iiimiiiiiiiUiãii iiiiiliõiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ãiiiiiiãiíiiiiiãiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiii III
em ótimas condições de funcio-
namento.

Informações nesta redação.

CDARLAUTH

usando -

o crsme

CRARLAUTD
dirá logo sorrindo: que produto

maravilhoso'
que possue o maior

e mais variado estoque de

qualquer artigo Iarmaceutico
e dentaria no

EST.�DO DE
STA. CATARINA

!';

-f' �Q b I �
ucmaanma aCiona. ue

çã-' Costiera
Movin"1{ento Maritiolo ..Parto Flori_napolis I

,,;;.;;._A �".' ." ..

; .fO<". (1'.... '� r.-� <c.:.. �� � �.� ..�ae I' ",..o C.'t. .� �..,J�. (P",," �.•- .-:"'t' '.� �. .

I
�� ._.. ii. \r.' s '<l.�/J � " ... j �....-j ç...,j.' I' �.:;I ..._;.S .._.... �e 'I!" I �, r:

...J' t..., ...�.<::;; -'.tI� �.;7!- � fi.it <;-� �

�.��::.., ._ili.�_!!! �_. .����__:_"!:��-'?:��'��

Para (J N�)rte Para o Sul

,

'.avega·!

��(__..��O�h�·�-,-�w���_� i j_2E..f-a-mmêM,h�"_r�H_·.!�-r�.,�$!�rMg'$�·'·;�Ü�í�g��a.,·..';
..

cargueiro:
(i

'i :�::. ('
;.t�:i
\t� ,

�"- (,
iJ.

�1��s

l
I

i

:��;:";" .

�.l�'{�{

de TelefoneHlO 684
de •
•

t I
: "el

�
M Telefone
I 684-nt

Q Paquete nAQUERA sairá á 10<40 O Paquete ITAGIBA sairà á 9
corrente para corrente para:

Paranaguà, Antonina,
Santos, Rio de Janeiro,
Vitória, Baía, Maceió,

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

trnbttuba
Rio Grande

Pelotas c

Porto

��
Hotel situado em melhor

I cioso do centro da

J <

,� �'�t, ".�� � ... ,�

�.J '(v/t # , �� ��r

CidaceAlegre

Preferido das Exmas. Famltlas e Snr-s. Viajant(�sAv"lfto Recebe-se cargas e encomendas até a véspera 'dassaídas dos paquetes
:t11I' e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesmos, á vista do a.

testado de vacina. A bagagem de porão deverá ser entregue, I1QS Armazéns da
Companhia, na véspera das saídas ate ás 16 horas, para ser conduzida, gratuita- .3menté para bordo em embarcações especiais. '

ESCRITIRIO-PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 S@B. (FONE 1250)
ARMAZENS-CAIS BADARÓ N. '3--(FONE'1666) -END. TELEG. C j5TEIRA

Para mais ínformacões com o Agente
J. st:","J"�OS (�ARD(::JSO

�il ;§j; ifif!�: � �t:� 1a.1 ti;"-
BEBlD/\S NACIONAIS E ES rRANjE!RAS G

,.
P .. oprieta rio: �� �. �.' i;�� [('''' �<.J;) � .§

. .'J!.� ��!
• !I 'l&R I na � � t:.il � \,cij'� \te.... �'tli. �

r�,.
{f!J �l fl� (r�'- ,�"b� � �,;FJ:"'\:;J;% ;:_�'::;'., �'�i'). _;:��� ,�����iI}J.�:�

_

��---------- \�!:�r �i�: ��� ��i�' (J,.:;�� '_.ij}4' ��- c!!��.d .,�':{,

I
�,-----------_.----_.-_.._-_ ....:=- riá?'
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� �I ROY L A Rl��1f i�
[ j\ O MELHOln� !])}\ P3llVl\\ !�

·,:1 ACOMODAÇ.\.) -.
S COi"Ji.'·'()R1'/\V.".:IS p. '\RA VU\- i!.'.- JAi'.fT;-ç: E E'X·\1i \
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: I I TRATAMENTO. DE PRH'ifiE:�fV\ O;i�Df.M --(;0- \-

i· ZiNHA RRl�SngEniA E fírtu'Ji\NA I

tL�
A nov,,· jJ, r("(1"2''':;; .n ,,,J�.., �,fllIP.·}C!?::I. I1 r'"Q t, • 'ÇC.(to. J. � '-':� " II j .. .#! I.'"s. '". 1 :; .�� "\.aIJ � ...� ""., l� g ��.t' ,

; 'f"�'� (' 1- : ",- .: ,•.!".., l:" I
; � " r.- �� � 3 ,_- \..-_;; �J �

; Derval Sar:lta Ca1al"hiB .�
"Ii ��;_;:;;;"I'�"��""":;;';';_;""��""'�

IQ

&11

f';

de

te

Sintonisaçãe Elétric�, em quasi to

dos os modelos 1939!1! maravilho
sa concepção eletrotécnica que pêr
mile a captação de sua estação pre
ferida, mediante o simples movi
meato de pressão sobre um botão!ll

RrA-UlcrOR
I 1939 Valvuldll

FODografoli
Bis.os

.

A.ulllall

; ������F"'���...",m����>��..,.::::��
� : f Hii � .

�\ ftl r�l �� x; Jil f�
� m �"\ �Z!] � i/é fj
�ff1 � ti � � !!í �� ��

"_.. -- ------�------------- li
Propr.: FRiTZ SOPP IIO ponto mais central para h0spedar -se em !,

q
Iiijoinvile, com conforto, óiimo p,",adio e p" nli <"

'.só no

III Hotel Avan�da
!

Rua do PrínCipe, 353

_'O!N'\t�LE

Distribuidor Exclusivo

Casa P I E P E R
JOINVILERua 15 de Novembro, 365

('l

Admitem-se ainda algunsjBagentes no,J"terior
FABRICA DE ESPELHOS. A UNICA NO ESTADO - VIDROS DE TODA ESPECli - MOL�URAS

QUADROS, ETC.-\lIÕROS L4.PIDAD0�E BISEAUTE' �O! MEDIDA

r _

5 Rc A p IA E p E
JOINVILE Forneoe para o rnterior

SECÇAo DE ARTIGOS PARA HOMENS-Chapéus Ramenzoni-Calllisai - Onvatas, etc.--Artigos para
Barbearias-Para Inverno-Banho--Spgrt-Viagem e Carnaval

C SA PIIEPEA
-_.- ----------------

..J O I N V- I L E

VI'a,ITEM
CAPIAa

o lIIalar stack de rDupa. para menina. e garAtas
.

Rua COllselheiro Mafra hr

esquina da Traja��a
A CAPIT

in
ra

VI
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11

Sé um presente rea izará
s",,' sonho ... E nenhum

�\' '-."f11f me hor do qLH� um

fi ! fi; 'l.€" um perfume que
f
.. z S ,':'.,\1 C(Jn�o Noite de flag

V· 'II.' I
I d .1 00'- 'v 'mp'o- 10 aparenu (_k Ijj 1';0\ ; .'.1 e",(, .

(!e A��i5 e pelas Ixpicaçô s dp! I F' n ult'!11U poema que
t' do :é<nico ektnci,iil C,rlo Schn idf'r & Cí8. escreveu, (4 [=3 !'!\ t � Ihã O
'e r'-!"l"nda CavaiCSiltl qu,; (; C !l1 a magia misteriosa de de <- � � ..... ..,Jo• " _��y.=0 •

l�rific0lJ de perto e assi"l!;j ;, sua': e:".sellcias raras. Noite

!"na das felizes <"xp"ri, u':las - de H gdad é como u:na sino

!'(>nlíollou o prela10 - . osw fC'lLl na qual trescalam no·

dUi t�l (,Uf' o r'rafelk, ::iS frc:,!�a' e ardt:'l1tes, aI
1 t ' .... n" '1' .,' i) i·, (i e R ril \, d a d

!'&- 'o' ."ua� i <);1"8:
I, !,. '�', a I

L I u .. ,L.,. "l... L �" V@oda5 de animais
i;iCi"çãc d� �o 'g .'[ 'i' ,z sonhar .. , knllY2. rdman

I u;';: �áfa
c

t, �íl';ni'l'�an;' d'!!lbfl5! es e sugeic p�es,ia.,. Um I I-De Olde,n do sr. Ten. C�I
f:'1!1nt .das em d,iG cha S;S II", I pr'� sente aproprIaUO, POiS Comandante do 14 Balr Ihi� de

m�deir�, ligar1d{í-sG vor me;o clt' para as mu:h r: s que amam, Caçador��, f6Ç'} público que, no

, "M chc;ve cn;l1 um S!"kl;Ji:l de faz recordar os romances pa�· próximo dia 20. ás 9 heras: se-

I'GS antenas elevadas a Uí:5 cin-,
sados. �1 vendido em hasta publica um

1'1 melrcs de s::JJ' Val:ulas rc··

OITE DE BAGDAD
'l;WU pprt"n:enre a este Corpo

l ptora� d@ radIO, bobmas, cco N f! julgado inservivel para o ser-

r �nsadores. etc., com::>letuIl o Le Nonveau per- viço do Exército.
t:igiual aparl>lho. fume de II --A S�cretaria deste Cer·l PORTO ALEG <E, 8 --Ln

Schneider & Cia "o, pre�tará aos interes.sados os 1 entrevida co-n�edda 2.0, iornai�
BLUMENAU .. $clarectmento:. nec·:ssanos.

10
coronfl LUIz Morae, déclilrl'lU

----e CUSTUREI. Quartel em Estreito. São José, que os lebanhos do ,Ri9 �ran
Precls�m se �

I
5 de Neve.nbro de 1938. ! de do Sul �ão un� CC5 mawrn

U
.. RAS QUE SA -

, 1 d d 'd a : •

BAM FAZER CAMISAS E ROUPAS I I .0 mm; o e �ue se "v .... ptTSI&

tE CREANÇAS. Infermações Ra rt'a StLVIO PINTO DA LUZ ! til no prrpo:l!O de rr:dh(Jfa-los

Fernando Machado n. 25. I Ci1í'. Aíudante S('crt'lt�II@. cadtl vez maIS,

4-' Do iii.. '?i""ff'"E'T:IiI"7""

I ,erlo.

E prost'guiu:
-N@nhuma fraude, n�nhum

logro há no aparelho. daque!.:,.fi d-, , d ). d
. �u8n O se "Iuer

) -dem, queI ef "15. ·.end.Jencte .

ê �ma I cOI·dar
li;! ;Cluna arO! UI! e 8)aUlTaS
Se[l'I, afetação e sem vaidadf', U

n rapaz teia, com bda a C(,n-
m

vicção, do seu invi"nt'-', qu
-, êl.:,

&li�ll'la captar energia atm0Sfel';C',
c:mG row!tado J� i(lr,go5 ,in"

de estudos e exp,�ri. '.

Florianopolis

;8&anO, nue se diz inv�lRl-. e er
'I SR

'

OFESSJRES DO GINASIO, AVISAM AOS: de Jesus"., Wf;t
P S. PAIS QUE SE ACHA. ABERTA, COMO NOS I

ílr de um aparelh' "_,,,I ACoT atos do sr. [nterventor II Af'íOS ANTEmOHES. A MATRICULA NESTE I

• 1#"
.

!"'� O íttm8S- �:��r.el! Ramos, [oram Exonera- II CURSo. ATE' 10 DE DE !.EMBRO VINDOURO.
Resultados dos exa-

tana IIG a capt (!li ç iio di� i "';�anoel Machado Nunes, de I :" E�HOHES INFOR!I1AÇOES. das II-la
I

mes de- adml..são

energia ati11csfé�.'�lca II' Suplente do Juiz Substituto'l
ho�as as

•.7�,!as Padre Roma, 125 e Bo- Anelise Entre, média: 83; Ca-

I d 3' C'
,

J d.
" . eaulva di .

D'
.

70 C '1'
I

a ircunscnçào ..

u .crana, II i .

tanna >

Iglacomo, ; eci Ia

lçvado com o SfU lh ,.J
na comarca de CHnoi['has;-'--_.-:---'-_._-,

.

__
'. Medeiros. 55; Carmen Moell·

:lu��nar (icdlaJ� e 31:;��� o�iJ:���! ad �t�te�oPro�;;m:t:r��j$�bli�� If!
.

�T .��- �<��U';;i�����"';���
i

D:l;� ��r�!�tili7t�rÊ�ímeSi��:
"errJatan o 8.$ �U ,S. Irnpr'Cssões, de Rio do Sul,'

.

I �" ". �xcia. preelsa de uma lImousine?
b( bre o as,un!u, af:rmou dom I

Ot E � T' ..j pi;!
77; FJorisbela Gemes. 85; Íone

J ."" d 1\11,[ ,o gero. IJe juz ué: r az �,' [1 Melo. 73,' Ilka Renaux, 78
l,., - a l�k a. I d

' , , .1 � isq le (1 n, � n:2 C,,") «:) de seu telefone e

-Pode estar certo de que d�:tO U[DjUnlClplO
e comarca de

POi-I� ter.i nào só I'J�:ra S'.. us passeios, corno também para ,Isaura Ruth Livramento, 51; Ju-
I o mãe: if" : ventina BOIba, 87; Lea CGut!

ilt nhuma buda se serve o nosso M i p
,

d C ')'h '\�.'i \'iag( ns, 1 I. 68 L B. ,"!1"0 ' r e r. I a e as!' 0, �� I nno, ; enir rasrl, 52; M.
[ovem Inventor, que esta a me- d J 'P d' d

. d!l I
RECIFL�, 7 c . j d

. e U.L úe az o estnto e �,l Ida Conceição Dutra, 50; Hele·
r; - Lnccr,fra-se r cer o apeio ae lo os os

br851-1TV' , . i� São to dos carros rnorlernos e conlortaveis dirigidos por o

,si? rapitlll Dcm Jeão (a Ma- leir os de bôa vontade, aquara erde, mu.ncipro c co- i� h,bt>is volantes.
I
na I esito, 67; M. de Lourdes

J c Amara]. bi.po dM ci�c, s-.. 1 -_._- marca de Caçador; h I P()li, 61; M. da Graça Silveira,

r,' Cl\jaZtir(\f, o qual. abordado \i ENOE-SE, V,d,1 i\lend;s,. de adjunto n Eror:dino Ca!du.so 502 191; Maria Helena José, 61;

,,'f um redator do «Jornal do . I' d� r'rornotcr P,tbltco de Blguas-
'I
lf O r /!!!03

. M. Aparecida R. da Silva, 83;
F d d J A 1930

c � 'w .e v.c ..__ardo;o � 'M '1- P' 93 M L.

('crrucio'> a prcposito do in u 11
•

or , mo

1

e o ,tipo , : cp;
'r . I; B,-r!lilrdino dos Passos S05' I anua alva, ; ary uorja,

t d I,' dA' em bom estado e por prrço dei J',g ":)T !·a.raco, da servcollali�' /!!!.I.4 '86; Nice Campos Faría,74;
\ n o e nscio e SSI'I seu

, ,
., _ . . n1 �'!lla:as P. Car d. so .. �

('jcesano. que afirln':l ter dn- ocasráo trata f em Blumenau a' inteuna do OficIO de EscTlvão ij� \VaiJnoiro Vieira 519
Nilce Cunha, 79; Odete Pena.

r berto um pror:eSS0 para :> ca
r-ua 15 de Novembro n' i .505, do Cível, Orlãos e mais anexos I ";i p'

,

\,.. /!!!21 73; Sada D.lUX Boabaid, 59
U

f I d d d f d d L d
atrocuuo terra U S d V S

I 'Ação da energia atmosférica. nos u rncs o e ,fi cio a irma a comarca e aguna; 11 HubpflS 525
ai a ieira, 70; ilvia Veiga,

I W..Ircr �chmídt S. A. Antonio Damasco, a pedida, n,.� . 69; Sonia l'\tíoellmann, 78; Vil-
i c 3rOU:

d J
.,�

_ E' um fato q!!le n',' t,Ii1'J �,.,.,) }-'•.e
_

e uiz de Paz do
-

destrito Ra· �.� !Tt:.,.",��,�-�...--��"��",,�� .--- -, ":-:::::?:""::;r"';" ;sEM l'pWiil ma Moritz, 83.
0\ _ . .l

. ':'Jà)-' -�t&"'�á40··��j'if1êji.t,"··�52Ft>;t-'er'Ô'���"':'::::::_�'�:;i��:!�

r contes�ar, 0 êx;t@da, ,XD,�-
ton�s, mun;dpio e comarca da ii! II

----.---- -�.� Reprovadas, 3.

d· capital; ;t

I�f���e:lair::e:t:s ddL�!. iJ,,;,: 11 J'ãO, Dz:l.dde .wb;delegôdo II, Fabrica de Brinquedos �:r::;iã"D-EiAMiERr�;�
('a Mata, a:J cCilhecn él n j;''J'"

ú. IJ', IC ii (.J\) stj ItO Gr lpira, S
n:uniClpiD ',!e Cc'ocordla; r A COBRAN«"'A DAi�! /\ f abrica de f<íinquedos de Osvy Souza co- v �

Gaspar Ro,l,jgu's d..! Lima, � TAXA DO MATE
Lir, a, de Fub-de!<gaclo de poli, ii munica á sua distinta freguezia, que re, mudou
cia de, distrito Correia Pinto, do 1"1 éd' onde fun-. " ,

L
' para a rua Bocaíuva n' 22J, no pr 10

re- munlclplo de ages; i

J. sé de Sousa Caldciil:!, a ; clonou a fabric i de c2misas «Ame'ia».
pedido, d� ��}b.rl�leg�.j,o de polí-III

r Om 1; nCe q lH3 c a d o di stnro de Sal, mumcí.�·;;,;;-;;;m; .�i.;;;;iiiH[lõiãliiiiiiiiiiii...iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiãiiõii1iiiii1õ;;iiã:iiiiiiiiiiiiiiiiiõWbõõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiill
pIO de São Fraucisce. !..:: H AR L l\U-TH,'A cantora

GAZETA,

Ex�mes
-_._---

.!

l
I

RIO, 8-0 sr. Waldemar
Falcão telegrafou aos inter
ventores federais nos Esta
dos reiterando os termos do
seu aviso de 11 de agosto
do corrente ano no quai fo
ram solicitadas as devidas

propoz 8(!ão contra providencias para serem
a atriz, por t.u· os- promtamente iniciadas pelas
ta Dome igual coletorias de cada uma das
ao seu unidades de Federação, a co·

RIO, 8 - .. A cantora Julinha brança da taxa de propagan·
Dias leCNft"lI a Ju:zo pflr3 que da a que alude o mesmo de
'. atriz Julinha Dias não conti· creto, fixada em 50 réis por
Ilue a usar êsse me�mo nome quilo de mate produzido. O
alegando que foi a prImeira a produto da arrecadação da
usa·lo e que, aliás. é �Ie ver- taxa, conforme disposição da
dadeiro. propria lei, deverà ser de-

Em tais copdições, pede a positado quinzel1alrr.ente, a
refenda atriz uma indenizlição credito do Instituto Nacioml
de 20:000$000. I

do Mate, na Âgen�ia do

,.F,�lai1d� á leportagem. a atriz, Banco do Brasil, mais proxi
JUllnha Dias declarou que não ma ao local da repartição
r�mc a medida judicial, porque e.rrecadadora.
o sou r-o''!1e �e acha registrado ------------
no MlOisterio do Trabólho e no Exporta..ãoSindicato representativo da 5ua �

O� .oebonhos do Rio d fGrand.e são dos maio-
classe. e rutas

I·es do mundo

é o crerpe que revolucionou (I

mundo velho, e, óra revoluciona l)

!\mel ica do Sul.

eH· ü:PLAUTPr " t u l .. • " f

CHARLAUTH

passou.

h·, extinguirà as sardas, !,i.lllO'
crê.VOS e espinhas, sem 'a rnipima
:;n! ar,ão deixando-lhe a r.titi�

limpa. macia e frl'sca,

Hasta publica

R!O, 8-0 Brasil, de a

córdo com informações do
Serviço de Fruticultura, ex·

portou, de jam,iro a novem-
bro do corrente ano, .

5.743.326 caixas de frutas
I citricas. isto é, mais do que
em 1937, quando a dita ex

portação f(li de 4.956.134
caixas. Verificou-�e, assi ln,
que só em 11 mêses �dê�te
ano, a exportação superou a

anterior em 787.1 92 .�caixas.

Experiêneias

E� de 1.828.103 o nu

mero dos sem-traba
lho na Inglaterra
LONDRES, 8-As estatís

I iCtls do Mini8terio do Trabalho
regi�tam um aumen�o de 46.876
no numero de de50cupado�, em

no\'emhro.
O total dos sefll-trbbalho. em

14' de novembro, era, com efei
to, de 1.828.103, com um au'

II\( nto de 328.900, em relação
À fpoca c0fJespon�ente de 1937.

na LII'vrarll'a Central R. Fe!:JJe '" e••��·

apta"ão de euer.ia, SChrTlidt I i

atm....féri.,a I n. 14 i Serraria 'São João' I
, A uooa iBterrogação nossa, so- \ MAQUINAS

" .• -'--�-� I
hre se acreditava em que o apa-, FOTOGRAFl- i d' t't d E t

.--:--.
t.tlh. captasse enHgia elétrica I C'!\S�AL- I

no - I S ri o o s re I to

.1.I�Sl'�ujNt'u dom loão da M;lt:: ,I BUi\S PARA Entrega·se á domicilio, lenha serrada, em

.- ão pos�o �vançar ate aI, l FOTCGG..A- I. metros. Bem sêca e de otima qualídade. .1
POIS QãQ sou téCnICO no assunto., FIAS - PRE- :
O que é fato, porém é que SE NT ES, FTC • DISQUE PARA O N 3 ESTREI TO Ii/léki" de AS5is haj,� com admi· I'

.

�l�lt;no, �m arrogancia. �h-I:_!�::::::::=========������ �.F_�i�;�aT•• d��..����.��""�.."."."�."".P

VII:to, sempre, de qu<" apedei·

,- As�i�t;r, com toda acida"
('e de Cajawiras, aCl êxi.o da
I :\perittncia feita p",r Ifl�ci(\) no

C�legi(!) «Plldn: Rolim", dislan
Ir! em quilometro, mais ou me-

105. de! centro da cidade til 00-

rle foram celocad�s cince Illmpa
nas eletr!c8s, que se acenderam, I(I,) maneJar o autor o seu apa�
r,Jho. Para iS50 foram parado"
hdos os motores eletricos <?XIS

II ntes no Jocal.
Pess6as mt'recedo! as de fé

t�sternunhflr,lm o êxito das expe
t 'encia� d�'stinadas a fazer par'\f

NATAL CtNTRAL
I 8tores de aut�moveis.

J·á encontra-·se em exposição o variad';s ..

simo sortimento de brinquedos da

Brinquedos - Bonecas' - Enfeites livraria
e outros presentes para

major sortimento da praça
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Nossa
'\NIVERSA JUOlj

MAJOR ACACIO MOREIRA
A data de hoje regista o ani

versario natalícia do nono ilus
tre coestaduano maior Jesê ACQ
cio Ssares Moreira, acatado ado
vogado nos auditórios deste E9-
1 ado. Possuidor de grande cul
tura [uridica e de maior bondade
() respeitavel aniversariante rece

berá hoje muitas provas de apre
ço e estima, <A �azet.:. apre·
senta ao maior Acacio Moreira
as suam felicitações.

MARLINDO FAGUNDES

V"d Matricula O TEMPO I CARTAZES :Ultitna hora
I a na Escola ••pa�ta....todeA•• ' DO DIA esportiva

N I
r•••atl•• Civil

ava PROGRAMAS DE HOJE: Os maranheD8es Dão
aoletlm dlarlo da Ilta� quIseram Ja.ar CODl

,lo' Airo-cllmatol61lca �INES �OROADOS os paraeu8es

dade paranaenae.
AOI jovens nubentes, eoviamolil

OI nossoa melhore. votos de Ieli
eidadea.

horas:

At� • Ai. 15 .0 c.rlfR�', nl Ca·
,Uanla d.s Porto., elt' aberta i•••

erlçlo ,ara a mtltrlc\lla no C\lri.
pré"i. ela Escola Naval, ,odeRel.,
tambam Per.m feltal dir.tam'At. ,
S.cr.tarla lIatl\lela I.lcol.. oRII•••
reaUzarlo Inlpcçb de nu", 'e

Eltá nesta capital o nesso dia- q_ln:u a trinta. am ele Janelr. e

tinto conterraneo Ir. DotJiingoll! cencurse seg••da quinze•• ae feve·

V I
..

d f reír••
a ente, ccncesnonano o orne-

cimento de luz e força á cidade
de Lages.

CHEGAM UNS Pr.vilõell par.. periGd.. ;4..
11 .Qras d. ôntem í.s 18 horas
4. hoie:
Tempo - ErI1 ,er.1 Instavel

em. eliuvas.
T••per.tura-]i;.tavel.
Ventol: - V.rinei., pr.d.omi

I.ando OI do qllldraote aorta a

1.111, sul, eom rajadas frescae.
A.I temperaturas ntrel'llu d.

••tIW, Icram: Dluima :17.0 I .i
liIiIJla 11.6 re,illtrada relpetin·
Dle.tl 'II 12.10 • 4,'0 .or••.

REX,3S 7,30 horas:

MR. BORRALHEIRO

.ELE'M, II A tlele.aç{io na!!,
ranhense recuseu-se a jogar com os

parsenses, Da noite ele hoj., em

disputa elo Campeenate Brasileiro
de I'nteból.

DOMINOOS VALENTE

uma co-nédia de arrebentar
com Jack Haley e Betty Furness

Preço-I $50J.
Os americanos qlle
rem dar séde para
ali Ollmpiadas de

1944
A melhor lenha

DR. CELSO CA.LDEIRA IMPERIAL, ás 7 e 8,30
Caegou 8 esta cidade o Ir. dr.

Festeja hoje o seu aniversario Celso Caldeira, provecto advoga
natalicie • jovem estudante Mllr- do em Hamonia.
lindo Fagundes, IMuito estimade nu rodas es- Estão .ospeflada8 no GI6ria
portivas, onde é conhesido por Hotel, cbe,ada!il no di .. 7 do cor

BAIANO, Marli.4o lerá, hoje, rente, as se,uintes pessôas: Hans
muito sumprlmentado. Joaquim Abel. de BLumenau; dr,

1 Leónidas Seâra e Plauto Paim, de
Itajaí; Benedito Moura ele Para
naguá; Antinio Fontenelle e Ia
milia, do Rio; Edmundo Lima e

Moacír Puertas, do Rio do Sul.

F ....em anoI hoje:

a srita. C.cí Camisão, proles-
sora normalista;

o dr. Roxinaldo Lessa:
o sr Manoel Inácio da Silva;
a srita. Edite Speck;
a sra. d. Julinda Rib.. Ca-

HABILITAÇÕES
E8t5,O lIe habilitando para OM

Bar li I.n.orinha Etelvina Fi·
queir6 com o Ir. Jucuodino d.
Cordova Wolff; a senhorinha My
rian GalDa d'E". com o Ir. So
lon COllta Nevei; a lenhorinha
Maria de Lourdes Fca,oso com

o sr, Miguel Guilao d. AI.eid.
Faria.

ENLACES

l\ealizou·III Ônte. na viliuBa
cidade de Curitiba, o enlace ma

trimoui.l, do i1udr. Ir. Danill
S. COita, di,no inlpetor dOI .cre·
ditados produt'l do h.tituto
Medicamento d. firma Fontoura
& Serpa, eom a premiada een.lao·
rita .Ralit. SuruJ[i, d. alta socie-

NOVA Y01lK, 8 Segundo 'in.

O filme que custou 30 mil contos forma e sr, I'rfel Mathai, prestden-
_________________ .. • te dó C•• lté Olímpíce de Detroit,

E E ) essa cidade fará um serre esforço
-

-

o

I
HORIZONT P 1,0100 para conseguir que 85 olímpíadas

. I de 1944 se realizem na importante

doM lo com Ronald Colman no mais localidade.

§
elano e e

f
bélo e hum n d s filmes Declareu o sr. Mathai, que os

•

a o o homens de negocíos e as erdaniza.

Correia ;

I 1$000 ções elvíca. e sociais mostram-se
Preço-. I muito ínteressadaa em oferecer a

cidade de Detroit 'Para sêde do grano
- I N d d d

de torneio atlético Internacíonaj,
Pede-se aquém souber do I OVO ti voga o O Proje�a-.se construir um estadíe cem

paradeiro ou endereço de

l
ca�acHlad. par" 110.000 peISOIl",

LUCIANO DE MELO COR- J. d d M
assím come uma vila olímpíca,

ulza O e °e_ Afirmou. Q Intorrnante que 68
REIA, escrev-er para a rua

II promotores de estupendo empreen.
IS de novembro n. 493, dimento estãe díspostos a empre
Palmas. E!!tado do Paraná. nores gar entre três e oito milhões cie

11
Tratar-me ?e IIIIl Y�lumollo I .

dolares.

precesso de ínventano.
Tendo lido ex.neradl, a peílilile, O grande arbitro

� ,... U--:-' o sr. dr. Osvalt",G snu Saback d. alemão Fuehs talvezcardo de advog8ue do Jnizo de Me-
nores, foi, por áto do sr.Interventor dirija os encontros
Federal, nomeado em Iuá substitui
ção o sr. dr. Leobuto Leal, que,
em razão de nomeação fel, r.xonera

dI'! de Promotor Publico da cmuar·
ca de Curitibanos.

RIO, 8 Ahe-se a perspecti'l)
de que o grande arbitro alemãn,
Fuchs, que vIrá ao Brasil breve
mente, dirija as p.utidllS da COPA
ROC!\.

Afirma-se qne o combInado bn.
sileíro treinará individualmente no:i

'

dias 9, 10 e 12 e, em conjunto, ui)
dia 11, .esta capital.

OUTROS PARTEM

DR. WANDERLEY

Ninguém ha .u� possa quebrar a

"Combinação Feliz". Sempre uai
dos caminham 08 impresciadi veis
companheiros da Mulher Brasilei
r8:-PO' DE ARROZ, BATON

E ROUGE "Adoração"

JUNIOR

Dr.
o A�minio Tavares _ODV;:::�:::iZ,

CIRURGIAO-ESPECIALISTA Assistente do, prof. Sanson
Consultas das 10 á� 12 e das 16 ás 18-João Pinto,7st:b-Tel, 1456

Pelo avilo da Condor que pas
IOU, ôntem, pelo ncsao aeroporte,
I.,uiu par. a Capital da Repu·
blica o sr. dr. Wanderley Junior.
advogado dai Emprezas Eletricr:15
ti l('nte catedratico de Dir�ito

CO-Imetlial III. BOIU Faculd••••
-- ---

A CASA DOS BONS ARTIGOS
I

Alfaiataria ABRAHAN
Rua Conselheiro Mafra n· 9 Aluguel do

anedidor
Dra. JOSEPHINA SCHWEIDSON

MOVEIS
NO""OS ti USADOS
compramos, vendemos ou:

trocamos, com grandes
vantagens

S6 :aa CASA SILAS
Rua Coulelheir. Mafra

Flme - 720

(tispeeialista em doen�as do
e erean�a.)

CONSULTORIO

Senhoras
A. coletoria estadual de rleriano· Vende""se un1

pollll .sta c.nvldando OI possnlde· .. bote",
reI d. medidores pari, dentro elo
corrente mês ele dezembro, wmpa- quim de bebidas conhe ..

recerem áquela coletoria, afim de cido por "Mercadinho Po-
1'8SBr.m o alugu.l dos mesmos.

I n
Terminado. ,naze acima citado, ' pU arr •

I
serli. extraídas as �ertidõell de !UVi-l! Ver e tratar no mesmo
da para a respectiva cobrança exe

C'
,

F d
- !'l!I �

,

! cuUva. aiS re erlco no&a sln,

Rua Felipe Sehmidt, 39
HORARIO: das 10112 ás 12 e das 2 ás 5 horas72

!

A Cas,a
............................................................ 10 .
.......................... .0 .

i :
• •
• •

: :
• •

I AVISA ás Exmas. familias, que inicioL� as i
I suas grandes vendas de fim de ano, pos"" i
I :

I suindo, par� iSS9, as maiores novidades I
em sedas, ha pouco lançadas nas praças I
do Rio e São Paulo. i

i
•

• A' sua distinta e numerosa freguezia masculina, avi- I
I sa, igualmente, que está vendendo a preços de' verdadei" I
I ro reclame, o seu avultado "stock" de casemiras e linhos. !

II !
iI E' esta uma ótima op'ortunidade pa- :

I .1
I ra, com pouco dispendio, possuir o que :
, de mais chie e elegante existe em tra- I

I jes femininos e masculino. I
j I
.....................................................................� .

"O O"PAJ�

, , ,
• - - ,; o

.1 .'
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_' .'
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