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Proprietario e Diretor Responsavel "JAIRO CALLl\nO

iio
�----------------------------- -- -------------- _.l�_��!EI�O_._�_�I� Damos a seguir o primoroso e vibraate discurso do DOilSQ

ilustre patricio sr. dr. Cornelio Fagundes, acatado inspetor da Al

fandega, prenunciado na sessão comemorativa do «Dia do Funcic
nalismo Público».

<Exmo, Ir. dr. Interventor Federal, dignas au toridades mi
litares e Civis, meus colegas.

Comemora-se hoje em todo o territorio nacional, o dia do
funcionario publico-o nosso dia, meus presades colegas-Escolhido

I
pela distinta comissão organisadora delta solenidade, para, em nc-

me dos Iuncionarios Iederais aqui residentes, dizer algumas palavra.
I sôbre êsse dia, aceitei; não sem ponderar e insistentemente, no de

BUCAREST, 9 _A pollcie pro- sacerto da escolha, maximé por existirem nesta cidade colegas ou-
cedendo a ínvestígaçõea sobre o Cl'.o f"

.

' ,
. .

Corridas de onlbu8 de Goanga, constatou que 08 crês troa .que o anam �aIS galharda e hrilhantemente+-Aceita a mcum-

estudantes universltar!os ';.Je se bencia pareceu-me ti. proposito a e!!colha de vez que recaiu na pes
suicidaram nos- ultimo" 18 mêses sôa do Inspetor da Alfandega de Florianopolis, repartição, de onda
er m "Guardas d'� .ferro" que es- partira a idéia da creação dêsse dia, concretizada, elli seguida,

'Ir' •

d d J
-

P tavam Incumb..ros de praticar as- b 1 b d
.

I Presid d C d,arIOS mora ores f'! oao es- sassínatos, r:,,�es estudantes não em em era ora o memorIa. 80 real .ente .

a ama;a ?Sl sôa vi, ram á nossa redação, re- pc,dendo I,.,. ar a efeito suas Incum Deputados, de 19--8-36, de autoria do escnturano Mustafá e SII
! claruanc.e sobre as corridas desen- bcncías .emendo ser tuztttdos por' va e ao qual prestaram solidariedade, além de todolos funciona
'freadas dos ónibus na Ponte Her- ú.CIO" .dtencía ao seu partido, urete- : rio'] da Alfandega, os seus colezas da Delegacia Fiscal e dOI Cor-

� .

d ri l '1' L h d tê á rI':.m morrer. I· '" I f C b
. "', . -

d t t diQI l cem jar as uma a ou ra, nas ci 10 uz, c egan o a e, s vezes, ._ I
reIOS e .� e egra 051- a e, pOlIS, a repartíção que mo es amen e l-

ruas que levam ao centro da oi- causar ,11 ;('0 aos passageiro". I
_ rijo, por ter daí partido a iniciativa e ao Estado de Santa Cata-

d Ide, mantiveram a multidão Este J.·_O merece p �Lenção da I
Serrana DELAMBERT : rina pela feliz concepção de seus filhos, a gloria da realisação dêsse

• I} alegria.r orno nos dias feriados. Inspetoria de V-::: ...ulos. fO'1.e. 1100, idea!. O soldado, o marinheiro, empregado do comercio, o bancario,
.-.--------. .. 'o chaufeur, tinham o seu dia e o funciona rio publico, sempre es-

I 'qllecido, sempre malsinado pelo poder publico. que se comprazia em

Pe a: sugar-lhe o trabalho, o vigôr de sua inteligencia, a especialidade
.

de suas aptidões, o dinamismo de. sua energia a rigidez de seu

. I caráter em beneficio da maquina administrativa, jogando o ao tl3-

quecimenlo, com parcos vencimentos e direitos inseguros, não ti-

iii-a ' I
nha o seu. Os funcionários publicos eram, realmente, mal vistos e

j desamparados, cognominados até de parasitas da nação, como ee

" • I
nada produzissem para o seu crescente desenvolvimento-Povo e

Govêrno tratavam a classe com desprezo. Não podia e nem devia,
I no entanto, permanecer, o funcionario em nivel tão inferior, por

f;J' ••

Ih'
maior tempo-E foi, então, que mercê de Deus, para bem da nos-

filhos IDlnlstraratnllll.ll. .. e na
I
sa classe, surgiu, a ��ual Chefe do Governo exmo

..
dr. Getulio.Var

gas prometendo-nos ja em sua plataforma de candidato da aliança

dos.@> �.D vee·',.': ?DO : li�eral, á Presid�n�ia da Republica, lida sob a atenção religiosa de
� U� lf. ,;,.� I milhares de brasileiros, na memoravel tarde de janeiro de 1930, na

esplanada do Castelo, melhorei! dias 8 dês o inicio de seu beneme-

Belo Horizonte, 9 -- A' desaparecêra mtsterlesa-: no. Vedflcada a morte rito ,G?vêrno, .vêm s, excia: ne�te ou ?ac_Iuele .setôr, cuidando, com

• 1 f
. , ..

' .' ,o maxlmo carmho do funCIonalIsmo publIco, Já volvendo a �ma

policia desta capftal aca- ft1en�e. de Platln�, no
I
a amll.a assa.· ·.m.a atirou

I atenção para o problema de 'lssistencia social iá para o reajuBt.a-
ba de apurar que o ta- munJcipio de Araxa, on- I o cadilver no oreJo, Igno- i mento 1I0s seus vencimentos, de forma a que pessamos ficar em

l:endeh'o Arrtonio Montel- de residia, foi assassina-I rando�sü, atá agora as condições de independencia relativa aos cargos que ocupamos na

ffi M n :l8S, que ha dias nado pe�a propria es�osa' C:1usas do pavoroso crime. esfera admin\strativa. Foi s. excia .quem, por. Dec.reto n
.. 338, de

-.--.' .- .-.

e fml::)�i, Pal'a ci)nse&ul- Parti .... para o local o
7 de Dezembro de 1936, creou 0. dIa do funC!�naflO publIco-8 Ade

"4� _�. �'I'l:"'" �� � ""� k� � �. ...,.. Dezembro-E como uma sequenCIQ dos benefICIOS prestados por es-

::;; �..:ií}.� :....;1L��1.i. �� rem esse mtento, mmls- m��:lico legista dr. João �e Govêrno ao funcionalismo, creou s. excia. o Conselho Federal do

_lO traram, n� refeiçã1l da- AlbinB. de
.

Almeida, afim i Serviço Publico Civil hoje denominado Departamento Administrati-

de Direitode q!.!eh� fazendeiro, uma .de rt �oced�r ás p9ricias: VI) do �erviço. Público, d'rigid.o pDr funcionarios os mais competen-
dose fulminante de vene-

I
e eXLhnlçã,í) do cadav:lr'; tes- e dIgnos como os que maffl o forem e que lôbre ser um elemen-

Santa Cata ......... 3 4:er.1S+
.

iíitmilI8l'
to coordenador de nos.a ola.!!se é uma garantia absoluta dOi nORSOS

-

INSTITUTO' DE Ti:'nUCA direitos tão f�ciImente p.0.3t�riad03, ant�s de sua creação:
• �U - E hOJe, pela prImeira vez que se comemora o dIa do fun-

rlna -

� I cionario publico, em que na Capital do Pais é B. Ilxcia. o Prllsiden-
,_" I te da Republiea, quem, numa demonstração publica de apoio á clali-

MODERNISSIMAS GRAVATAS ÇAO DE FLORIANOPOLIS' se �rá presidir uma sessão igual a esta, ilerá �ntr:gue á s. excia. e

na Casa O PARAIZO Realizou-se, quinta feira, a co·
_

-

_ ..

. hOle mesmo decretado. o nosso e.tatuto, aspIraçao de tantos anos e
-------------.-- lação de gráu dos nOV05 bacha- - dacliva que no!! será concedida por esse tão digno Govêrno.

'Agredido DO rei" em direito formados pela Santa Catarina não fóge á regra e a honrar a noslla festa,

FcaactuarldI'n8ad.e de Direito de Santa

I Cola�a""O de gra'u dos v'oca", dando-noR o cllnfôrto de sua presença, está a presidir esta osolenida-

Cate' "8ub.-,. � de, o exmo. dr. Nerêu Ramos. d. d. Interventor Federal. Amigo do
A !!olenidade, que se realizou I •

1· d 1938
funcionario, s. excia. desde o inicio de seu fecundo 8 honrado Go·

no prédio novo da Faculdade, foi ......ona lstas e vêrno, a despeito de ter I:t sua atenção volvida para magnos e irr.-
Na Policia Central apre!entou- , d

••
a.sistida por grande numero t.l portantes assuntlJS outros de intllrel'se geral, Dão descura, um só

se Eduardo Rosa Junior, branco, autoridadel e pelo que de maiíl momento, da sorte do funcionalismo do E'ijtado e vem-lhe ceare-llatural deste E.tado, com 25 R b d'l d' d M d II' C I I I dJ. aoos de idade, empregado no co-
fino representava li sociedade flo- ece emal o I uslra nator . o en onça, la ampe o, o an adendo beneficiol os mais acentuado!, que são seguramente ditados

lliercio, residente á rua Felipe riallOpl)litftllll. A' mesa, 8stavaIDF o Institl�to de EE�du�açAãob dde FFlori�'1 S�h'a, L.lone CCoste, LI�e?a BMo�- pela sua esclarecida inteligem�ia e perfeito conhecimento da arte d.
dr. Bayer Filho, Diretor da .a· DOpO IS, sr. gI 10

.

a e errel-, telCo, le.ge os.ta, Igla. rall· Governar
..:-ichmidt n. 149, apresentandQ N A h h ]\':1 B M Cculdade, ladeado peh dr. ereu ra., .um o,nroso c.onvlte, para a_8-1 n a, n. ana

.. arreAlfos, ar.la Bm.-I DIsse Alberto Torres, profundo conhecedor dos nossos prlJ-queixa ao comissario Oscar Pe· F d I d I d d d I I M I FI N G
reira. contra Osní Rafles. Ramos, Intervento� e era e es. IIl.tIr�os a 80 �OJ .a e a co açao I pe o, �flla ores,.l alr ue- blemas, que o Brasil carecia ue um Govêrno conscient.e e forte, se-

E'rico Torres. preSIdente da CÔr- d. �ra� da pnmeIra turm� de I de.s, Nph Barre�o, Nllza Mobr, guro dos seul'! fins. dono da sua vontade, energico e sem crntrajte
Declarou 0 queixoso, achar-!!e

te de Apelação. normahstas do curso vocaCIonal, I NIIza Speck, NlVea Cunha, One· e temol-o hoje na inconfundivel personalidade do 6xmo. dr. Getulio(,bancado a uma mêsa do Café 1" hi' 8
I

G' d SI' I
.

Z'
.

B
.

h d d J' Notamos, entre 09 pre\entes, O� que se rea Izara, aman • a. . te (Jsar, i VIa )Ias, eha Vargas- No Estado, funcionarios estadoae� no município, funciona-

'J) UbI:t, aJcompann a o e °dse dr!!. Fúlvio Aducci, Henrique I horas da noite, na !laIa daa sei-I Veiga, Zulma Wel!in,ton. rios municipaes tendes tambt'm Governol 'conscienteB a fort.es se-
utra e orge astos quan o i O Id B l-V'

- d dT' d t' t A I A GAZETA f
' d' . .

'

inopidamente de uma o�tra mê�a Rupp Jor., dsva o

d ulc.�oB ICa lioesbl'� e LI lCI?1 t.a ed]( lDEa t dl-
c

t� I
.�, qU�t se fal�a'dre gUfOS 0Cs seuI.1 fms, d�nos d�s 8.uas vont��1il8, enerclCoEs e dsemNcon.

. O
' R fi na, os coman antes o '" '.

"1
sem ela egIs a

IV8., O. II a

�'I
preaen ar, a mela mUI [JS e ICI a- lrastes- on lemos, pOIS, na lustlça d9S dmgentes do sta o

.

ovo .

• ,0 IadoA se levand�o�. sndI da lehs, e da Fôrça 'Pública, alem do re- O programa é o st'gmnte: HI� des aos novos norlDali�tas. E assim meus colegas, funcionarios publiccs, a comemora-
que a ele se lfIgm an 0- e

d
. � d dEI N I .- ----

- d d"
...

d '··d b
.

f
-

t presentante c sr. capltao os

I
DO a sco a arma.

A I -

C çao este la e o IDIClO e uma nova fase da nOS8a VI a urocratI-
0yte bofet�da, a.§'rf'ss�o ell a que Portos, Manoel Pedro da Silvei. Dillcuflo do paraninfo-Dr, Ne- 8S0e BeaO ultura' ca; é o poder publico demon�lti'ando·nos a sua inteira �olidf.\riedade.

fr presenela�a. oao 80 p� o �eus rI, Aderbal Ramos da Silva, Ivo 'I
rêu Ramos. Luiz Delfillo Retribuamol·a com o respeito á3 ill3tltuiqõ3!l, com Q reconhecimento

( 011 lo,?pan eIrOS, com,? a';ll fm D'Aquino, .�.!.temii'o Guim&.rã!t'!, Iurame!lto do!! diplomadol. do direito, com a destribmção equauime da justiça, com o nosso

).l.OI' varias 0l!t;as. P�880ês'f'mc 1I-
Ivens D'Araujo, Renato Barbo:T Entre,a de diplÓJ1Iii-:- _� Realiza se, hoje, ás 1930 horas trabalho honesto e proveitoso e teremos cumprido o nosso dever,

_, �

MVe e proprIe ano o a e.
8a, Cornélio Fagundes, e o� IIrs.1 Discurse da oradora: Lí,i'--.Brã';

II
a- re-uni�" �emanal da já' vitorios� elevando a classe e engrandecendo, como bons brasileiros, a nOSSfi

A CASA DOS BONS ARTIGOS Mauro Ramos, prefeito da cidade I zinh�.. Aésociaçlo Culturai-Lu�z:_Delfino. querida Patlh:t.

Alfaiataria ABRAHAN e Carl�1 da Costa Pereira. I Hmo �a�lOnal. Serão tratados, hoje, váriôs e 1- •

---

Rua Conselheiro Mafra n' 9 O �lfetor, CG� a palav�a, pro-, .

A prImeIra turm� d" .norma-j importantes assuntos, falando mui. Desaparí},c�D�� Um menor verdureiro
• � ..

I uuncIOU um bnlhunte dIscurso, Il�stai do Curso V�caclOnal.d� Inl-
i tOI! sócios �obre os mais palpitan-' .

�'�u un.,.

1\11"1.dente DO
terminando por .e �ong;atular I tItu.to ,

de Ed�eaçao de Flonano- tes e interessantes temas. Lavada em la'rlmas, comparaceu clara e tih;j� descalço.
• com 011 novo. bachareul, dlzllndo. pohs e Q segumte. 1 O presidente sr. Valmor Wen- na Policia Central 8. senhora Caeta- ''''''--- ,-�--

.

I b Ar' AI 'd H T d F
' n� Rosa da COita, residente no Sa- A melhor lenha

"

....

"
..
:1 ..•.100

blh
no bna, �uc estava a erta a.ses- .

mo me! a, erCI!O e _a- dhausen. pede, o pontual comp:ire· cf( Grande, solicitando providenciar
tra O Ião, conVIdando para secretarIar a V�rI, Alda Qumt, Ameha Areao, cimento de tod::>s OA associados. no senthlo de ser descoberto o pa-

�

mesma, o dr. Zulmiro Soncini. Aurélia Melo, Carmen Abreu, Ce- rl\deiro de seu filho menor de 15

Agredl·do quandoLogo ap6s, o dr. Recretário loste Ramagem, Celmira Borba, anos, de nome Abelardo Coelho da

Na pa.larla d. proprie- leu a rela"ão dos nomes dos novos

I
Clorice Silva, Desauda B08co, ROUPAS DE BANHOS PAHA Costa, o qual saiu ontem de casa,

• v

HOMENS SENHO de madrugada, com d..stino a elta

t b Ih Cdade do sr.-Emllio Schroe- bachal'eil. Diva Koerig, I'Iilna Naves, Ida , RAS E capital, afim ele vender verduras. ra a ava. na a-
d d O dr. diretor concedeu a pala· .--�---"--- ..... ------_ .. ---� CRIANÇAS O referido menor é de cor more·
er registrou-se um e-

via ao acadêmico Vergí'io Gllal- Logo depois desta solenidade,. no O PARAIZO I na, usa boné, traja roupa de brim

pl�ta'nl·a dos Portossastre de consequencias berto, que pronunciou uma bri· banda de música da Fôrça PÚ'I ��!II�����-------------_...._.
mais ou menos graves. lhanto oração. blica tocou o Hino Nacional. PREVERSO OU LOUCO?Na ocasião em que traba- Após, com ,rande solenidade, O dei. Urbano Mlleller Sales, , •

\
Pelo chefe d. maquinas da Cl1-

f· d
.

t.lO
.

d ' d a anI'nfo pronunc'o a s bs ._.... pitania dos Portos, fai apresontado
Ihava na amassadeira, O Iean o a aSSIS t::DCla e "'e, o r. pr, I u Ulll U -

•...
.

d na Policia Cen traI, com um feri-

clll.ndro da mesma foi João Bayer Filho conferiu o gráu tanciosa e Im a oração, sendo, ao
A \ mento incio;ivo no rosto, E'lC'VI ...s

de )tacharei em direito aos&eguin- terl&inar, fartamente aplaudido. companhado de uma praça da FÔrça Pública e remetido ·��"Uns. o�\l'l :�la�'ej'1) ,í..
apanhar ami. esquerda tes acadêmicos: Finalmente, o dr. Bayer Fi- pelo sub·delegado de policia do distrito do Rio Vermp.lhu, foi aprp. CO '1mrF'·,',q.l<'l" lJO_,:." , ';.lJ:

do operario Hertwig Oe- Alfredo Barbosa Born, Alvaro lho, em rápidas, mas, vibrante! sentado na Policia Centt'al e recolhido ao xadrêl5, o individu.) Ru. �llndjdo dos �anios, re�idi!nte 'na

cheler, esmagan'do-Ihe MueIler da Silveira, Clovis Ga- palavral:l, aUlurou m.uitas felici- fino Vieira, o lIfual tentoll violentar urna senhora que pocatamentl!' pc�ldnhat e Teobaldo Wendhausen,
.

l' b i 1
reli eo e no Morro do Mocot6

três dêdos. �na, Djalma Gonçalves, Eduardo dades aOI nov�s bacharei�, ter- t�anSItava I!e a VIa pu I ca, !lnçando se sobre a mesm'l csmo se ambos operarios.
•

• • Silva, Elpidio B:ubosa, Francisco I minando a sessão. fora uma fera. Os agressores foram prêsos e re-O referido opera�lo fOI

Ide Sales dOI Reis, João Nogueira \ cA GAZETA� envia aos novos Aos gritos de SClcorro da vítima, acorreram "arias peS:5OIlS colhides ao xadrês, sendo que ii vi-

pensado no Hospital d. Ramos, Milton Leite da Costa 'I bachareis YotOI d� muitas feliei· que a arrancaram da, mãos do meliante, procedendo li sua captu-
tima fei encam!nhada ao Hospital

. Caridade. ,Veriílio Gualbcrto. dad... fa e apr8i.ntando·e á aut9rida•• local. :c�:!l�:�:�d:�Im de ser devida-

VI �, Florianopolis, Sábado, 10 de Dezembro de 1938

A v I S O:
A Exposi�ão de �Ioveis

"A M O D E L A R" I Suicidaram-se te-

I mendo o fuzila-
CH.QUINHO tdas 19 ás 20 112 bs. i men O

da
NO 1· ANDAR DA CONFEITARIA

ESTARA' ABERTA., diarh:�nellte,
,do dia :; até 30 do eor.·ente.
� ,�----_

.. _- _._------ "_._---

Goering,
bentrop

los

Goebbels e

coletando
em plena rua

Rib-I
obu-

�Ul ponte

o·

�>•• BERLIM, 9 - Juntou gente
110 centro de cidade, quando se

tiuube que 08 srs. Goering, Gueb
l.els, von Ribbentrop e outros

Jllcrnbr08 do governo estavam de

pé na rUR, carregando nas mãos

I rquênOq cofres e solicitando 80S

I'Bssantes um obulo para o servi
('O de socorros de inverno (Win
;�Ibilfswtrk). Centenas de pes
fôal acotovelavam. se nas esqui-
nas para entregarem a sua pe·

(jurna contribuição em beneficio
da citada obra socia], o que vem

�e realizando todos os anos, no

.hamado -Dia da S"Jidariedade
Alrmã».
Homens di) corporação S. A.

IIII grupos de quatro e cinco,
íaziam a ronda na visinhança
rxaminaudo bem os transeuntes.
"Varios policiais mantinh ..m·sf' em

lorno de cada um dos proceres
00 governo. Outrus, tambefll uni·
formizados, obrigavflffi a multi
dão II fazer fila e a p3S�" r ';' ,j
damenle pel(;� cdre;; ',nd,
bita VJ o �ru obldo.
O sr. Gopriug litrilu, (',

fo,tumf', (J mai,,, .. ".

pelr,oils. A multidão qlle bC ;)81uf

�ava para se aproximar dêle era

__;� tão grande que derrubou uma

arvore de dois anos na avenida
Unter de Linden.
Bandas de musicas a de tam

h{lree, coll'Jcadas e uma diitancia

ro ria
sinad

ta
A esposa e

refeição tullninallte

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RAPIDA IMPRESSAO DE
URUGUAIANA no o PARAIZO

A VOZ DO POVO

G A Z E T A'Tyronne
_,-�7J1:���,�;,-r �, �

:
�-

..�'.:§ji1Ji'
-

-� fi:.:, ��!I��

"Very ti�e brazilían girls"
IUO. 8--Apezar das declarações Buenos Aires. ,EstllmPIl "charme" • elegancia, e

PERFUMARIAS NACIONAIS E 6l� Tyrone Power, tudo leva a concluiu dizendo:

ESTRANJEIRAS srer que o "astro" adiou a sua RIO, 8 - Numerosas "Ians", j «Very nice the brazillan girls»,
viagem para seguir em companhia descobrindo que Tyrone Power Desmentia o rosaance de aroer
de Anabela, pois a estrela decl?" tomava um "drink", em compa- com Anabela.
rou em Porto Alegre que passaria nhia do conde Rossi, campeão de
alí novamente de regresso de eorridas de lancha e seu velho

Especial para A RAZAO e "O Malho" de Santa Ma- r�����������������������I amigo da Europa, correram para

ria por L. Romanowski • local onde êle se encontrava,

San a t o r i o "S a n t a C a t a r i na" .brigando-o a se retirar apressa-
damente.

A declara:
�'-

Proprietario e Diretor Responsavel
JAIRO CALLADO

Quanto mais viajo pelo Brasil, mais seduzido vou fi
cando pele s seus encantos.

Em toda parte a sinfonia de cores sorri aos nossos
c lhos. Campos e ma tas são engalanadas pela poli. iornia
maravilhosa que faz do vaqueiro um trovador, e do bur
guez um pe n sador furtivo. A orgia das cores trepida á
vibração de sons que se desprendem por toda parte. O
canto dos passares confunde-se com o sussurro das flores
tas. As cacho 'iras, com a sua musica hiperritm'ca, são
11m hino de grandezas d JS aguas que brilham, em multi
cores, ao beijo morno do sol.. ou ante a sedução palida
da lu=.

)"0 alto entre o mun Io luminoso de estrelas, o C, u
zeiro do Sul, como guarda da terra de-Vera-Cruz, olha os
brasile.ros SE: confundindo entre as palpitações ineditas de
belezas que transformam os paradoxos em harmonias
puras. Harmonias que despertam err; todos uma ansia de I
amor no qual se argamassam os sentimentos de amor 2 I

Patria. I
Patria nova de homens de hoje para orgulho dos ho 1

rnens de amanhã!
E entre os ornamentos naturais da terra, em toda

parte surgem cidades,
Umas e outras sempre têm algo de cela, de sedutor,

que fica impresso na nOS3a lembrança. Ha outras, porém,
que nos encantam. Ficam sendo o assunto do nosso co-I
mentario. Não as esqueceremos mais porque elas ficam es- jtampadas na nossa memoria. As suas colocações topo
graficas, seus jardins, seus prédios, e, com especialidade
o trato hospitaleiro dos seus habitantes enlaçam-se á nos
sa simpatia para o futuro.

Uruguaiana é uma dessas cidades. Quem a visita e'

sa�e oihar a sua colocação. não a poderá esquecer já
mais.

O traçado slrnetrico das suas ruas desperta uma

particular admiração ao forasteiro. E isto deve se levar
em conta, porque se trata de urna cidade centenaria. Pa
rece-me até que os seus fundadores primeiros foram este,
tas e tinham noção do futuro. Por isso Uruguaíana é uma
das cidades do Brasil que nasceu feliz. Nasceu com o

d��tino de ser sempre moça para olhar com orgulho a sua
vlslnha-i-Paso de Los Libres-que se estende do outro
lado do Rio Uruguai. .

E entre essa sua sedução moça ha marcos que ates
tam a sua linhagem de nobreza herolca: A praça da Ren
dição, por exemplo, tendo no centro a estatua do Barão do
Rio Branco que lembra a grandeza diplomatica de um
B' asil. ido. O povo da Patría de Artigas com ela solidi
ficou mais ainda a sua amizade conosco. Como documen
to no seu pedestal, ha uma expressiva inscrição em lin
gua que Santos Chocano cantava os seus poemas,

O prédio do Cluse Comercial cuja suntuosí jade de cons
trução, e um atestado da construção imperial.

Enfim, seria necessarlo ir longe muito longe mesmo, I�ara de5cre�er com precisão, essa linda cidade que ficI no .:

fim do Brasil, como orgulho dos seus filhos-filhos do Rio
Orande do Sul, berço heroico de Bento Martins. .

..........................� .
VARIEDADE

INEGUALAVELIEM CAMISAS FINAS POS-
SUE A tia -

AUaiahria ABR 'H" ! �

RIO, 8-Tyrone Power,falando
a um vespertino, dine que adiou
sua viagem, primeiro, porque gOI
LOU do .rio, e, segundo, porque o

lvião em que iria tocava 11m

.auitos portos, sendo-lhe irapossi
vel evitar o contato com os "Ians'",
.) que eansa muito. Acentuou que
idmira .. mulher brasileira e rende

iomeuagsns á sua cultura, dist.in
tão e elegancia, acrescentando:

« Em cada país AI mulheres
«lotam um padrão. No Chile. ,or
-xemplo, as mulheres possuem
.ma bôca lindissima 6 prendem
com o sorriso; na Arg(mtina lã"
Ui olhos que chamam a atenção».

I Depois, Tyrone confessou q ue

I a mulher arasileira não tem bcle

I za particularizada, mas sira o todo.

I Parteira e EnfermeIra

·J!�!�!a�.n��I��r
,

Fone 1181

Dr. André Kiralyhegy

Estação PERDIZFS - Vila Vitoria - Estado
-

de �c1nta Catarina

As 1•••ri�6.s par• .,
eone.rs6 do Bane';
do Bra!!lll en"erram.

se bojo
DIRETOR PBOPRIETARIO

o melhor estabelecimento, perfeitamente aparelhado
para ii tratamento conservativo e cirurgico ds doenças pul
menares (pneumotorax, frenicotomia, toracotomia), Este Sana
torie enoentra-se localisado na Estação Perdizes - Vila Vi
teria, na Estrada de Ferro S. Paul. - Rio Grande, 800
metros sobre nível, possuindo uz eletrica, agua encanada e

estradas de automovel, com clima salubérrimo.
O Sanatorio encontra-se instalado com aparelhos mo

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

Seção separada para convalescentes de doenças graves,
estado postoperativo, impaludismo cronico (malária), esgota- ,; f ,;.3la:�� _

meato, etc.

I
ULTIMOS PAORUES DECA-

_ I
SEMIRAS E LINHOS NA

."
r $ . f Alfaiataria ABRAHAN

H 11::1 ('nn,,,lh,,j· .. �f r, > I)

Conloime vimos anunciando
encerram- se hoje, ao meio die,
as mscrições para o concurso do
Banco do Esrasil .

Ex)'irado o prazo não �eràõ:-�
aceitas mais inscnções, qualquer
qu� seja o motivo alegado.

Oportunamente pubhcarernes ..

àia, hor.i e Ioga I do concurso,

·CÃ-RTAZ-ES··
DO -DIA

i PROGRAMAS DE HOJEJ

13DEON� O lider desJ #)

I
cInemas

.

I A'S 5 7 e a 30 '10RAS:
80RNE'O - uma fOfilJlddltt.

produção da FOX com (J

casa! johnson
RADIO PATRULH-\-ínicio

desse unportante seriado coro

Oran! Wtth"rs.

Preço:--: 1$000.

CINES COROADOS
,:�

Preço-I $000 .

')

REX, :13 7 h jra3:

Um sur preendente programa
duplo

.

I) OS MIS fERIOS DE LO�
Di{E5 - U 'cu novela de
Edgard Wallace com ,.:.d
rnund Lowe

2) 'iORIZOt-.JTE PERDIDO
-Com Ronllld Colman

Pr\õço: -I $000.

IMPERIAL, ás 5 e 7,30
horas:

Rua Conselheiro Mafra n. 9

�Luciano de Melo I
Correia

OS ATIRADORES DO
TEXAS

Fred Mac Murray e Jack Oak«

Um drame grandioso pela SUl

ação e emocicnaete pellt seu

entrecho.

. -._---------------------�

BRINQUEDO� l"INOg
na Casa O PARAIZO

Pio pas ..

•
•

se.a

XI

/, r

Cidade do Vaticano, 9-'
Pela primeira vez, desde a úl
tima crise cardiaca de que foi
afetado. o papa Pio XI deu �
tarde um passeio de automovel
peles jardins do Veticano.

, Alegrae OS VOSSOS filhinhos, oferecendolhes os mais

• --lindos B R I N Q U E ,D O S adquiridos na I
M_. A C E O O N I'A�

-

e TRA�ANO e �
------------------�--��--------------------�

Natal
·CASA

A Casa que mais barato vende

ii,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.Amanhã� no festival do Lirnoense,
zeta" procurará, corn ar�dôr, colher mais
vitória contra o seu forte adversa'rio.

-- E T

--

f lerianopelis
---

"I' �4"''''''
I�'i)'�d-

urna

'RTIVo
Direção de Hélio Carlos Regis

. I!PreC;is� fie.ar notado que o m�ior obstáculo às pretenções do� persd
naenges, fOI a r>eSlstencla ferre9 encontrada pCr'" parte da retaguarda catarinense,
ondeu rn z:� gu e i f'"'.() � !::! n""\ t?e f''1 t r o� rnéd io faz i �� r"ll l-ri a !s b <:J r' ; smo5 Co� a pe lo ta." (Pa I a �

\Iras do sr. MLJgg!:�it.1 �;)c>brlr��_?�__��._"_Gazeta dr.::> Povo", de Curitiba, de anl:e-ônter-n).

L-OAIANO'P L.ISiLirnoense S.Cg
1�·DmBD aER& --aã----..--HE�--__mMma�.

i
! Recebemos da secretaria I Taça oferecida pela Cer-

Realizaremos, hoje, em nossa edição, uma minuciosa repor- I Ri'chGít'ter.
!
do Limoense S.C. O seguinte vejaria Catarinense.

t'gem sobre �, brilhante � único �[�mio de atletisrno de nossa cari.': ,

C·\MPEONATO I�TER�O DE BASKET-BALL em oficio:
.,

Juiz-Frederico Silva.
[111. que é o .r. C. Florianópolis: 3 de Julho de 1938. nas Ires equipes d� Ba,ket SBIU vencedora «De ordem da diretoria,

-O S. C Flcnanópolis loi hndc,dú em 2 de janeiro de! a primeira, assim constituida: Carlos, Galeia; Hurst, Paulo, Bobby.: tenho o prazer de convidar
1937 por um g;upo de jovens entusiastas do Esporte, sob a dire-I O S. C. Florianópolis já várias vezes tem-se apresentado' v. 5. para assistir o festival

ç�o do Si" Paulo Scheidernantel, "inda hoje seu presidente. erMo! em público, causando sempr6 ótima impressão e cor-quistando bons' esportivo patrocinado por
rót('�: Pnulo Scheidemautel. Emeste Leyendecker, Ha: twig Bcr:k,llogares. Assim, a S.C.F. tomou pôr te nas seguintes competições e· êste Clube a realizar-se no

l(il(>ul Buendg;ns. �,lfr�do Hablitzel Jr., Walter �a n?e J,., Armau-l festivais: ,
.rr

; dia ! 1 do corrente, nesta

do Beck, Lothar Llcubrewe, Horst SCb:?i ffer, Guilherme Busch, I EXIBIÇAO DE GINAS 1 {CA de aparelhos e sueca numa localtdade, O qual consta do

lenon Bandeira e Raul Scheidemanrel. I festa de caridade oô. Sociedade de Atiradores, em 12 de junho dc�' seguinte: Taça Simpatia-.(Homena-
Já �Iguns mes�s antes tinham e5.tes íOVCh; treinado "" .hoje i 1937. B.-!l�ar:tes foram os exercícios apresentados e glandes 03: ,

-

.

gern do L.S.C.) ao Clube

�f.U galpão, wlcl�ndo aquela data os tremes regulares e constltUlnJo"I aplausos c:,lnidos. .

,_,..._' �, . I

' .�,S 1,3 HORAS -- PRAI· que maior número de tom"

,,\) se em sociedade, ! GRANDE COMPETIÇ-AO A I L.El ICA rcalisada pelo NelA X FLô"MENGO: bojas vender.
Com o decorrer do tempo, aos! 2 WC!GS [un.iadores reuniu- Grêmio E,portiv�' dos Func. Publ, .. DO I;,�tàdi() da Forç" Pública, Taça oferecida pelos srs. Reitere-vos meus protes-

". �:'mpíe. m.ainr nú;m;�i') ci� jovens, número qlJ:, em noverobr o d�·1 em 20 d � seternbr o d� 1937, �' s.c, Flnri?n�p,)Hs LZ-5',� repr«- H��leterio _Silva., Marce�ino tos de e�ti.:na e consideração
1937, atIngia 30 WCIO" atIVOS, f: co me smo mes do ano de 1938 i sentar por um grupo ce 20 atleta', dos qua.s / �sta\'"r:: inscritos Vieira e [cão Alvim Martins. I (a.) ARGEMIRO SILVEiRA
,1 5� ativo, e 16 c?nl;ibuijJtc�. �', para .esta cidade, r-letivamente i �n: di�pr�as provas. J� na entrada c na rr,rmatU!R este L 'l;,Q causou

,
Juiz-- João !\. Martins. 1. Secretario ••

consideravel {'�;e nur,;ero. pois so ha �Ulto pouco tempo despertou
'I ollma. !rr:IP.ressão,

marchando d� �n�a. manCj;�. :X;;30fdl".'Hla. Antes
na sua mocidade o mteresse para os l�s,poTtef. de pnnupl1uem as provas, os gmilS{I"ns di} s.e!"'. exibirem éll�u.rj) A'S 14 HORAS -- FEr�RO-

O I,· I ' S C FI
. ,

I"
. . .

1 I
.

I \ 'VI AR! 'I r» '" Xi AS
pare prmcipar do . . ,Cna!l,op0 IS e pr opor c.onar I f x. fCIClOS em para e as, que agrac'"ulm : "r;,ln" i te, .

pesir d,! ins- 1"\, t, X \.-1\ 1.'-\ :

V d um

à mocidade desta ca�,iti!J a pr�licoi d,� gi'li.5ií·i;; de �p!Hdh()'i, "de-, oitos 126 ",detas !W ortamr,n. os ,io S.C. Fi lrl,nój,Jtis (ll>liv :f�;n Tí.:ça oferecidJ pelo sr· en ejlSllse bote-
I,,,mo c jógos (com n J:çã() d0 �·llL:b()l). QU3ndo (lllldéJdo, não 1 primei\o L,'!S;H em salto d,; ô!tura ,� :; .ltu L! '\:'u,'; cn:1 v.lf,,(a:nb:n Armando Viana. 1;Iuim de bebidas conhe ..

h.lvia c:c',tl.l cidade A'5<)(;ía�;0[�l !)[>!a \5lG3slica (� ',üldismo. Exi,,�lam I !?auh S heirbnitn,d) I'. j\J;:l'to Lgjf IH cêmida cle reve�amento Juiz-.--Carlcs Teixeira. ddo per "Mercadinh@ Po-
�ómt'nle clubfs de fo ,.k(n! e de H.ciTlo. Vii, (Joio, () ::). c. Fioria -1 (\"qu;p�).

"

I. - pular".
nópulis a p.rimeira aS50(ínção all5:'Cil f.i,,_lad� C'i, [!r,,�lj <:iJ;de. E I i. O:��.:;tIIA DA FOGU :":1 '/\ wJI:s&da em 24 de' iu 11<.11 A'S 15 HORAS-GAZETA I Ver e tratar no mesmo.

I
. .;)�. I J

_.. i I t . ! J I'Q' ....)! ,..' 'r'" L·' 'J '

I ; "
. I· ror/"r- X (',',0 PEDelO 1"" F ...'I. O I"�i. pur c(,l".�f"glli;;h:. ck grande 11t.:1 1.,,:,-' ;{ W!C'.1<1tlva n, s!,� ( l););;', \ oe ,)�j ,. I, rerr,lO r':'sjJ. r"unc. l' 11:'., 1;U"';, cH!a;i(.Y1 ri,� OdUIj·jJ .. I

,.). i"-: aas reuerlCO nO a sln •

.�� í oi, não h'l eSP,urte qlk
d�"niV()I'3 i�lHlm':l't� tcd;is 8S Ç!aik� di) i t:>'f.' 32 I' 'C! I:I)� ;H.h�v'F�-'t: 8 d'J s.r·, FJ, 'f â"ópclis, c;s gU,lls I' :

••Gft 8••HEHHD��"."e.fi�e�1
�

torpo, conlO ê ginástica e o atidimlO. Tvde javem pi\triórico deve' se cbH,ticaram entre (;'3 melhore�.: �

lembrar-se de t�':lniH G seU cvrpo sadíc para que algum día pos:a. � C�=)MPETIÇÃ(? .A1LE:TíCf\_ r�;:lis?da :;ela Lig", lVe 1= Serr� ri� '�a"-A JAa""" ft' :
�er útil ao BraSll. tlca (ütat im;IlS!;. no ES!dd,o da Forç': Pub.!<'c'! eH , de c:go (i) de I: "a I� V U � :

Logo (lpÓf, a fUfldaçi\ü do Clube, fui instituid'l uma direto- 1938. Tofflsram p .. rte nela -7_ �tleta�. d,,· S. C. FlnrianópLlis, 'JS II
------

---- :
tia rru'Ií"oria, e,.

afinaLem a;s�"mblé[l gl'r<-d de 28[11137• foi d�ittl qU�i3 conqui;,laJam todos êles'-enl tOJ;,5 &5 povas '",fi) qUt pattici· : no distrítc;:) do Estreito :

(e empossada em 211 [38) a diretoria que dn,ia reger os dc�ti{)of, f,llrs:J melhor do que quarto ,joga r, " �i:L:;er:

1=
:

da sociedade no ano de 1938. Por demi�5ão de um dos seus mem- Corrida 1500m.-4> Il'g"r---O$'-'I'I�(b Cm.po� I
Entrega-se á domicilio, lenha serrada.

:
bro�> houve uma modificação na SUlt constituição (p0[ sessão de »3000m.-Z· » --L01h.H D.Jubrawa

em :
metros. Bem sêca e de otima quaIídade. �

2615(38). Hojp" é as�im COil5tituida: Salto em altura-I' » --Pllll!O Sch�idemank!
I

I

Presidente: Paulo Scheidemantel » com vara-lo }) -"- P"ulo Scheidem,wtel DISQUE PARA O N. 3 ESTRElTO i
Scc.telá!io: Ernrsto. Leyendet:kn Idem -2' » -·Hor�t 5che, ffer i ;
T, soureirG: HElt!wlg Beck Idem -3' }) -i\!rrat:00 B-(!r ..fe..eeoCle(te"'.ee " e.H"••o•••e••�·'
Guarda-Esp.: R'(;ul Bumdgens. Salto em distâncill-4·. - Osvald" C�mp0s I·"����<:f�h. .ilú'e�(t"."''''''''.",.",,,••••••,,olD"�:
O S. C. Florianópolis mantem para os seus assuciados Arremesso de dard'o--J'» - Pôulo Schei::lemantel °I ..-::����"�:·i;;�":-;,.�-· �

lHO �mplo galpão de ginástica com completo equipamento de I\parc- » lD -3'}) --Carlos "v1iflelli � �.�". :
lD »

nlto com vara (3
Efetuam-se treinos rf:gula�es de gin�stica em aparelhos duas ms.). I

(if>
. \

......J,\l;���\ \���.�.'.. .

vezes por se�ana .

à noite, e al�etismo ef jógods toddO� os domingos à
7 d DEbSFILdE -193D8IAf DA PATRI \. Na parada dOd d1i5a I � f'/ .M ""-�, \ �: \�!':'��';, I

manhã
.. N.a ,gmástica de apare nos iãO. oro:a as �as turmas, uma e setem ro � ez -se representar por. um gru.f Q e : /

�
- VO' "

!J!ua prmClpHmteg e outra para os mais adiantados. e ambas sob ti. l:omen� com fardamento todo branco e band�lras naCional e do .. ) 17/);1 � \ �\ .:�;: '. . �

direção de competentes técnicas. Todos os treinos correm com dis· Clube. Foi, sem duvi�A.o .

grupo que mais se distinguiu. pelo seu1 i .n=-==--_=.:::'_�::�:.:' :' :

tiplinll e ordem exemplares. espetacular garbo e dlsclplma, obt!'ndo longas salvas de palmas. 8 '1"""
:, !

fI
. PSaraC fFacilitar 0j' �aids PQ55ive� �os joven& II)I.idngdtesC�o Ildas

sua�
I 3' TORNtElO D� BAdSksETC'BAfLloLr,.'anCóop:lo·ilsl.tsiu estde toLr?eio i I j;itJ� ii, I

II el[a5, o ..• tem 1�lta o ao" mlnImo a mensa I a �. 8 a novo' em J�gos en re ai e�ul ..e8 o . . .' e
'i'

o lceu f I
.... - ", ,o'. ,

a
�ocio pala a imPdortâncla de 2$vOO �e entrada, 'bmedl8dnte .a quallln?us�rH!.l. Sanlfa. Catal�mda da lE6scdola de bAprendlzes ArtdlllceEs. °I II: 1& f l l<�Jl ,Jl_ !
lhe é entregue o istintivo para a camiseta, e contn ue epOlS com i pnmeuo JO�o OI r.e� 15a o a e outu :0 no campo a. sco a

I:
PREMiO OE _ 2.GDO CO;;T! � .,

8 quantia de 1 $000 mcmalmente. I de Aprendizes Artthces. Apesdr de ter escassamellto trelOado, o:! PREMIO DE •••• " ••••••••••••••• I "OCI�; 8'\�l i :,:� I
Ed,llS rnensalidade� ser.vem. principalmente .para a aqUIsição 'i

«fivelD do S. C, Floriano.p::;lis pO,ude vencer os seu, advers:irios II ; �,�
P:�EM t o l1E.......... • .. • • ••• • • 5,�,(1 G,.. '. "

" I
de novos aparelhos e para festivais. I de 12 a 8. No segundo )ocro, reahzado iA 23 de outubro no! 1 3 Fp'rR';:-F�;�,!IOo� UDJEE 100 C.llHr.'S......... 3'jO G '.', ...

i! !
I

e ... 4 _,.. _ 50 CO�HGS......... 2.00 u:': ·,r ,
...

Tado jovem inter'!ssado pelo seu desenvolvimento tisico,tem I campo
do Estad o da Fôrça publica, a falta de treino fez "se

',°I
10 PflEM! os OE 20 CUNTOS......... ,,00 C'.� '''H;�; � i

pois, por tão intima contribuição, à disposiçãu, tudo que é indispen- i sentir mai.s, i�fluindo rruito na derrota do S. C. F. por 1.1 a 9. 10 PR::�:!OS DE 10 COíJl\\S ��� ('li ';.)'; !� :
��v�l à prá!ica de esportes. ! No terceiro Jogo, realislldQ a 6 de novembro no campo da Força I ��� :���: �� �� 2 CONTOS.........

460 ��:: �� s m 9
.

E' t9.mbem objetivo do S. !':. l'.lorianópolis., realisar. tORI·l Pública, o quadro. do S. C. Florianop.olis, bem preparado,:
I CONTO •• "."....

�,�,' =
I d f I d 16 7 I o IVERSOS PREMiaS MENORES ,,!

petições internas. c�m medal�as e prem,lOs, para mal. entusiasmar i po� e vencer. BCI me�te \)5 seUl a versar�os por a. cr,m- \1 TOTAL DOS PREMIaS I;c a�imar os seus atlt?tas. ASSim, se reaItsaram: ! qUlstando assim as hndas medalhas of�recldas pelo sr. Hermann: 6.4-96 CONTOS �
A PRIMEIRA, em 2 de janeiro de. I ?38,na d .. ta do pri; I Beck. Foi. 0. seguinte o five vcmcf.dor. que jogou todas as pelejas II ,�r-::!:���1}.f�; ;-�.�� :

meir.o aniversário do Clube. O ccrtamen conSlSh� �m _pcn.atloo, I. e
�
sem substitUição: I �:'»l � � ! m ti!;g ;f� ::: .. ",,;,,�� I

�:rr�:::'d� ��rd�:' F::�; :� t:!:U�:im:ir:� ct�=:�J.;r�:",:�:: I Alem::ck paul�obbyDidico I. aa " . ,�!!L�infi} ': :
lotaI dOi pontos: Paulo Scheidemantel, Lothar Doubrawa, Alfredo! •

<"_Y-'�,c.'_""�'''�_''O'=��c.-,�,,'.�· ,-"",., ,."._""",.•>,m.
'. c' '" •

:
Hablitzel. I V�·se, peltl descriminação acima, que, ap:sar de curta II SALA""O P R OG R E S SO ::

A SEGUNDA cempetiçao interna realisou-se em 3 de: existencia, lempre maior vulto vem tomando (;I S. C. Floriano.: I
.

�
julho de 1938. Para a primeira turma havia p'::l1tatlon (Saltos enl

,',:.' po�is nos Esportei Catarinenses. Pelos seus suces�os mu.itos novos

li·
· aDleo ! :

altura e distalJcia, Arremessol de p�so e de dardo, Corrida rasa dr', �50CIOS E)b�neram, ob.tem. e �bterão ..Oss�us atletasestãodlspoltos a. i Rua Felipe'Sch rr\ildt, 5 I
200m.). Para a segunda turma &s provas eram: Saltos em altura e: nas proxlmas competições, amda maIs bnlhantetornarem a sua atua- � F LO R I ANOPO I � S

li)

distância, e arremesso de pêsG. Os lr�s primeiros colocados foram:: ção, como belo exemplo de pelsi�t�ncía e força de vontade para ......,' .., I
Da primeira turma: Paulo Scheidemantel, Solon Maza�akis, Lothar· ccmp�ovar a veracidade da Si'a dn'!sa: i

Nao tem Telefone! :
J)ollbraw8; da �gunda turma: Amo Beck, Joel Moura, Adolfo' QUERER E'PODER» II

�••••••••••••••••_.._ ""':

Sm Cm

A'S 16 HORAS�-INDEPE�v
TE X 13 de Junho:
Taça oferecida pelo sr.

Dionisio Darniani.
Juiz-Armando Viana.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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::, MJt\OQ4Wfm'tt[XÇ5�t1trtttTIw. i I elA. NAC. DE SEGUllOS GERAIS I,�f� "I TENAS DE RADIO, CONSERTOS E AUMEN· I

'I' � i �

�
li

TOS PR.OCUREM
1

MET �"p Li:
1

IModernlssirnos A ELETRI(�.� 1 .

ô.��1e� J��rn 5; 'I TEM SEMPRE E',I STOCK E A' VENDA, p�� .. I 1 (ia. Nac. de Acidente do Trabalho
máxima segu- � I. PREÇOS SEM COMPETiDORES Nl\ PRAÇA.

.

i

IIrança e pontua �: MATERIAIS' ELETRICOS. LU"-:'TRES i ABAT- Ce:elltit&l9G1 UM! poderoso �i'l!ilpO sogu..

Iídade. . i JOURS ELEGANTES E MODERNOS rodo .eRuinamente blOatdjeh."n� a ser�

BRASIL ���Ir��F�i�l�S!��� A Elétrica
'

I'
vie@ d� todo o BIl"3Sil

uf�g�;iINA ACABA DE RECI:.BER UM FINI53!MO SORTI- .. CP��!!�l-NT'25 PrRtOSPEC'fOS E �NFORMAÇÕE5 I.CHILE MENTO DE CHUVEIROS ELE'TRIO,JS, NOVI� '. II
V R'" ,,",U 1'];"l'i1� i\H)SSt'�§ TAR�fA..S"

BuLIVIA 'I DADE NO RAMO-AR fIGO (..ARANT1DO .

I �PERU' -I Diret'ffi,ria: Dr. F. §G\�Zlíl'@ da CUP.1ha� 'residente �
, Dr. Le@nard� Tru�a �

I "[j"r• .!losé de Sampa�o r-."doil"eir� �Brasil I
I Dr. Virgmo de l\�ég9 Franco �

Europa .! "P e�n I ã O M O II e r
I I A=.::�:r::��::::��:::e�::� em Santa �,',:t·) RUA ESTEVES JUNIOR 93 i� c t

."!- r

r
" ....1011 I

,J FI.rlan.....U.-T.l.f.... 1345 M A �__� O_,__t:I_.. _C._i�_o �
��.·'��j1 .

Com ótim.os q.uartos, granée chácara arbsrisada, Illla J@Ii.Piot{i), 5 -- (;x" Postal 37-- i1
':f. h M lG'llI ,o,r.Iil',1If li. �T,61!1lt;fJl.� I� \1
�C0Z1n a de primeira ordem. Il

Ji'LV.i:l.UlIi. 1.U'II'UI.Il-u .....Jll.i:l!II �
f�j.i Aceita pensionistas, casses, solteír•• e- dlaris- h m����� �tas. Preços módicos.

Agentes: Carlos Hoepcke SI ..A
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 34 '� Florianopolis

Rua Felipe Schmitd rr 7 e 17"

N (:) Estreito Ponta �. leal

o MELHOR
A�E:RITIVO
TONICO

ESTOMACAL
Federal e Santa Catarina

PlEPFlESENT,ANTE. E

C RL.OS
B i na s atriz

o 'eH

DEIBQ.ITA .. '••

MOIEP
FLORIANOPOll

M. II .. tmlllh!J IIIflllll"mt., 11101"6...
131 lIIIICIliilllllt1l" ils Il§lilliIlftlll'i• Filiais Im:

.... "Pile - ... 1!I@tl Q;GilBII G 'li'Zll"�OG lJlone ....
..-I qu� i!I&5I! eW;r;tl'OWiCi! :JItI9tllllA"!a (Itl )

I!mW"(\':)��tNI! tlursltl"Jd....
A

�1.'I!iB�� Q)M tetl.. _ ..._
·i!'�)&:t'!s oJI.. PII1_

I.!) !5IIi'!)lIII ..

lilum.neu, Oruz.lr. II. Sul,

Jaln"lle, L-II••, Lalluna, 56.
Franel••• ti. Sul

MOSTPlUAI'tIO EM:,

TIIIJ.rãa

•

_ I ,

'-o

!��.?�çaw.""7,i;1��,:",,��
__ • ...f.J.., .... _.___,.,._ ..�-----

f �

�I'. �·�otl
..

>R,hl �.,,�ej 0-.. � tI;, ���, � D�l>� 1Y:1> "fi.,1J Jt� ��
\'" �. :l�'.:�\ � � �..:"..il!! W

�'I.IIll
.

�o""iJ � !� � 0&.

t

h
J.:;, ,�� ���. � fi.i�4 � � �'"

�.� .... J 'li.�"" i;f:f$' ";1 �
�
�

iI
I"

E' o melhur e mais lúdo presente ':_lHe \1, S. pilJ." II�.,·fazer li sua [ilhi::tha
�ll' C'" ! 'O, .... , l.., d ..... ;: _. '.

'. " .. l. -' h'
t....J o: 01 ... 8..1 \,,�a.(J t;ue. �\.,í.,' LI G.,I\,S ('.:teta óOd tecD .ca L.,

liBdí�sim0 e de maravilhcsa ,o'loridd,,,.

ICordas cruzedas+-Chapu de tnd,tl·- Repdiçáo do me �
canÍsmo--Teclad� de malfim-l3c::mód5 de �bano---3 �)C'" IIdais-7 1[4 oirevas-e-Alta lustração de mo�r;o-rj(\rue,ra

Iou Pi�:pecial para clima tropical
"

A taba.. de rceonancia dup!"mê'nte curvsda, o enccr-

I"'damenro cruzado e a escala cienlilica-nente crx;slt'U,dli, ga- .�
rantem uma sonoridade &0.,,,radavd. �

Peçu informações ;0 agf:;,le neste F:stél d»: I�
�=- ��N E-�'! ( "'I' r.. � EV -z:-::'" !i�_j)

�
jIi__ \\ � u:J -:'t ...,�. ��:I,;.1 V '

� íí-
....

'"

Rua Felipe Sçhmi�t n. 9 SAHadú .� .

C
. rt I 84 L'I' 1- � .

. fHxa r OS�8 +-r' GrHHh}PO 15 •

,1�__"""""'_o'!..���;:o.;;;;;'�';;;;;;!:;;;��'.tl���'�J

.)

.....'>

�.' \;>.'

'"'J,�,. "J�";': .' .: •

..
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Civil

Andar Apartamento
784

p

:,\��;:��:;;r�),f,lr:lm,,��,Ii;.;lO',,;!i;.&f',!i�Jl;:\"::\<)tJ2;;.;;:,,��i,!:i.ii.'il;$'�'i;i1imN'{tIt�"rT�
D

' I15
",' '.;':l>" r''I' ,fti?l,,: o'; Di� 'o�-t, �A,

'

, ��. ;� �I i.
� 'il1,�'S

.. �t�" .

,. i'� ri� � , ���� 'í!l�";' ��- ..
-

.

- � fl�; ",_ �

� C.�1!.1 I,02�·�.�04=2.•�:!$O.�� I,:� FUI_do de reIGn-v:� iii'" f U gOl'" ........ �

<1'
� EXECUTA TCDAS AS OPERAÇÕES BANCARIAS �
;• 4.GENCIAS fi: CORRESPONDENTES EM:TODO O PAIZ !fi
I AGBNCIA LOCAL RUA TRAJANO, No 13 �

Abona. em conta corrente. os seguintes] juros: )fi
� Dep. CGOl ]ur')s (CO!nEf<CIAL SEM LIMITE) 2% ara

��

j,'. Dep. límttados (limite de 50:000$) 3% ala

I:J Dep. populares (idem de 10:000$) 4% ala
lle,. de avise prévio (de q�aisquer quantias. .com retiradas tam-

bem de �uaísqtler importanctas),
;.;o.,com aviso prévio de 30iAdias
�,!�:tdem de 60 dias

��;fdem de 90 dias
,(11�,&.;1,,#f'��i.ll
DEPOSITOS A PRAZO-"FIX():

po 6 mêses
por 12 mêses
Com reada mensal

Diltlll,lo I 11118
#*�c6nomie
nos Trabalhos do

3.5%'.-ala
4% ala

4.5%�ala

fCr�.f!ssi.nais halE>ilitaGios para te<des
€.�s raí�••• 19 .ngf.5tnhari,�·

Administraeãe. eenstruçãe e raferma de prédios com

palamentes em prestações
LETRAS A PREMIOS.

por 6 mêses
por 12 mêses

Sujeito ao.:: �sêlo proporcional.
Expediente: aas 10 ás 12J e das 14 fÍ$
Aos sabados: das 10 ás 11.3() horas
-�

Endereço telegrafico: SATELLITE

TELEFONE 114

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

Tratamento msderll6 «tiS
molestilI8 elo PlllmllfJ

Consult.-R. jeão Pinto. 13
1 elefone, 1595

Rea. Motel Oloria-Fene 1333
COfIJiultf.l!l das 13 ás 16 hrs.

F'rGjét�,s em�geral
Escriterie central:' Rua 7ide��Seterobro,

Porto Uni lo
47

Wí\#1itr

i

ii

I
I,
I
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� Paquete lTAQUERA sairá á IOdO O Paquete ITAPURA saírà á 21 de " Rua Vie;C:'or"�de de Tauflfi!:$y f'l' 18'5 f�corrente para corrente para: ��ii
Paranaguà, Antonina, Ja inv i I te ... S'la ii Ca ta I� �na

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

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

Companhia Nacional de Navega
çã\l Costeira

MoviIT1ento Maritimo ..Porr:to Florianapalls
Ser\iiç�os cie Passageir-(.')s e (je l:::argas

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

Fretes de

1r��J.�

.,
Hotel situado em melhor ponto stlen-

" cioso do centro da Cidade �
I
I

,l;r��,
�!iz
�
�
YJti,:
�-t.'ti

Y�G t:l' {��•••�••�,���it�;.
. --

� r;�-;=;�=;:���, , /�l, 1 o MELHOR DA PRAÇ1� I�
(: S ACOMODAÇvES CONfORTAVEIS Pl\RA VIA- lUl:: I JANTES E EXMAS. FA\1IUAS u

1,'1111 TRATAMENTO DE PR�MEIRA ORDEM-CO", I
�.

fi ZINHA BRASILEIRA E ITALIANA
f

'

Anexo: Armazém de secos e

molhados
Santa Catarina I�

I,
�j

���=-�-=���������������g

E

Deposites dentarias erY"l

Blumenau-Lages-Jaraguá ..Cruzeiro doSul �
,;p
v -�

BORNSCHEIN �\
DE· M,.. RÇO Nr. 214 t::Eud. teigr. "Mhuu·va" , li

!l> � S
.:

� '.

ALIBERTO
RUA 9

Caixa postal 9S
J O IN

tmbítuba
Rio Grande

Pelotas c

Porto Alegre

Preferido das Exmas. Famitlas e Snrs. Viajantes
- J r\[<DIM GRANDE E SOMBRIO -

Quart,��ff)S ���ns Btl� comida
BEBIDAS NACIONAIS E ESTRANjEIRAS

Avl�o Recebe-se carga', e encomendas até a véspera 'dassaídas dos paquetes
- e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesmos, á vista do a

testado de vacina. Selado com Rs. 1 $200 Federais. A .,bagagem de porão deverá ser *
entregue, nos Arrnazens ila Companhia, na véspera das saídas ate ás 16 horas, �a
oara ser conduzida, gratuitamente para bordo em embarcações especiais. ..
ESCflITQRIO-PRl\ÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 S9B. (FONE 1250)
PtRMAZENS-CAIS BADARÓ N. '3--(FONE'1666) -END. TELEG. C')STElRA

Para mais lnformacões com o Agente
_.1 S,J:\I'>JTOS c:;A�DC).C)

P ii oprietario:
"

PER�

SintonisaçãO Elétrica, em quasi to

: .los os modelos 1939!!! maravilho
sa concepção eletrotécnica que per

. mire a captação de sua estação pre
ferida, mediante o simples movi
mento de pressão sobre um botãolll

RCA-VlcrOR
1939

CASA

PII�C A S A
"

I
JOINVILE-

Aperte um botão
'e ouça sua estação APRESENTA

�4.h }�')fafÇM;�.a__�

A nova linha de radias

Y.I••las
......rafo.
.i"",1I
A,.lbas

Distribuidc)r Exclusivo

Casa P I E P E R

Admitem-se ainda algunsiagentes _no',)nterior
FABRICA DE ESPELHOS, A UNICA NO ESTADO - VJ.OROS DE TODA ESPECII - MOLDURAS-

QUADROS, ETC.-vJDROS Lt\PIDAD09!:E BISEAUTE' �08 MEDIDA

� �'" >.. .){ �:
�.;; .�.� ',-,'",," , -,',. �:-

s p
Fornece para o fnterior

RIA p Ec A

LEDERER

�ua 15 de Novembro, 3&6 JOINVILE

,

SECÇAO DE ARTIGOS PARA HOMENS-Chapéus Ramenzoni+-Caralaas - Gravatas, etc.s-Artíges para
Barbearias-Para Invemo=-ôanho+Spert->Viagem e Carnaval

...JOINVILE

Uerval

i

!.RO�I!!!l;;'!'.!'H�(Jl'!!!l!lIm�[!f.\���'�._�::><�4'�i�t-�.�xk!!::j-\���,�_·""�V�i'�'E�.
"�,,"�,...�N�,#�!

�í�!tt"�D��À5Efl i
'I

i
I
I

I
O ponto mais central para hospedar -se em I �

I�
, [oínvile, com conforto, ótimo passadio e prontidã I'

Hotel Avenida
flua do Príncipe, 353 1- ,

I· .JOINVILE I
SiOMm t,· ,we •• it'-' 'iPU"=t% eh fI;?:-' t· ; 'S ;<1

Propr.: FRITZ sor=

»2 [[ �_fIllii!"i'P7T7RftW& t'" T ' lj; i

,

•fv I S I TE M
� a �
f o maior stock de roupas para meninas e

. r
. t

CAPITAL.�
,.

........�� �-- �..�� �� ��� *�

Rua Conselheiro Mafra esquina da Trajano �

A CAPITAL�

o·rifas
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A GAZETA, Florianopolis

derA
I u g a rn - s e

uma coufortavel sola e quartos
a pessoa de trato.

Ver e tratar á rua Fornando

, Machado n' 4l.
;�� ..

De ,rJem do sr. rre,id !,' .... c.,· ,. Cu c. ,. \,soe ad J�
I

: pau. a Assembliili-Geral à realiza - é e; 12 d. r CLl: mê�,1
i à� 1 ti horas, r-m nOfSI'I Séde Soeis I à} 'ta ,a IS de Nov( mbrr ,

,I

l-sobrado, afilo de ser e Íeita a nova Com;s�àu Executiva e!
Conselho Fiscal, para G triênio d. 193')-1941, na fórma dos!
Estatutos.

_' As semb 'é
a -GEP'a!

duas vezes com

mesma mulher!
a

AU'==-A
(Matérias do Curso Frimario]

- Das 2 ás 4 -
Tratar á rua Saldanha Marin"o

n' IOde 1 ás 3

Dr. Pedro de Moura Ferre
Advogado

Rua Trajano 1. (sob.)
_._---_._.__..._--_._--

EDITAL

Banco do

De ordem do H. presidente, [azen os público que, �e l: C.SOU
8 10-12-1938, estarão abertas as inscrições para o concurso a

r e alizar-se em local, dia e hora oportunamente anunciados, destina-I
d,)s á admissão de «AUXILlAK.ES» para servirem nas Agen-
c ias deste Estado. NOVA YORK, 9 - As sões digitllis existentes no arqui -

Fica estabelecido que os candidatos aprovados só POd<,'ãO; aut. riddd,::� de Pittsburgh, á- ca- 1'0 da policia d'l cidade.
t,'rvir nas Agencias situadas neste Estado. O Banco não atender á.] pita] do 21ÇO e da industria pesa- 0« Iefufl!'_» ressurreto ahrrna
f( b qualquer pretexto, a pedidos de adição, r ernc ção (\U l.icalise-

I rl�, mostram-se intrigadas cem a que viveu uma vida calraa, du
� �(It diferente; isto sem preju.zo da faculdade, que o Banco se re.j hi�!(Ji Ia do segundo. casamento rante os quartoze anos da sua

j rva, de aproveitar os nomeado, em qualquer tempo, onde mp-' de Davis F. MacDonold.
.

I «morte» e que não se '.: casare

lh�r lhe convenha. f MacDonald desapareceu de durante esse tempu, mas não quis
O concurse ccnstsr

é de provas escritas das segunt: srnste- Pittsburgh ha quatorze anos, dar, nem ele, nem a sua bi-es-
I \lU: sendo dado por morto. A sua osa, a explicação da mudança
f"l0RTUGUES-- Redaç�o de carta de terna dado. Ser4 exigida ,I esposa já se considerava viuva f: de nome.

como nas demais provas. a ortografia simphli- : p uca gente, na cidade se lem
cada, nos termos do Decreto L i n, 292, de. brava ainda do «defunto" quan-
23-2-1938: : do elt ftz a sua «rentrée» na

Datllogr;dia -Cópia de tr- cho im.sresso, durante 5 minutos,; sccie dade local.
levando -se em conta, no julgamento, não só o! O fato não seria de estranhar
numero de palavras transcr.tas, como asseio e a· si David MacDonal não tive se

bôa (,hsposição da II ateria-margens, e espaça-; voltado á companhia de sua antr-

"" medo, -tc. ; ga efp��a por via ... de um se

Contabilidade··I.snçaml"nto cm gpr:,j 5 que-tões
. : gundo caaamento, com nome dI

I�ritmética -5 questõ·s elementarr s sôbre sisteu.a métrico,: ferente daquele qlit' ele sempre

juros, descontos, l âr.hro e pro. orçõ ·s, em que' uvar a - o de J hn idgar Da
os temas envolVêím maneju dI'! "úl1lpros com- VIS.

ple.xos e fraçths ordin31 ias e decimais. A verdlldeira identidade de
A� provas de português e dlitil('grafia serão eliminr;tória�. Mac DlJnal, ou David, fe prefe
Além dessa' materiél5 haverá prOVd filcultativa de esteno- rirem,,, foi révelada pda5 Impres'

�rafia, q',e, em igua'daJe de cLssiflcação, g:Hantiril o aproveita-
nlento pief�renciôl do candidclto,

A inr.criçã'1 será feita na, h.-mH rle ,"xperlit.rJte ext�rna,

nos dias útets, m�di�:1'e ped -dv dint:J :b ca'1drdato, CJU:: ll!e Cln

Dará o endi'réço e entr,�gará dois retrahr• (h4 untímef.ro,). O
nndidato que não prov,u residir, a jU·l') rh B:l nco, nesk E,tad,)

p�lo prllZ0 mínimo de um ano, Ilãél sGr� ifl'icrito.

Não serllO admitida� as i'lsc(içõ�5 de candidatos do sexo

ferninino.
Para a no:n�açã(l_ é nec 'ssá�io �lI� o candidato aprovado

�,ti�f"ç" os .�gU''lt3� rt>qu'�" iS, \'eriflca iH e provados a juizo do
Banco:

-não sofra de· molestia contagiosa, .r;u de outra

que o impcssibilite de exercer as funções, n�m

que tenha defeito físico yue o inhiba de exef

cer o cargo, ou lhe dlminúa a capacidade de

produção;
-

.-possua robustez, revelada pelo índice, pMa

suportar o se-rviço de escritorio por oito horas
disrias. Este e o requisito precedente serão ve

rificados por médicos de confiança a designa
ção do Banco;

-possua idoneidade moral, comprovada por ates-

tados de conduta passados pelas firmas ou

empresas onde houver exer�ido sua atividade

ou, na falta, por dua� pessoas de respeitalídade.
A entrega desses documentos não impedirá ai

sindicancia, por parte do Banco, dos prece-
dentes do candidAto;

-tenha a idade minima JI! 18 anos, e Dlaxima de
29 incompletos (em a data da iDscriçAe). pro
vada C61m a cltrtidão de idade ..verbo ad ver

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

ou da Marinha, ou doc'Jmento supletorio defí - �

nitivo provando plena quitaçãQ ou isençãe do

serviço militar;
-apresente carteira de identidade, passada pela

autoridade policial competente;
-entregue 3 retratos tom as dimensões de 3x4

centimetros.
Em igualdade de condições,

meação os candidatos que exibirem
. (t)ntador ou guarda-livros.

O direito a nomeaçAo, dos candidatos' classificad.s, serà

,."lid. durante dezoito mês€s, a caotar da data da realização do

(80IUrs., e plescrev€rá, portanto, se' a nomeação n�e se verifica'

.dentro dêsse prazo.
A poste do candidat o nomeado deverá OCL rrer dentro d,

30 dias contados da data dQ aviso da nomeação ao interessado.
sob pe�a, n� falta, de ficar a mesma sem f'feito e, bem assim,
13ncelado o direito decorrente da aprovação no concurso.

Florianopolis, 22 de Novembro de 1938

pelo Banct! doBrasil

J9jO,_ Le,.al . d� M�irelt'� J,'.) gerente
José Pedro Gil contador

3)

4)

6)

7)

uma

•

um cinema

Na falta de número, serà feita segunda convocação
depois.

Florianópolis, 8 de dezembro de 1938.
SYLVIO RIGUEIRA PEI.USO

Secr�tflJ io

hora

Cênas reais dentre deBrasil
Concurso para "Auxiliar"

RIO, 9 - Domingo ultimo, � EspindoJa. D. Sofia pediu entã i

o cinema Rink, da capital flu-' providencias á policia paulista P.

minense, foi surpreendido por acompanhada de i nvestigador-
11m grande reboliço. EnqmlOto embarcou para esta capital afim
na tela se projetavam as cênas de descobrir o paradeiro da m � .

de di;;.ma. outras se desenrola-,' nor, localizando-a afinal na resi
vam na platéia, tendo por pro- dencia do comandante Espindo!a,
tagosnistas urna s�n,",ora, um hD-lua �rca. Ali, li mãe foi buscar
mern e uma menina de 8 anos sua filha e levou-e pala a casa

de idade. A senhora era d. So· I de parentes seus. A familia i �

fia Campa'do Reis que abraçada' norando os antecedentes do cas .

à menina Ilda procurava evitar
J
nào teve a preocupação de ocul

que seu marido. sr. Jmé Reis,
I

tar a menor, chegando assim .1

raptasse a menor. .Íeva-Ía ao cinema, onde cem a

A sessão foi bruscamente in-
I chegada dos �emai,; protagonis

tetrornpida, aumentando assim o
I tas começou a "ispula.

curiosidade dos espetadores, ago-I
ra interrssados em conhecer os II ��[F�� ?
detalhes daquele drama real. Um (1f\policial entrou em cêna e sim- \ � M���Wtft)© r��[LI)rs©
plesrnanre aconselhou o casal a

r s lver o I"
'

II A. ,& lr ii'e c caso na po.lcla. _ __ ..w.JíiJIII
Na del�gacia foi apurada to�a I » ÂNTI-SÂD�,4 ltu «

a oc.)rr<nCl8. Os paIs da roem-

_,a estão separados ha telT,pos já, 1_-- _

havendo corrido pe!� forum de: (;HARLAUTHs. Paulo, onde reSIdem, uma ,

ação' de de�qu le amigavel. Por
I

é o creme que, ,evolucio�ou o

detffminações judicillria�, a filha I mund? velho, e, ora revolUCIOna a

do ca�al develia ser internada Amellc8 do Sul.

I', I 'd
I

,em um co fgl<� al� ser rew VI o CHAR LAUTH
a quem cliberJa bcar com a me

éO J' R" não um creme comum
Iliua. sr. me eIs tHOU a

Idba do colegio, trazen,:k-a para
C � A_ � LAU TH

esta capital, onde a confiou à! che extmgulra as sardas, pano·

sua irmã, d
.. Conceiçã� Espido-, �r�vos_ e espi�has, Sl\m a minim.a

la, esposa do comandante José llfntaç�o deixando-lhe a cuh�
• bmpa, macia e fresca.

Violento incendio
numa habitação

coletiva
RIO, 7 Esta madrugada ma

nítestou-se um vío lento incendio
num predio de habítnção coletiva
da rua Moncorvo Fi

-

�), havendo
trezentas familias. am _ açadas pelas
chamas. Homens, mulheres e crian
ças fugiram em panico, tendo os
bombeiros se empenha6lo numa lu·
ta des esperada.

Este é o terceiru sinistro que se
registra no mesmo predi9.

1)

II

) PR E-e·

Disque o n. I.aoo de seu teldone e

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

•• 8 \!lOCY( LO�

r�xa�eS__d_e__a_d_m_i_S_S_ã_D_RADIO
: nt:aCIOn"L'
.·�S��4�:

fROFESSJRES DO GINASIO, AVISAM AOS
SRS. PAIS QUE SE ACH..\ ABERTA, COMO NOS
ANOS ANTERIORES, A MATRICULA NESTE
CURSO, ATE' 10 DE DElEMBRO VINDOURO.

MELHORES INFOR!\1AÇÕES, das 11-13
heras ás Ruas Padre Roma, 12ã e Do
caiava 17$·

2)

Programa diurno

De 6.15 As 17.30 horas

Programa noturno

De 17.39 ii 24.09 horas

Soit L.zy
Almirante
Hoitor Dias
H Ena RobleOo
Qrl.nlo !5i1ua
Dorlual Caymmi
Orlluntra iii: Dansas
�.I!).mts e a RII 5farfi
flte,l.nal Oe Donte Santara
Elu.raa Patan� e eua Tiplca Corrleiltes
Pt.meu 6hipsman com a Orquestr'Q OR

Concertos

.

-z;:::pg{ f-,I •

5) Ritertura com VOZES NOVAS, elementos
estreiàntiZB mr raalo.

fI's horas certas, jarnalB falaOos cClm no·

ticlas em primeira mão, forneciOas
pela R HOITE, e oferta àa Caed
6ulmarães LtOa., agencia ta Lo
tl!'�la t?eOeral

A's 21.30 CRHCt!lO DO ,DIA _. Escrita
I! InterpretaOa por Lamartimz Babo,
uma oferta 00 casa Oe louças nO

IDRAGÃO.

5peaRers ôe stuOio: OOuvalOo Cozzi 51

CIZI&o 6uimarães.

tM"'i'itm!td3'M'f?'=rerT·
�

�

I
i
�

São todos carros modernos e confortaveis dirigidos por I'�habeis volantes.

f.rondino Cardos9 :;02 1Otavio Cardoso á03··
Bern$lrdino d01 Passos 50á
Numas P. Cardoso 514
Waldemiro Vieira 519
Patrocinio Vieira 521
Rubens 325

'ml.r

v� Exeia. preoisa de uma limousine?

terão preferencia para a no

diploma de perito-contador,
..�_.� �-::-.:_::...--;

'-' - •
�

-�:'-:..:",::,:: "T -,,:","'<"_ 'f��-=:1"":;""_'-��'������-�
��-.z:.=- ""f � 'l"":-;r,;- �":'�"_"'S7 .... -....-

Amanhã: '. Fabrica "de' Brinquedos
A' Tarde· E'oot-Ball

A' Noite· Ernanl Oe Barr09, 100 melo,
r,deste F1iôa.

A's Zl.oo· Concurso Musical Ralo IC .. :Z Oe

Zoo�ooo, Oaie Oe loa�oco. 4 ae
lSP�oao li! la de Zo�aoo; seiJ os

premias que RfUO K oferece 0011

ouvintes, que iôentificar ali musicas
irraOiaOas neste programa.

fI'e ZO.30 • PRE·8 Erp Busca.�_Talentos
Unl programa 'para côlbiJros.

A Fabrica de Brinquedos de Osvy Souza co·

munica á sua distinta freguezia, que fie mudou

para a rua Bocaíuva n' 221, no prédio onde fun

cionou a fabrica de camisas «Amelia».

s
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tiadlos Gartone S' valv.las
ondas curt.-s e lon,as

a 820'000

Rlqulm08 lKlmoDos e

PjaRlas
Jogos de Jersey

NosiiiiiiiiiiSiiiiiiiiiia�V__iiliiiiiiiiidiliiiiiiiiia eravou O

PAULINO BURIGO

nas

punhal
costas da irmã!Hospital "Henri-

que Lage"
,\.NIVERSARIOS

S. PAULO, 9 - Um cri- -nterrado 'nas cosa da i.mã, A·
me brutal ocorreu na vila Mar- cesia �m estado grave foi hos
golot, na e!trada Rio-S,o Pau- pitalizada.
lo. Ali residem, na ca�� de seu"

O MAISFINO
-

SORTIMENTO Sera�pais, as itml:!1 Bra:Illila da, DE GRAVATAS
D0re3, casada e Anesia. Apesar
de residirem na mesma casa t Alfalataría ABRAHAN
ambas trabalharem na Fabrics: .� _I.!�!5�o..�,;l_!l.2!,r2_M.��!_�.�,...
Armour, Brasilina e Ane ia, ha Concurso do Banco
três anos não mantem bôas re- do Brasil
[ações. As duas .rmãs auxiliam Chamamcs a atenção dos inte-
a manutencão da casa, sendo ressados para o edital do concur-

A
.

g ta uit d,'ohel'ro so do Banco do Brasil, que pu- 1que nesia as a m I o Cientes da estadia nesta capi- Jeiro tão amigo do sul catarinen- Agradeeen10 a gentilua �Oll
d ( D'd blioarnos em outra local, nesta

em vesti os e peuumes. evi o \aI do abalisado médico sr, dr. se, tOlllará o nome de c Henrique

I'
informes despedimo-nos do aca-edição.

NORMAN C. E. BROMBEY a isso, as duas consrautemente O concurs . será realizado nes-
Jos6 De Lener Hodrigues, proeu- Lage.. tado médico sr. dr. José De Li-

tem discussões chegando mesmo ta cidade, em dia e hora que s�- ramol ouvi-lo a respeito da ins- Otimamente instalado em ma- ner Rodrigues, que aqui veio a-

taI.clo que le e�tá procedendo [estoso prédio, esplendidamente companhando o conceí uado in-
" se "arecll'rem mutuamente rão r.portunamente anunciados.ia "I>' e. OdeaO! de um hospital, que localizado, esse casa de saúde dustrial e honrado comerciante

O!'ltlm pela manhã uma des= obedecerá 'lua direção. contará eom 7 quartos particu- Ir. Samuel Sandrini.
..5 cenas teve logar e, após a- Procurámos no Hotel Gloria, lare-, J eníerraerisa bem espaço-

-------

ealorada discu.São, Bra!ilina Ie- oai. le achava �olipedado ,en- lal e grandes, 3 enfermarias me- O n. 8 "Deets-chou-se no quatto. Do lado de til ..ente recebidos interrogámos: nores e muitos leitos para indi-

fôra a iHnl\ arneae.ava mata-la. -Dr .• Q hospital de Orleans gentes. chland" VI·sl·ta a S.:J' ,U811do I!�rá iuuluradoc O Hospital «Henrique Lartp
Regressou a Curitiba o sr. Pe- Para resolver e liquidar imedia- Relpoadeu-nol o ilustre m6- terá magnificos ap irelhos de

dro Prosdocimo, socio da impsr- tamente a questão, Btasllina dei- Ilic.: Raio X, Ultra Violeta 8 outros. Franciscotant. firma J. Prcsdccisso & Fi- xou o quarto psra se entender !
-cDentro d. um m�s Orleans As autoridades, comercio e o

lhos,
com a irmã. Houve nova discus- I i' pOlluirá uma casa d. saúde, povo de Orleane receberam com

:._��OO�i.#l�::l��OO:�ãl�� de que tanto se resente aquela imensa satisfação a minha inicia- Está sendo esperado no Rio, de
� ,.�� ·�o e, t rrninada esta, An'!sia se -n.oe zarpa á dois p a Sa- Fln �

c c, nere.cente cidade. Ser' sem dú- tiva, amparando-a e prestando-lhe "." r ep ar o ran-
r.� FI· F ri � d

. . afim d �j'.-: � _

eísco e outros portes do sul do pah,� aVIo erra n lIIg1U para o poço,
.

e
lU1UZ,�do� vida de irandf! proveito e benefí-

•
seu inestimavel apoio. Estou con- o navio escola alemão "D�utsch

� e '-i lavar a roupa. Nes!. ocasião -
-- cio para êsse prospero municipio tente e espero corresponder bem Iand", que realiza presentemente

I Senhora

I
Brasilina annou-se de um punhal Ninguem - ha lIue possa quebrar a! sulino a inauguraçlo do Hospi- á confiança que a população do luma viajem de Instrução com uml

di
.

-I
. "Combinação Feliz". Sempre "ai. i tal, .ue COID0 homenagem ao di, progressista municipio de Odean. turma de guardas marmh:l da Es·

�.�� e se UiglU SI enclO�amente paril d
.

h
. .

d'
. i . .

d
.

1'1 b'
.

d
.

I
eola Naval de Klel, peio Atlantica

"
PartIcipam aos parentes e

a irmão, enterrando lhe f\ lami. os camm am os ImpresclO lvel•. "amIGO lO ustna e I ustl'e ra!'H' tl/D mim eposItou ». Sul
pessoas de suas relações o

d d companheiro!! da Mulher Bralilei-;

I·
I Ó "Deutschland", que é coman,

� nascimento de seu filho � na pelas co!la�. Ablln onan O o r8:-PO' DE ARROZ, BATON. • • O id i
ch to lIeIo capitão ,!e corveta ouo

H H local. Bra�ilina deixou o punhét! E ROUGE uAdoraç§.o" j Dr Armlnlo Tavares DV. os, Dar z, Bluer, encontra-seja em_asullS na·

�., M !�
! •

-

ga..gaota c (,nals. Sua chegalia a Sao Francis-

���Iti Flávio- arclo

Mi d 'II
- .' C) deve dar-se nos proxlmos dias, e

Clube Doze e Agosto CIRURGIAO-ES,PECIALIST� AS8:sten�e do prof. Sanson I·�a guarnição) visitará prJvavtlmen·
Consultas das 10 a� 12 e das 16 as 18-Joao Pmto,78ob-Tel. 1456 . tJ Joinvile e Blumenau.

I Fpolis., 8-·12-938 � I IRouPlr�iHÃs-�FEITA-S-l),Ú�Á
�������� �ONVITE Dra. JOSEPHI�A SCHWflDSON M�:I�S :A��1��S

Faz anos hoje a exma. Ira, d.
Nieolina da Silva Veloso, esposa
do sr. Alapito Veloso, funciona'
rio da Delegacia Fiscal.

CHEGAM UNS

brevemente inaugurado,
leans, essa casa de saúde que

�

cera a

dr. José De

em Orw
obede ..

direção do competente médico
RodriguesLener

Decorre hoje o aniversario da
exma. sra. d. Maria José de
Carvalho Moritz, viuva do ncsso

conterraneo Edmundo Moritz.

Está em Florianopolis o nGiSO

prezado conterraneo sr, Paulino
Burigo, conceituado comerciante
em Cocal, distrito de U russanga.

Acha-lIe nesta cidade o sr, Nor
man C. E. Brombey, do alto co

mercio de Porto A lerre.

PEDRO PROSDOCIMO

OUTROS PARTEM

MOVEIS
NOl-"'OS E USADOS
compramos, vendemos ou

trocamos, com grandes
vantagens

Só na CASA SILAS
Rua Cunselheir0 Mafra 72

Fone - 720

Convida-se aos senbores sócios, exmas. familias, a assisti
rem o Grande Baile com qu' e.te Clube homena�ear3 011 ·ba
charelandos de 1938, forooadus p .. la Faculdad,� de Direito de
Santa Catilrina a realizar '!le, sábado próximo, dia 10, com IDlCIO

ás 22 horas.

(Especia lista em dooneas d. Senhoras
e ereanea8)

�ONSULTORIO

Bidú Sayão nos Es
tados Unidos

Traje _ rigôr ou branco.

08Ca� Abraham

I 0. SECRETARIO

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

NASHUA, NEW HAMASHIlU, 9
A cantora brasileira Bidu' Sayão

,
cantou ontem ã noite no salão de

11l\USica desta cidade, inaugurando
8 estação musical do invernQ •

•

TAILLEURS DE LINDO
ti SEDA'

KIMONOS FINISSIMOS

JOIAS FINAS
em

brilhantes e pladoa

Acabaraan'- .'de chegar OI

- Ultimos estilos em mobiliarlos

Tapetes--Congoleuns"'"Trilhos--Capachos

o MAIOR STOCK NO ESTADO
� -

VENdAS A VISTA E A PRAZO tI.!

,na "A
-

M O-D E L A
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