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Com a presença do ajudaru .

de ordens do sr, Interventor :V'.
deral, Secretários ele Estsdo.alt ;

A

'

autoridades e grande número ,: e
O sr, dr, Nereu �3mos, Inter- pessôas de todas as classes socios,

ventor, Federal n� Estado.recebeu foi inaugurado na Escola de C ;.

a seguinte cornunjcação: mercio () retrato do sr dr N ,;;"
«PORTO UNIAO,9 de dezena- Ramos.

. , ereu

hro de 1938, Excelentíssimo fie- A cerirnonia, que decorreu bri
nhor Interventor, Com êste tenho lhantissima. foi presidida pelo
a honra de levar ao conhecimen- professor 81'. Flavio Ferrari, tendo
to de v, excia. que, com o de- feito uso da palavra OIS srs. Oro

S S·
ereto n, 68, de 20 de outubro do lando Brasil e Walmir Bôsco.q.ro,

,
corrente ano, êste G'\v�rno Mu- em tenaos alevantados, justifica-i' "clamação. 'j I

" ";,, I.' 0.111 ll:h- nicipal efE'OU, com " " -minação
pirada por moi II ,'� !]�,(.; L":lo["S, CORONEL VIDA' 'OS,uma �::t��a�o��osdo�a rn�fo�:snapg��Heferida S( IrnifÍ:df' d�\(· rsalizar-] escala mixt ... ,'" i

á
. í';" ':C·.':\1 pl'�'1"'�()rps da difusão do ensinoSt� num grande teatro e pye!er

U
·

ti b' localizado ,...
.

'U
� 1fI'�'Ii,,�fl��fIIA soterea O SJ!l";l' ft� 4>'''''if''O�

, ; ." r,<;\ O",'il' '!rn "';"II� � Catarina,sfTmarcadapara deseseia horae ã�lA Ur�AG&&V uI. m �.' I:U'� I{b.<:;. mm.... COROl\" "'.�···;:Ti:\ ;,;<:liIL(', ..
. ...__._".

T!,f!'S ou menes uma vez que ato de São .: ": (�lfl:��:n; ;;1); t�hon!
h/afigura novo quadro territorial �rfts .1J�,' .G�01l'O�. bar"'JOlt.!rP1l Tende, .�,! I'! 'eó: lu. 'I ,h
tr-rá lugar quinze horo:'! o prova- 1M' V y", �.!IUii. & &A.I!U"� Q" � -

êste Gov�: \ '

, : .[,jpal, Pj'("! cl.l Piõ !�, .".' I p('ssôa que Qncontrou
V(·Jmfmte não Exigifá !UÜ, (1;. unH' :l"�;'ii!"� irnpre,,�i()n'lnL3 se re- fôra, aliás, o primeiro Il eompa-j 91 nmbulancia para o necrotério uma singela .n",,, justa hOIB'Da��·�. !tl traj[i", da Rua 28 a Come-
}1"ra, p,,-;:o \flrnk'l"il V,,'\id _nh', '(; .. 1.1' ,!l, O)) ',i'm. C;;CCH ..la3 8 ho- reeer oe, local, e, a tomar a pl'� .. da Puliciil Central, afim de se- <'lO ilustre catarinens8 Corouel iheizLJ ivlafra, um sapatinho de
r(":'8P ponjue na i't-.p!'B!í';; f' pe,o 'I ra�

da manhÃ, 0'1'; tr.'l.ba!hos fl.ue' viden+l de apliclH ni! vitima a; ff'l1l preenchidas as formalidades Vidal Hamos, que há 25 .no� criança, o obsequio de entregar
r.,dio tt>Il.b� a�Allllto d,,'o;df' j,) !ar e"t;'\'.l fi'i1do exe{�uj,Gdo� Ila rct![';)-: prin;eíra iní,p.ção de ?Ie'l canfora· i l��g�ís, �:o!O a, abertura da reg- passados organizou mQd.elarmente Resta r&ldação,
f: I PUbl,Jcl\i,Rdr COI:��. �1 ,,"',:., I, "h. I.h) b.'arro, da;;. altas �aneJraA: cio, fOl'<HlIJ lIlCS03aVCli! nos

seus.l· petlvo. mquI'nlo., a instrução pública ell) nosso Es- OS-i1AISLINDO� PARDGES�.,. ,lr('fol, {l1'1".1d"n(,· '\� r; I", \ �;j ,,':dac, ni) CHn:llnh') f'XJst.eute a: esforços. .' Aft,,'az, IW3, ma18 LIma vez, re- tado, EM LI".fHO
- ,"'" : "I_i;"'I-l ()).�!r"ç. �18 [Jonle Hereilio: Só depois de uma h0ra de tra· I f!i-lr:lf a ded;�açào dos srs dTS. .

Sirvo-me da filp6rtu!lidade para Ali:
A'_

ruo í ,;-:. �:, ;', ,\,.{;;:ld ;!,,-' 1., Z i balho exaustivo e persistente, a-i Jorge de Barros e Fernando Wen- renovar a v. excia, o testemunho - a�atafl'ia AB�AHAk'4
";'." i'" .;, ;j.' , 'c"� "'.' ';in ;'fI! cdminhii·, de banri,onaram a tarefa. pelo reco- I d?�lJse!'l e be,m assim a ,do ea- do meu alto apreço e subida con- __�_t�_�onlle����_��!.���_
ItítJni, lp'.> ,,, ,,, ; ',"";: ." ..' [;1.;1:" I !,,'; ", ié" i �'<icent� ao '3f, Tom nheclmento de nenhuma esperan- i pltao L'iI'U Rlbas, no seatldo de sideração, (8) HELMUTH MUE- 08MINGUEIR \.S �T:41'o
Illelida::!' "',. :. " "í;(\:" ,L V", ú i'., :; "", :éC�l!J va se. (� sCl'vente do' ça prevalecer, em face de have-! fazerem voltar á vida o infdiz �.�!l' pr.efeito, » CI.1fTRIIl' 1Ilo.fil.,I1D.L'II 'la'
t;)·e,;.lar ,.,"1) "rH',: ... , '" ,.,Ieai:,;· i: ''''"''';, C',il'ltroecilr de llorne Ge', l'('lm df3BaparecidQ t()talm�nte to.: 'nbalh'ldol', que, era o unieo ..,' _

Ilol 10 RlJ'U�_

�-l('8 fÍvici:.:, (iI;" ':�:,íiu'\0 His!nrí ::.. ..;'ii', P�reirél, branco. natural.dos os sint.omas de vida, lamplro Je S1I3 mãiviuvaedeva- ROUPINHAS FEITAS PARA O Clube Doze de Agesl\) rei-
c(:; e Geogi ;;(i, v SI �zlkif(l "8i' '�'.. :., íi:'\trHlo. r:om 21 annos de! O eadaver foi entãó removido I rios irmãusinhos, MENINOS E MENINAS niciou DQminge as sl1as reuniões

,
" , ') I' . 'j S ·"'-""'''''''''''--1 II 7""��'" W_II!"\!!!IO filIi!!!1!IíW ... O PAI!!SlAI"'O I t f ' ,

,'romover nas capItaIs tr,dad UIll". wade, Si) te,!'u, re"j' tmte!lO ac. =0& , .... n", ln. IL (aDian iS, que, I'loj)n orme notICIa.

;;aJes federadas sob auspícios Go_li C? dos Li,mões ,3 filho de Ludo.,Concurso na Faculdade -- .. --.----. -----, ruos, revQstiu-s" de grande anima-
vêm" Fcdf'!'::d C r�i'pectl\<og Gc,- I vwa PereIra, VlUva, d� qi.lem era I Chegaram ção e entusiasmo,
,Smas nt'gjnnai�,

, ! o IInico arrim�" quantia em da-l .. -----;:----------- Cumprindo G &seu programa.

Rogo pois vosso lUtereS�., pelo I
do mOJIleotn .ruHl, do alto, uma I de Dlr.�lto A

l
levará a efeite no proximo domin-

�issunto afim de que es�e Ilu!tra- enorme bS!'felra, . pre50S go, �ais uma
.

�&sas formidaTeis

'.10 cO,lt'ído _8ft icul?da�ente cam, C? po�re üpf':ario, prt'Hluran?o Ceni.rme eilltal qUI, ha mêses, vem sendo publicado pela 1m- reunIoes, que, '110 grande inte-
(j'�nlBs Cli'gaml rf'glOll91!9 d.0 IBGE I fugIr, nae ° pt'ude fazer, em VIr-

pll'enp3 oficial do Estado e 4a Unjio, terminoR ontem, ãs 17 horas, na Procedentes de Tijucas chç,a- rO�.e que está lispertando, Vflj
(\ h' b()r� para maior brIlho d81 tude de ,�lIcontrar-t;e na sua fren - Secretaria da FacnldlUie de Direito de Sap�a Catal'in�, � prazQ pa.ra ins· ralll escoltados, por praças da reV{�lucionar a , :la elite da nosga

""Í�í\f4�2���;;'i4!\'�11 te o cumÍnhiJo q;]fl c�,t3\:1 carre- I crição ao c.ncurso de pr.fessorta catedratICQs de DireIto Internacional Força Pública, sendo lecolhidos sOlliedade,
lJLTIMOS PADRUES DECA- i "'ando do que resultou t.er ..ido' :rrivada e de Direit'i Industrial.

_. á cadeia de Sãtil José os senten-
"'-- ._- -- .. ----- .. __ - .... - .. _._-

SFMIRAS 11' LINHO., NA I""
,

.

Inscreveu-Ie a9 concurse para ti primeira das cadeIras, preleClEl- MODli:RNISSIMAS GRAVATAS_.

• ',�;-"�
i

�� apanhado, em chelO, �ela enorme nada, !llterlnamente, pele ,Desembargador �il Costa, o Dr. Renato Bar· ciado3 Augusto Nasciment.o, Ger- na Casa O �ARAIZOAlfaIata. �<JI ASRAHAN I avalanche de terra, fIcando BO- besa, Ilustre adyogad.lI reSIdente Resta capItal, e membro do Conselho vasi@ Peixoto e Crispim Concei-
Rua Conselheiro �lafra n· 9 I terradQ. Técnico .e EClJnomia e Finanças.

,

""'

..-------.--.-.---.-----�_.--

-----" .. - .. "· ..------...... 1 D d o alarm� aCt)rreram Asl1m, com o resultado �o CO::1curso a que sera submetido o Dr. ça?,"_ .._.____

D ue �T
FoJldnha "� e '.,' I Renato Barb"sa, que, sem favor, e uma das mai!! altas e comllletas ex- VARIEDADE INEGUALA.VEL

� U
. í ImedIatamente Q1utr�s opela'llCls, pressões de �ultura e de yalor, na atual giração catarlnense, espera�se

CJ
i

,

.

que iniciarsl'll desde logo os tra- o pro'llmento efetivo da importante eatedra, cUjo estudo, no Brasil, EM CAMISSAUSE AFINAS POSAI p'�r.;;)Reeebemos da aerertitada Fá- balho! de dellobstrução, no senti- mais d. que nunca, hoje le faz necessJrio, dí�nte das novas modalifia· • UI li

lidca de Mov@is Catarinell"l8!1 do de descobrirem 8 corpo no des de vida, e da qual, embora sem preleciona-liI, ê docente Uvre o Dr. ASfaiataria ABRAHA
I

.l}aulo Schlemper, uma artística flue � �mpeflllari!lm infrutirera- g:�:���.sabbGCk. qUI acaba ele transfrrir residencl'l para a comarca de
Rua Conselheiro Mafra n, 9

::fülhinha. pelo qual n@s Gonfe1!sa- mente dura.te mais de meia A tése apresentatia i apreciação da Congregação pelO Dr. Rena-
..-.-.------.-.-....... -- .. -.--..

11101 alUi gratol, bora. tQ Barbos;a é uJI'a brilhante corldlnal monografia, intitulada "A solu "C.Bdade �Ialll
D. Vicemcia Feliciélade da Sil-

çl\) d. direito braslldro, na ilHa entre &5 principies de Dacionalidade e R va, estaBelecida com casa de s<>
.. ' lH}UPAS DE BANHOS PAHA Depoil deingentes .�fúl'Ç()S, foi, de domicilio", trabalho em rujas paginlJs se condensam, em estile ele- COlO e mdhados á rua Silva Jar-

,

..i HOMENS, SENHORAS]i; finalmente, descoberto o d8sven· gutte e sóbrio, as mais mod2rnas ten<!encias, no campo diflcil do Direi- ravlllllhosa" diBa, apresentou queixa contõ.':'.

CRIANÇAS turado operario, que se encontra, to Internacional Privado. João de tal, por ter este entraci"
í va sentado rente ao caminhão Enviamos aQ Dr. Renato Barbosa, peltJ seu nutavel t.'abalho, as

no O PARAIZO,' " It&ssas cfUldv8S congratulações. em sua casa l!orner�ial e furtado
• ... "' ....... __UUM_ ..

wn com a frente .voltad,a �al'a o �;�l tfI'J!ilI" � 1M""""'"lf4'W!S' Pi&:miIS",'Ww,n§MJ �stá Ctirc�laDd_@ �o Rio de Ja� da gaveta d0 balcã@ a quantbl,culo, dando awcla sm81S de vwa,

ACADEM IA CATARINEN JlBeue:'1 Ciwm .lrradlaçao, em to�o o de 34$000, para ad-uirir com estn.

Por acaso, vindo do continen-,M
.

- �aSI, m�IS um numerfl t'i�s�a., dinheirG uma blllte�a,; te, em automovel, passou no m&· 6tlma �evlsta, or�ri? da RadIO i ........ a:;..�
..... _""__ ... ' ... "" ... m ......�""".".

I
menta o ilustre facultativo dr. SE DE LETRAS Tran.smldsora Bra?delra,o�"e estão Cal080 fttl:m 'I:iM�'ili (IP-Nj

Pereira. Jorge de Barros, que notando,a focahsados os artIstas maIs famo- U O 11:. ��
I. presença no local da ambulanCl8 J'\eune�se, hui@, 611 %0 boras, em sessão solene, no edifício 80i! do rádit). Por ter sido tmG0J1trado caído
I da Secretaria de Segurança Pu- I da antiga Assembleia Legislativa do Estado, a Academia Catarinen�� ..�!,;<" �

na via públi(i!u foi conduzido, na

Por telegrama particular, qUi: blilca e de granl�e m��s� ,de ��-I se de ILetras p�ra receber (') dee� n�vo rne�bro
t
Osvaldo

CRod��l�es FURTOU amblllancia da poli(Jia, para o
· f'

.

'1 t mostradQ ve- pu ares, para a 1 se -alrIglU, Iill- Cabra, que vaI ocupar a ca lIra e que e pa rono � onse elro H.spital de Ca 'd d A t"
11'(f)�

OI gentI I�dea
li

, tegrlldo' ôn- .iando, desde IQgo. um ativo trll- JerÔ14imo Coalhe, vaoa com " falecimento d0 acadamico José Artur

latas de le.lte
fI a e, gos InDo

,'} ICame! ter 81 o rem , '.1 d '.
• José Felipe, residente li rua José·

de funeielIlario do ltalh6 no Banttuo e .alvar, lB- BOlteux. Veiga,Ltelrn'dIl'.}a car·'lo. sso estima- feliz, empregaudo \odes !;II .eu!! O ir, Osvaldtl Rodri�ue8 Cabral sará saudado pelo ac.dê-
oy Dr8S1 elro, 8 no

Ih f
.

cJ· d . O d'i: d d,do cOIlterraneo sr. Donato Perei- me 'dores e� °I rçods .:In!) lID leRdO II
mICO tOSnã ça'b . d Ad' C t' d L t con ensa O í,;w.:�:::��-m;.,6)'�,:.!��Pi'-i

h contra idO .entI o, revlt ao. o .e ta me ,} o Hlero rOi efetIvos a «a emla a annense 6 eras, ,,:.

�
o

b
,,�..

;�: qdue J a t�mpot Bte edIl do pro- um e.pirito filantropico dignGl dR atualmento presidida pelo sr. Ivo d'Aquino, os SI'S, AGolfo Konder, ;.f�,.� ::atOr Dnfe;tor.:l tiO e sneIrO ra an o
b d' I . B' F'Ih C I C A CIO' O

U �!"
• 'f tamento Dota e que em!le enqua ra a, Alfredo da Luz, Altmo Flores, arreuos 1· o, ar os orrea, e- comerCIante Elr, sear Sohn,

�e:>so que c:usou
seu ad�B navega- sentimentalidade do generoso 09- mentino de Brito, Diniz Junior, Edmundo da Luz Pinto, Edmundo t(ueixou·se á policia de ter Siria- dos por§.ugueA�e,s'_essa gran e empreza ra,,!íQ brasileiro. Moreira, Fulvio Aducci, Gil Costa, GliIstavo Neves, Heitor Luz, co de tal, mais conhecido por lu U J

Çii��teirado este jornal daI d.- "MomentCilIl depois chegavam os Henrique BOlteu,x, �Ie,llrif{ue F,sotei, I�o d'Aquino, _João Cresp?, SirÍlulo Capenga, furtado grande
no Bras. I-'"ir-, Capitã0 AntonI'o de Lara Jae Colaço. JOi!e Dmlz, LaercIO CaldeIra, Luca.s BOlteux, Man.clo qaantidade de latas de leite con- tUwarches do seu. caso, aprel'.a-18 D

K d M S P
em mandar-lhe os seus merecido. Ribas, digno Delegado de Ordem da �oBta, Manfredo Leite, Marcos, �n ar,

,

aura da en? erelra, densado, marca «Moça». LIS�OA, 15 A i.mprens:i libo-
fl t d DolI'tics e Social e dr, Fernando Nereu Ramos, O ..ê Mannebach, Ohveua e SIlva, Othon ft Eça, Os- Apurado o fát�, Siriaco COD- nense alude á pA�sonal_,l·"4."'e do co.cumprimentos, por II:sse a ,0 8,C' ID

'I' V V' K d f
... "'a"

d AI l Wendhaullen, medico legista da valdo Melo, Tito Carvalho, Virg� 10 arzea, e Itor. on er.
, .

essou ter pratieado o �'oubo, de- me·tdador PaulI.) Feüsberto }�I)ns�ca.inteira justiça o sr. mlran e
N� b h d d d fi tes espe I d t d d felicitando o pela pass�.rl._"". ';0 n,e"

Graça Aranha. ilu!ltre diretor do Secretaria da Segurança Publ cs. ao o stante averem SI o expe I os co V1 . ClaI!, o c aran o as er ven I o ao co- "'6" .... "" " ...

Lloyd, que l'á vinha ie fa.Gndo Os dqis,' fa�u,ltativos, auxilíadoi in,ress? á solelOid.lde será franqueario a todas as pessôas que por lmercia�te �eck. estabelecidu á i 14 aniversl!rio nmt?lUdo e cI:,w::in-

i"Arde. pelo ir. RaohDO Hi)l'Q F.rro, que r 31e se lotereise"l1. rua Joao PlotO. I C7\ndl)·e com.o " malor IJel'lfeitor
,... tles'1Jertuguêses no Brasil.

��..l&.. - -'

{l"<;';PO",;fsA VF.L_ - !.i-'--

.,

Ca arinense
•

Ia de etr'
." ..

---------_._------------------�---------'-----_._---- '--_ -------- ---_- -----------

COlll excepcional il1lponencia, terá lugar, hoje, ás
no editicio da extinta Assembléia Legislativa, a recepção do acadernico
dr. Osvaio{\) �t(�)ttrilues Cabral, uma das mais torrnosas expressões da inte�
letualidade b21rriga-verde,

�,"!) f"·'lV' ISO""��. t'(.J ,.

'

.' �A

20 horas,

A z1fERRITO..

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

ESTADO
�---._-._._.- .. _ .. "- ._-_.- "

RI L D·O DOA \, O Z POVO
O diretor elo Departamento de I magnifico certame cívico de que

E..tatistics e Publicidade de Jl:s- wb feliz inspiração tevs iaioiati- I
tado, senher J0sé de Carmo Flô' v= prilitlente Getulio VarÇ{8S i .__ .__ . .

res reeebeu es seguintes telegra- ats, sds, Masedo Soares, PSDT i l\NO
�as. IBGE. i
RIO, 7-12-1938 Peço pro- I

mover necessária articulação dês-.
sn Departamento cem todos 00' i
le gios e or�ãlilll executivos f.le nos

f(l Instituto nessa Capital sentido.
prestarmos todos de comum acÔr-'
(lo melhor concurso possivel a

f ...alização das sessões cívicas que
cumemorarão dia municipio sob
a uspicios não só govêrno união
mas ainda dos govêrnos regionais,
J I ef'erida comemoração e premo-
v ida pelo Instituto Historice e

. --.----

(;eografi<'o Brasileiro em todas

capitais dn Hepubliea acôrde ds
releIo 840 e comporta nlêm de
im ou mais discursos alusivos "íl

Pr0prletari� e Diretor Respoi1sôvei J A I R O GALI.. ADO
-------- "------------_ .. __ ._"

VI Sábado, 17 de Dezembro de 1938 IN1J�fERO 1321
-----_._-_._---------- --------- ._-_ .. "---_._-------

OTSMO NEGOCeO:r'Justa hOtne�
Urna chaeari com grande area, belo pomar- n'resldenela e::: ,iforta\!�L! e Inúmeras bentelte- aleln
rias, situa(� _i ao lado da Esta�ão Agro,

A ESCOLA DE ee
MERCIO aO�i!EN.�"g
GEI.t\. O iN1.·i!:nV��n:-.
TOR NEREU R.d��f�N:;)

ESCOLA "t::�L. VI·
DAL RAMOS"

lIumioa.

NA "A

nte
pnp(.. l C.l':i municipio r"t(',

J i asileiro I.:rn:" l','�l" :q:'. ,i r- .•..

.í.1 , ...; t
•

comprar uma

bateira

Donato

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�fIA"'· ftAftAl.:
t 1UJ,IiJ�S

------- . _---,------------_._._._--..-----�--_._-_.-_._---_. ,

popular ex-meia esquerda do Figueirense, (Ieclam
a praticar o futebol, envergará, mais U�11a vez,

.
, � Gazeta,

,---,----

Dica Horn, o

que, si continuar
alvl-negra •

.__ .. __ ._._--------- ------------ --.-., .. _--_._. __ .. �.._--_._._-------------

O festival do

------- ... -- ...- ..... - ..•__._----------, .•.._-_._-_._-

rou ..nos

jaqueta
-----------_._-'--_ .._ .._--_.- .._-_._-_ ........ "'....

PAULA RAMOS SM C.
fíYr�n""'!e:/3.0 UI êxito.

está fadado

---------'
---------,

Direção de Hélio Carlos Regis
� ;�.;::�:�:��ed!e:=a��:r.'� noiva fQ'Té'Ca:IAna��ea��ãr�adea' .cuoma ��b�nll'�

no Lir. !sa da "deful'lta" Em:"a;I=�,�'<iOHIU"..O��:·c�t,:�:�;,ia�
,.r.�s hc�rY';,en��lgens que sç�rãc!par-a se cer'tifias bes da vón:ea,r�'�·suidor��3def"l- de bons esquadrões. bô,?<� sed,

p �'t3 �'.; t;2da 21 à e f" ba í xa d ';;-i4J •

tes esquadrões, que poderiam,'iert, que, jogi\ndo em nessa clciad,

de E�, \ t.J r"n e f'"l a u
:

Ca r da e rdade dúvid" nenhurne, fazer bonita 6- iriam fazer sucesso.

, . í V' gura no campeonato de uma sub- A F.C.O., que em bôa hom

po�:�" nOr�:s;��a m��::d w����(:�J.i�:� I e a��;���. portanto, ter um di�! jor��?' n����va�le:�re ca��: :;: �:b�'r:�e��l: ss::d:iti���al des- I !ig�{, continente. entretanto.é que ::����:di!�;r::sd,�-;�:e::;,:;;r�lf:
IA.�lo to;oelO de ténis amisto 0, I cheio de encanto e de atrativos,l bigllmi,� .1'Hadl);� �o conhecimento ........H•••C•••••.,•••O.....HOHê••&Se...""8...®t<tD em um f::dôr:;o pequeno, nao reu-

que sera disputado durante t"d� I I da (tohcla, P. dalbe.to Ramos dt: �'.:s.;,\ �V?!h �'r. §�.
ne os grêmios varzeanos?

"

•

dia de domiogo �os c0T,tes d@ O f t" I d,.1 !l!ei�as, ao lad� eh sua n�i�a �.,;'�I �c� �� <l< r[.:D Seda, até, uma medida acon-

LIRA TENIS CLUBE entre 'I es I va c ,'l'VHilla d\a Glona Soares, dIZIa; selhavel, prudente, de resultados

P
(_) � O )(llOCiCLO:' b f".

0'1 amadores dest� clube e do au I a. Ra n1os � ,,:!vol�::o:, e�HÇ()s � com�enbJ�ores •.TENIS CLUBE BLUMENAlJ. -t.sses l.orneus casados que [) 6.. D I C)
c.m pnmerro rugar.uavena un [1

f:T=:e :iD:��:���;:::;��fl� edi:.:mode�:;::: � e�At'L�
! �����;��;�::;�:::�d��::,;�:� I ·"Q�:.-,'.·�,)I·..\,II,�i.!,1z���t4ri�/� ��fI;;;:��i;�:i}!�::�����,;�i

afluirá em gran?e nú�ero à. séde H,ÀMOS; que já é um c1l1b� de co:ado com d. Clara de F�eitas, I .. r"':' u A renda, lambem, aumenterio.,

d? L���� teia OC�iãO r apr�.:grande pojeçãe em nossa cidade, �aI de ér���c h!hos 98 resldentel \s; \\: \. f tI nã(:.,d"'reiit�5 n"'g:�./, L
t:1_ar e Iss�mas parti as. o ,todo i irá. domingo, deleitar o povo de a �I�a .

'm f!!�m.a, "

-

.' I ',' '. \ \, ttj
Programa dh.!.ê·i�t}

I;: C-"l�
II

i I;mJ�9 ,L.:. ;[,íl!,!t�:H:"
V.:10 ser Jogadas onze psrtidas.] Florienóoolis no campo da Li "

('J arra da 1.._�IO[la !Soare:, filha

I \'V.�, '\f[ \
De 6.15 {: '7.3G h'í.Jrar, ._l " !\, "(',rn' e'leI>; ; ';;,i'", ',-,

sendo duas simples de cavalhei] com mnt br'!'lllanteU f,·e,.,I,·v:j ga, de Antonio Feifeira Soares, do- \�\ ':c" �é \

t: �il F.C. U, ;1,,', íT, ,I' ,p' � 1

d I
. a, que ,

' .• ' � ;;J�'i'Jgr�r.,,�,) :'1i{�h��'tw ::! r .

lDS, uas simples de senhoras, está fndí:ld�; a alcaucar Lanco, rnicili'lc;o;í e�lr;,da N1')n5enhor "<�::::.�HI� '. e JU"h0, ". ',,,'; .. !.i\ t' ",(11, ',� G-",

.;a :lu I d 'h
' j. '-,'�t.ll.;" 6fj') • di, \,'-' D.::. 1'1'.30 ;,.�, :,"i.i}') hüi'!;ls duoe;; dê' '.1,);01' ','r il•. n.',',i .. 5 C1 P as e cavaI. "'uos, um .. SUo:s"ü. l- \.�, ,':s,ava e (a�,al1lf.'ilto I ',I!'; r ... '.l' ,

dupla desenhara,· e tre". (!t.lpl"s- n" - I' 3 ,- m,_.�.fea(.,�.(J I.Url'. /\.da1Joe·.to, na"'\ °11 1.'.J,� t' b
-. brili,o ',' :'dice eX'p1rJ;;\i:;;".· .. ,.; ,\..

, v, '" I.' O!B, !n,o pre li'l, otllnos es-
n ",. l� .« \ � K ',u ar L..!,'5 .

nlÍxtas. mês de J'alieiro r,)roximo. l:lor ve- 'I
.... �'i' �' t'h!'1O R'lblc()o :W,.5i.l ,-"i{, !uicb·,):;.l::<:

qUi!drÕêS, senrlo que a final-que F. t l.6u6 LClZy
Ao meio·dia Os tenistas do é a 3a t'd .,

f I.t s lhe cbegríra aos ouvidos a' ,. ," DO"I'vul ['aymm'l D·'reqd", ('.l')en"s, d" C:1'�;�{'lr
. par I, a-Ira no� o erecer

.

dube local oferecerão aos seus lances de grande sensaçào, ponao no�ici[1_ de que o noivo era à-I g�����I/�illva (I pro,",iema com bó", vonlad", c

c3maradas de BlumeMu uma su· a assistência em corJstante estado sado. I . Of'QUI2Stl'Cl Cariara I levar ad!ante o plan�), ri)i�, a�sin.

culenta "Peixada à ilhaall• Ilef\'oso, Não deu credito. Mas a êle I ReglciJ "

'�i! I!l.mtil 5antcrlil I i'1l'c.ceden1'�, irá o futebol fl ..,riF,nc-

A,·
. _1 I IP A f" A J I

i>\üdarr' ',- a Ali 5lel.r5
i lJo);�a"'J i.- , '''' p --,

..

d!f€ltona 00 � •. \.t-.. , por sua coo lava as suas s"speHas. ua·. Eàuar' 'atanê 12 SU:::! Tií)lm r()r:'ii:,1t�s I' ':"'.
,u"rar a.,vz, ,Oll.jllfõ n')(1

ViOZ, hon>'nagt'i:ifiÍ a emb;;,ix?,da EXTERNATO e IMPERIO berto Ramos de Freitas negava, II RompI. ) Jipsineiln com a Urqucs:I'Q 017, ('X0ewl1cr:tam? Não é acc·n:dha,
, TE' ,)", ("r 'JDE BL

' ' '

!t d l' d'
, i ';!t'10S 'vel?

ciO
'

)\,�, .....L,\ D
�

. UME- --temos r:erteza- irão exibir um lutava, éljoe na
.

o OBOle ,é 1ma- I
"JAU {' f! flberlr. '; �;Jm VO:lJi::S .E>JOVA5" ('l!ZlT'�'1tD'"
l'i cvm lW\2i m�'ení!1ca Rmb.ti, b(�lll fu,eLól, pois, em 'lllanto !) gd' S COEW o 'ez esp',�u arn:(ilte l' "eian;lw rm ,'cCii';.

,",' ,,"

i 11'1 .. (;al!1"�:J�s R��i�14
'I _ II ' ., , ,

. 1 l . I' liI!9
nN� oaoça!w�, que se IIllClíU':1. as, '!fêmio e>.'.'ud"nte I'r� se dc.of e (,llt'gOU m('nuo a ,,::\lM a 001- . "--"---

15 l
." - u " ,�orrar, '"

"I
fl'�; !10r:u n:rtG�, 'ornais f�liGlõ';)�, C8�n 'H: i �;eJ �

.loras, e ii qual promete re'lo glêmio de Fanar Medeiroê ,Vl em vltitta á casa de a�uns lideJ5 ��mjJr!rm:ll'O:n(io,fr:1rnru:ij[í')i � �tt�Il!!L�t'!,lul�1IielH\I<i:!.,�A
v, ':5tii--�e de in'lulglU briih�ntismo D,T()curaní c�nsoliclar a VI"nrl·a. f-,aren�es.

•• _ I Cd? Fi !:Wll' t::, r? Ofi�rt� r1,1 rosa I
� �U 'i4:;; � � � irU�pe

.__
t..

f
l'.iUlrnCir·Iil�'5 LhJ,:l, O!JIU1éi" ('(1 tu"

,. F C�"<,,_lIIIII I§ 4B!"'�
..

_ .•,_.__
,>III. .0....11 irl...,9 ,p....... I___".""-_�__ ... 'U'W v...U' h"'iCl [IZUI'!' a!

.

CARTAZES Juiz de Bom Retiro !'io di.ii 8 Jeste mês, Mari�' A's ZI,::liJ Cf-lt-iCPíO DO nl:''! __ Escrita í
flI i1

PROGRAMAS IDE HOJE'.
da �lona ��cebeu em :'ua �esl�

p. ir.t"rprl?�Qtila po� Lamr::trl'in.: !iiiobo,!
O sr. Henrique Teofilo Deu- dencla a VIsita de Ignez d(� Cas- U�l'l o!:2I'ta aa mSQ oe !C1J!kG5 "O,' .

R.eceb'"I�)03 cOl1lu9icilÇ;;l) Jo 5!_

cher [la au
.

d
"

f' d' 01" M'
DRf�GAO. .' I� .

" U f
. ,

, senCla o JUIZ e eh'ID, �ro, mora ora a rua iVla I ala, I
',"ome�f() lVB ra, sc:cret;ipo d,)

ODEON, O lide.. dos assumiu o cargo Oe J'uiz de Di- 17. Ignez d'eclarou a' mOia que
5peal'lers a:z 5,tuoio_: OÕ!Jvaiõo ClJzzi r!' Figueirense, <lHe o seu ,.;, i ..

einemos
'

'$ Cebo 6ülmar!!J.es. ,'_ <1,), •.

reito de Bona Retiro. Adalberfo nãg só era casado, I conforme fOI anunciado, não· ip
•

I Amanbã: mais a Iloj·aí.como possUla aman,es"

E para que Maria não mau- A' Tarde - foot·Ball

I
Eis uma Ilt'ota que deixa t .. istos
"f- ndi'tive�se qualquer duvida, prontifi- A' Noite, Emani �2: Barros, lao melo,

)S "ns - o a.vl�negr(i).
cou-se a leva-Ia a casa da e�po-

Celeste fllda.

5a de Adalberto. fl's 21.00- Concurso Musical Raie K ..2 õez
,i........'......-môi-- iiiw;;m;;;;;.;;...;;

Maria aceitou e da <::'isa do Zoo$®I:lO, àeis drz '00$000. 4- AI!
50$000' I! la ir! .i.o!ftjooa; tia. il5

p. CUSTTJRE'noivCll Vl)ltou convencida da ver- prr:mios que RAIO K Qfern:e fiI()S recI§:::lm se
· I

Idade. ° noivado foi I.llo desfeio tJUuintils, qUI2 illenHficGr 85 musicas I U" RAS QUE sr-
A

irra�illlc:)as nczste programa. ,BAllJI FAZER CAMISAS E ROUP.Ai,�ssumiu o car�o de pwmetof to e l\da!belto proibido de e,r
A's 20.,30 • PRE.8 Em Busca. de Talentos I DE CREANÇAS. Informações na rI:;\.

da comarca de Biguassú, !la trar na re�idellÇia de Maria. Um p:ograma paro m:toures. Fernando Nhdwlo n. 25.
qualidade de adjunto, .) sr. Hugo .."!."OJ1.III!t_n_�tl'tI���
Amorim. ViDgaD�a

Ontem Nlaria, uma irmã e o

noivo desta, (\.Iram ao Cine Ma
dureira.
Adalberto Ramos d� Freisas

que rQodára, durante todo o dia
�s proximidades da casa da

moça, viu-a e tambem entrou

no cin,�ma. Uma vez lá prom<..·
l-De orde&JI do sr. Te.n. Cei veu grande escandale, lazendo

CGmandante dQ 1 4 Batíllhã. de menção de arrancar uma arma.

Caçadores, faço público que, no () noivo da im1ã de Maria da

próximQ dia 20, ás 9 horas, se- Gloria não lha deu tempo. Com

rá vendido em hasta p�blica um 'um «direto» bem aplicado po-IEI
muar pertencenre a c;te COi'flO fÓfa de ação.
e julgado imervivel para o ser- E corno era natural, todGls

viço do Exército. fo am parar na d,:legacia do 24'
Il--A Secretaria deste Cor- distrito e entregues ao comissario

Uma comédia para rir do pein. POJ prestará aos íntere3sados os S3 Peixoto.
ci·);!) até ao fim f;:iclarecimentos necessarios. Ali, durante o ;�tefl ogator io

r/lINHA ESPOSA AMERI- Quar:e1 em Estreito. São José, Adalberto repisou na detratação

CANA 5 de Nove;nbro de I 938. da jovem. E ela mesma, se nãe

a contivessem o leria esbofdeado
Ficou provado que Adalberto

lill kmpoB e��e env��do em._������������������������������.

Preço-l $000.

14 Batalhão de
Caçadores

H ••ta f!'ublica

A'S 5, 7 e 8,30 HORAS:
M!STERIO DA DOCA-um

filme de emuções com 00-
nald Woncls e Alm Dvo�
rak

Prec,·s!:I-se Utn mJço de
U - Balcão, no

Botequim da Praça 15 Es
quina Fernando Machado.
�--------------._-.------.

RADIO PATHULHA-con
tinuação desse impcn!aflte se

riado com Graut Withers.

Promotoria de
guassú

Di-

REX, às 7 húras:

ATRAENTE PROGRAMA
DUPLO

! --·RU'VIBA -- A DANSA DO
AMOR com Getllrge Raft e

Carale Lornbard

2-A�1,UTRES DO NEGO
CIO-Um we:!'tern d� clas
se Cflm BU!':K J0tJES.
Preç0:-2$000.

IMPERIAL, às 5, 7 e 8,30
horas:

naA das de Animais

Francis Lederer--Ann Soulhern
Preço--l $000.

stLVIa PINTO DA LUZ
Cap. Ajudante Sl'ceetáriQ.

i

J1t';_'·�..-_�� :*��\

Já encontra,ase ern exposição o

simo sortimento de brinquedos
Brinquedos .. Bonecas .. Enfeites

6 outros !)resentes para

·

d� "
v.arH�h. IS'"
da ,

t",

livraria

CENTRAL

R Felipe
Schfn idt
n. 14

MAQUINAS
FOTOGRi:\FI- ,

,I

CA5-AL- i

BUNS PARA ·1
FOTOGRA-

��:FIAS - PRE-

iSENTES, ETC ,

IIIlIIIU

LT
maior sortimento da praça

aa livr�ria Central

·:i. "

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



c o

Etelvina Capeia, já com

pletarnente restabelecída da

RIO, I5-Nas rodas parasaen- grave enfermidade que ;�,

ses correu, ônters, causando irií.U- prestou, sente-se itliz em Vi"

R lO O
.

N de consternaçãe, a netícia d61 um d
r r ••

I (
.

, 15-- «Diario da oite> e pUOilCO agral ecer ao

informa que o proiête re ..ulamen- conflito ocorrido em Curitiba, em f j'
- ,

,., condícões as mais trágicas e do- U!H U. 00 CC raçao, O� l.nest:tando o trabalho dos empregados •

f
d

. loroaas. I
maveis serViços rira USIOik'S

omesucos será submetido no dia t'

22 3 apreciação da Comissão Es Ao fim de u� baile re�lizado I do abaii.sad(� (;iitP�o dr. J(:9.\:
pedal de Legislação Social e adia- c� comernora�ao á colação de i de L\rauJo. Apóstolo do be
ta que o novo trabalho assegura grau dos m,e�leos. formados nes�e I sempre carinhoso e dr-sve;
aos dornesticos férias anuais e ano, pela Lluiversidade do Paraná, i do n d [oã ) d "1'" - ,

os doutorandos Amaral e Ribas,! ,\_' r a\. e
..

' ali U

fixa a duração máxima do tra- h 1
h Ih este sobrinho do interventor Fe-] I ern merece que se ne p' '

'8 o entre oito e dez horas, con- Icedendo-lhes certa estabilidade. deral, sr. Manoel Ribas: tra�8l'�m c,la.mem publicamente a l'"
-0-

lula corporal, tendo o prunerro j nCla com qUi"� (:'XCfL'I:,' sua ;"1'

RIO, 15- O ex-deputado AI- l'ec,ebido profundo ferimento ca,u-! ore profissão e os dotes o :(;

b t S k ' ,

C sano pelo segundo armado de Ia- I 1'"
'"' e-.

er o urreck apresentara a o- -

I ne. enrtquccem .0, COfélçao..
,},

missão de Legislação um pr. jêt« ca.

I d t
.-

I d
.

d
" O dr Amaral Vitor Ferreira I :(LlalS agra'- eCl!l1en 'us va,o

regu an (; (JS serVlçus omestlcos.,
. ,

. .

- -' -

l<'alantlo á n(l9rtagem, declaruu
do Amar::d Fllho, o fIlho m:;ns I estenslvos ao na;) BII:r;;)::l

que o mc:;mo abrangerá ledo o jovem do Heitor da Universidade,! abalisado dr. Bíase /J,. Fà'
territorio naeiúnal e i ":ará s b a

acha-se eUl estado ar:lve.
� I raco, que alía á profide'ldil

J.·urisdiçi1o UO �1inisU L�') do Tra- Desconhecem·se. l,.: :.a, razoes f' -,i I 'l' ,'/ d·-

e detalhes na lai_: ,:_1""1 ocor-I pro ls::;,onal a Sd to 1j (-_ e
balho. A policia fornecerá os ano

: rtedícação com qUe atende
tecedenles criminais dos elIlpre-

rencia.
-

gad"re3 e a atUfd l'artQil'a prdis- O .�-:�;'�.,MIT1H�&N'Jr.iE
ti;:, i' �mo_s_:___ .. _,_ ... _

t,ional se!'6 [UodiLu;da e llcrcsci- �:L�li.jl�.'fí;,0{J i11.\P'da de folba corrirle. e de alestado
de Slt ude, f. 'I'lH�.:id@ pda Sanúe pluothi.1 �i.J,í!'<:.i1 O .�iil!·ii:l11<'i� I
Pwblica.

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

__ú�iWWi4@4;.....c,·'�.>i�lIIlDlIIIiI_lI!III-m'f!!!8!/.)_D_U-IiD�-iIIII_!!J.,1l·ilU9....-..4i11i'I"-.".\liI!i;..iJ�i'!Ii-•. g,.

I Ar�osentado
I

vrt'

;ttl prof. Vi-
i�'e!lte Ráo
3. PAULO, 15 O ínterventer

Adhemar de Barros aposenrsu no

carSo de professor da Fa(uld de de
Direito, de acordo cem o art. 177, o
sr. dr. Vicente Ráo.

._------------------.�-� ..

A regulamentação
dos trabalhos do

mesticos

OD
!ião FrallcislII C-o

..

-r·l�s-c-·O--
..

-c--O·· n-t-dnuara,PB s.·!}, "Combinação Feliz" nas

(:0� l'oinvile
I a cembater

� p trfurna: iJ.S é arte que não
&J u encontrará simí!e. fo"g Iormu-

las d,-'s TII'i!s Elementos
primo. dia s da 3elezü são
t'utoE da "j\dor.� .;�ão"

, '

o sr. dr. RECU'E, 15 O temível bandí
do CD/isco desistiu do SUi Intento
de entregar-se á policia, em vírtude
de uma escolta volante si'rsipana
ter atacado o seu bande,

A primeira
ã familia (�:;� um

jornalista

i ve s.tor

r b� u ::'5 !;,;:O!�llin�, '5 �tl"=·f�r.1Hn�.:
" 1"-;;:;> 4;\J('l""{1' 10..:') � : ,� .. /' \...... a. ....") \...... \.._; ;

}\ pr-z :]'\('� !:'ClH;J;;� ;j cu;::: u,'!'c(�;_çã\}
\

.

I
!

de v. cxcia. CFh� d tl_ígHou (l da�!
I

1 g /0 I,� fre::tr.:: f..·12t·� ti: in�ugu"';
: ,�Ap íl'; �(,do\j;;;, ��. F"':h>'C ._-- iii')"',v�l," (-, (Jl;t"T�dj}l{!.d·PH' cor» v

.: '.'.'1<1: .;, l:�;
.

;.-:l�';��':�;" ,'C0;,l ci·: I
lHO, J 5-0 Instituto dos Co

merciarios pagou hoje, ti primeira
pensão ti família de um jornalis
ta falecido. EstiveranJ prei'entes
Q pre_,i,Jef! te do Sindicato dos Joro
nalista'l e o da ASFociação Biasi
leira de Tmprensa.

1 .. ,:.f:�;Cl C P��I�;�()tl:�c· f:{�r;�I.:S',··, í.. 'f:�:!\
t rdo i.� nG&�'-x t, I.Ti,l (�,"t,�I,(a \--11.-

_.-." ... _ .....--.--.--.-"-------�---r_- ._+ ... _-

���lo:.(o)Ilt�,.. t"'t�.;;&;���

O MAiS FINO SORTlMENTO
DE GHAVATAS

Alfaiataria ASIRAHAN
R na ConselhBiro Mafra n' 9

PERD5ZFS - Vila Vitoria - Estado
de !>anta Ca-tarina

PBOPR.iETARIO

(;hamados aGIU UI1-"

,,,emueha todtl.s lOS eU-
O melhor 6stabelecimrntlJ, perfeitamente aparelhado

I eiais e �ublllllteruC}s
para Q tratamento couservativo e cirurgico dll doenças pul- df11 9 .. l:\\e�i*Q)
Itlonares (pnlwmotOl'llX, frenicotemia, toracotomia). Este Sana- !'.tiUtar
torie enc9ntra·1;(! locali,�ado na Estação Perdizes - Vila Vi- RIO, 15--Por neces;sidade de
teria, na Estrada de Ferr@ S. Paulo - Rio Grande, 306 srviço na 9. Região, cOtl'! sédt'e
metr01!l sobre nivel, pOil!mindo uz elctrica, agua encal'lada e

no Mato Grosso, o getleral Euri-estradas ele alltf.,m()H�;, com elima saluberrimo. co Ga�par Dutra ordetlOU <'lUeO Sanaí.ol'io I3tl(;ontra-se instalado com aparelhoi mo- liigam urgente.eote para Rluela
darnos de Rai� X Heliodor, Ondas Curtas e Lae9rat9ri8 l"i\gião os oficiais e subll!terQ9S

1HO IS - Foi .arcado pura para exame, de escafl'll, sanguo, fezes, et..
I
c:la!!\5ífieadoll ou transferi(lcs.

,

A d"
.

I Seção separada para convalescentes de doenças gravES, � h f' f dIIlDanhã, na 511. 11' ltona, o lU - rara tl!!se Irn oram cassa as

gamento do tenente José. Maria estado postoperativo, impallldismo cwnioo (malaria), esgota- .11 ali férias, transito e Ikençue em

Friedmann, acusado corno Incurso mento, etc.

lcuja gôso estelam os referid@s
nas penas dos artigos 166 e 179 oficÍflÍs, os (iuais d�verão apro

-do C6Eligo Penal Militar.
1
...�iZE"FiW2FiiFEFiiiM;·i- 'fi' § riU' S êi %\íM.i1l51E'fe t 'i .. '5 veitar Q primeira conduçãe.l.

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

i

·1

....,... ij�-;lI.Ml.. II! JlIq,,_ lI!'8�e ,,�';;
" r .....

� � fIIIJIIJ r� 1ii "-<U ''i"".t,�._:.r

A

FÍltn tragico d. BUli !
baile de comem.ra

�ão á cola�ã. de
gráu, no Paraná

Agradecimento

72

V E IS
Xtf�)_�S ii IlSADO§

c.!ii;t�f�:dm@s, Ye�ulemos ©u

trocamtlbs, COU'al grami®s
�antage5'iS

I� na CASA SILAS
Conselheir0 Mafra

Fone - 7g0

SÃO JOi�';_�} lA) PORTO ('1-
CO, IS-Partiu, Ôntcill, com .es
tiRO ao Brasil o n�vio-escula <AI·
mil'aiJtll SaleJenha », que hllviu eu

callJado "qni ha �êi"ca de seill
maselll. O �alv6\.umto do referido' PlIUI.
navio foi feito com (I emprega j
el� llilil t"oelada!S de cimento, ten- !
do !lid. luta a quantia "fi· ----------------.-------...
60.000 libras, Dl�ilj ou menOi. ! t� novo EMtatuto t1í.!í&
A primeira ellc1l1a clo Davio�·. Falll.iou.ori4J PDbJli�e

Qlic�Ia brQ!JiI6Í1'@ será em Triada- i •

de. i RIO, IS-Vm vespertino eil'
-- .. -- .•---'--•..•------.-.-.--- I clarece que as garanti8s consti

! tuoienaie $erio rtlSfeitadas no E:i
I tatuto do FIHlcisnario Publico.
I Nãs lel'íl6 permiLidr,a dpmi!!sões
! IQm prOC'�flO admi.lisli'ativü (l níi0
i serão iacrific& li �s que I!)sH�o
I prfltegidoll pel pfflc€,it@'! gel'sis,

li pG] .. ap0sBmta( ia (:lU por l�utros
fSVQt'Ili! legais.

_. -_-... ............. ' .._�"

BRINQUEDOS FINOS
na Casa O PARA�ZO

VENDE- SE uma balbearia com

pleta, com todo o ma terial e

instalações.
Trat.ar com o p!'0prictgrio

Leone Vila, no Estreito. D. 25,
próximo á Ponte «Bereilio Lup-

---
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AUGUSAT"O KLOSS
Mecânico t�cllico e prático

. .

Rua Conselheiro Mafra n. 90. FOJe-1488 -I VENDE-SE um auto FIAT
�õiiiIiiõõ__�:;';;;;;;iiíiiiiiiIõi�;;;;;;;;;;;;;;õiiUiii;;;;;;;;""'iiiiíiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiii,;__� I

em otimas condições de funcio-

I
namento,

Informações nesta redação. I

dirá logo sorrindo: que pr•• liIte
maravilhoso I

Companhia t�ácional de Nlvega ..

1

çã" Costeira I

f\llovin'·l.ento Maritimo ..Porto' Flori.n.... II.1
SerViços ch:� Passageh"os e de (:;ar�a.

------
-

-----_

Fretes de
4

cargueiro:
� ��� __ .. SL? 4 4t;; ... B ..... ,..

!
I

•
.

,
.. ·_i......... -

....,,_,._ w

I
. I.

o Paquete rr AGIBA sairá á 18 eíO O Paquete ITAPURA sairá á 21 tI.�.
corrente para corrente para: IParanaguà, Antonina, I ISantos, RÍ(a de Janeiro, tmbítuba

.

Vitéría, Baía, Maceió, Ri••rande i

Recife e Cabeuelo Pelotas c

Cargas e passageiros para os demais por- Porto Alegre Itos sujeitos a baldeação 110 Rio de Janeiro.

Para" Norte Para o Sul

Sin{onisaçãQ Elétrica, em quasi to

ides os medelos 1939!!! maravilho
sa concepção eletrotécnica que pêr
mile a ceptação de sua estação pre
ferida, mediante o simples movi
mento �e pressão sobre um botão!1l

RCA-UlcrOR
193.

Ip5 E p E RA Ac
JOINVILE

.j O I

a

ALBERTO BORNSCHEIN �;
[�UA , DE M" RÇO Nr. 214 Ri

...... p..... lK.nd. t.'':r "Minerva"" ti
(�
�: �

•

,I)'·"�:":'-':'''I:�-.
- gJ�

...... que possue o maior r .�
e mais variada estoque de � kl
qualquer artigo Iarmaceutico �Uj
e dentario ne

.�.

EST���. ��TARINA )�
_---'- x=-., - �t

. ,

----entr· I Telefone684

Rua Visc()ndCii> d. Tauf-H�y N' 18'5
J"invile •• 5ta. Cataa'llina

-
r!,j:�

Hotel situado em melhor ponto silen-
cioso do centro da Cidace

Preferido das Exmas. Farnlrlas e Snrs, Viajantes
- JARDIM GRANDE E SOfv1BRIO -

Ouart��s buns �� fi1Hr1Hm1�da e
BEBiDAS NACIONAIS E ESTRANjEIRAS {;�;

Pvoprletarlo:

Yalval...
......rafoli
.11I_1i
A.ulllaJitl

Distribuidor Exolu.ivo

Casa P I E P E R
ptu� 1!5 de Novernbro, 3.e JOINVILIi

Admitem-se ainda alguntla,.ntetfin�)"terior
FABRICA DE ESPELHOS, A UNICA NO l!STADO - VU;>ROS DI! TODA EiPECII - MOLDURAS-

QUADROS, ETC.-vIDROS L�PIDAD0!IE 8lSEAUTE' sos MEDIDA

SECÇAO DE ARTIGOS PARA HOMENS-Cha,é115 �lm.nzo.i-C.l'liN ......... Or.vatas, ett.-Artiao. para
Barbearias-Para Invt;rno-Banho--Sp.rt-Viacem t Carn••• 1

_Q_A_�·�)S_··__A__P I IE P IE R.
N V I L •

j

I
�����.�>'V.....�_

,·l�;! HOTEL ANDRETTA II 'z

! � ., MELHOR DA PBAÇi' !I'"H � -ACOMODAÇuES CONFORTAVEIS PARA VIA- Ii i jA:'JTES E EXMAS. FAMIUAS
.

1 1�11 TRATAMENTO DE PRIMEiRA

ORDEM-CO-I�.·�·,

I :lINHA BRASllE�RA E ITALIANA I.

.�
Anexo: Armazém de secos e

'

,

�
molhados �

.�mr-=�=&:::r�!�:, II
liI!l'"!Ww;y, @@�m 4LBlri32Q±! "?! -i!!, MA . . . ..

-:�I ..

H T l V NID fi
�ll'

11o ponto mais central para hospedar -se em fk
]oinvile, com con forto, étimo passadio e prontidã r

..

d
s. no t

I �

Rua do Príncipe, 353 I,
-.

..JOINVILE Ji���� .

Propr.: FRrrz SOpp

Hotel Avenida

/
/

A OAPITAL.
.�
�?o malar stack de roupas para menina. e garltas

esquina da Trajano
A OAPIT.A�";

��
........� R&__�..'.i.e.··.-.·.rmmw=a·�-n.*.m,,=t••� �-4U&�Ma""""Rd."""""""""!��_��"".._-- �.

Rua COllselhliro Mlfra

'.

K
I>(
.,�
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Flodarlopolis-1938 �
._--"-'--._�----_."-----

ET
�

1 \i7"AI
Araujo I I Accacio Mo-I � Cálcule de IIUalEluer

• � estrutura em c.an-rei ra ·t<i.!mlHu eserip- � c, rate annade

I tó' d El� i á rua �. e ferro

Vi::••:. ade .:: Pre� �
n. 70. - Pune: 1Z77'-1�j�!!.!S��?:,M_j �. tJ

I
I
I
I
!�
�-�
f7'5.{ Cur",ll't·,l'b,e.'.Ut�

.

.

�$�
��Para seu eÔlii. i�1 t., war.lU" t,f.:,Jr
"ti$�rai a Casa Mnieal, �llIe .efJ- �

ti r.m a .fiGina melher i:;',
rn.nta_. 111 ..�itll. ��"".'"1.�'J�.•1lRITa 01. P'1I1t., 12 �l!I:�"}'!�:���,.

Dr .. Alfredo P. de
Ptanta.exscuçãe, fi ...
Lcalização e direção
àe .lIdi�$
Apare�ham@nto com

pleto iif2ra constru ..

ÇÔ6S lÍe fiQ.,tes em

concreto armado

MEDIC;O
Especialista em moles/ias de creanças, nervos

impaludismo e tnolestias da pele
Tratamento do ernpaludismo e das melestias da pe

le e nervosas pela Autohemotherapia
Consultoria e residencia= Praça 15 de Novembro, I J I
C.R&_�������:_L���.11 (' d '_� l��tS 16 horas _j

•

4 $441 WM'""

OmlAtt Clrnliro
� ..

lillliro
\' \.
,':

.

';'
"

M..,DIeo OPERA •••
.j

J
I
i

DOJlN,AS DE S.iNHeRAS-PAI\TÜ
C(;NS�LTORIO-RUA TRAJANe' 17 se.l.

DAS 9 AS 12 E 2 AS 5

Rf:5IDENCIA A RUA José Veiga 11&
FONE 1199

1'1....1. 1I�'.lx. 11••••• ;.2

1a Andar D Apartamento
CaiXfllPoetal, 784

Atende chamados a qualquer hora dia e noite
t

Dr. Joaquim ·Madeira Neves
M fi:DICC) ..-OCU I_!STA p r nFerrna-to pela Faculdade de Medicina da Univer.

sidade de do Rio de Janeiro
i
!

Tratsmente clinico e cirúrgico de todas as rrsles-
tias de olhos

. ,)<

'f

C_litsO@t,_��i��:�. _i� �Dr.
Espcctalist« em m.llSfi. •• .flrelf1,. t:'uit« «rilf�
rio do hsmem t •• m.lh"
Ex interno e ex·Aniltent. d••orvilJ!i �® .wnfigiae
ginccf)I:Jgia _ Prof. Brandão l'llh••
F x-Diretor te Institut. '8 ptrcyi,hm_� Cliniea �fl
Rio.
Ex. Sub Diretor li. S.rviço Médico t-a A�i�temli3
Dentaria infantil .t. Rio de J2!�eir."
Curse e prática .. ,... ialilad,@ �1� ��;I
Medico d� Serviço de Hígier.e filr� �it8.1 rl� [).;. lil,
do C. i. de F1orian.polis.

Deençes 1ft: se,'Ú'1.(}!&"S, 0iOl.f2.':'::
�.rflj e Ctrsrgt«.

Censulterie fi R.i'."•• á Rsa Vi�c(\,í!(l\!J ,�� O�ltO Prtt
te, Jl', 11 - T.l.-I••• -9"LO�IANOFOL•.

�1
::�
i":,
.�
i�tL�
.�

�
dE .• m�11

pala o Nat.�
DE COURO E OL�ADO,
PARA CRiANÇAS, xos
MENO�E� PREÇQS

ADVOGAD@
3[1.....'mi

'll,;: Trajado no. 29
I

.DOí:�:��/Ç/�,5 l·",l:�� �·�·fi!�Jt-·í()�
RA;;',- P." i� ! OS
O tp)EH ;fiÇÕ®S

�",;y., .

.

Consultoria. Ru� Viw(

HtTS.- .... __ ._._--------

�.�ro d. filoura Forro I
----I

,. 's 1(1),30 € das 2 as 4 hs, AJvOgado!
Resideneta: R'la Vis-onde If�J.!(\ Trajano, n: 1 sobraãode Ouro rido, 42-

IFone: Censulterio, 1405

._.1''I__T.
elephone "._.154S ,pro�: �HiE1ucja, 1155

__ .

S IInd .. ; i,.S de todos es tir iS. Calçados
de 1cmhüu� TENI5, CHfNELOS, TA ANCO!3 de

PRAIA pelos preçes da FAb CA. ,

Pulsos, eo'etras, eirlt/l8 di todas as t !6res, luvas

.

€a�ftcos e gorros de eour ..,

FabriCa. de Cftlçados ..- ."ArtEIROS
.,.' .

j�. LHEW�ELJ.XDEPOSITO E SECÇl0 DE VENDAS
d� [===C:O:N:S::;:'�z:�:�:�:_::�".M.....," --=A��.�_...I'i_:._• ....:.::..::.::':....m_\_�

e "fi

IDr. �Ieuer...e IICett..rn.nl'*'1l1
I

Ex·çh&f� da cliai• .te Hei.... Ital de Nftmb@rg. (Pk.... I
In@lórg8urkhanltel"ref.sserl·Erwm Kreuter)
EslpeclaUli.s 8M clrlrlla_

gGr�

r!ts «

IJ(. Atderb_1 A.
de 511va'
I\dvqaile

p, I J de �11\1_ltr., :I se[,.
F�Des I &e 1 e J i'.

lancl do Bralll
W

i
Ialta �irurgia, ,iRa.ool.gia, (.I..

enças .lu "RIa.ras) • partes,
cirurlia 4. .ist.-.a ••'.s. �

.,..af'. 40 ,.llllÍea

186.111:018$1"
w258.746:1.0$108

eapltal
Fu�i. �e resorva

IXfCUTA T3l)AS AS e>I'ERAÇiES BANCARIAS

.l�.U.S .....ltIIPON.ENTE� ItM'T•••• PAII
A......l LOCAL I\.A TI\AJANO, N. 11

AII.na. em c.nta �c.rrente, .s aecúintes jur.a:
:bep. co. Jlr" (C'rlE�CIAL;SEM LIMITE) 2� ala
JàJ. limttades (límlte 4e i.:eeO$) 3'!J. a.la.
Dêp. populare-s (idem de Jo:eo'$)

",'
4% ala

l)tp, de a"9"íst'l rrévio (de ClJtaisquer quantias,;;_;cGm ,rchradas tam-

bem dt qUAisquer b.l'lpGrtandas).
:� fom aV"rso prévio de le�dias
2;;.: �c ,,, cUas
;..

de 98 im
-_.to,

I oa ... PIU."-J'••:
,. , ailes

fi' II .11.
0.. r.á•••SiI

••

ao
·oonomia

na. Tr.r..JhQ. do
C.nault.rio T ico d.ri· _

IV� 'A. CAU.URÕ Plceou
IEnge..-h.ire Oivll

I,'

ii,I;
iii
!�

.I 'Ia
c

a,.

Lft'l\AI A P.alIeI.
,.r , .iI. 4� a, a.

IOf 12 ...
.

5% c
;

S"eito aojlHlo ,r.,.rCl.ul.
_

i

•.,.lIlent.: tia. 18 ,. 121 .)'tI•• 1� is Er=� ,

A•••••ade.: tias 18 i. lI,.. hOI"as
. -'mii.r.,e-·· tel.grafIGG:l�JATlULITE

'fl!ll.IlF8NE 114

CLlNICA 61ftAL
Vias Urinarias

1rat"TQ,.ts fDlJtNllfJ das
..,... ." PlllmlI,

Consult.-It ;aãe Pinto, 13
1 elef �. I ;�5 ..

,

Res. MoIel ( leria-Fone 1333 :tJI
It 1 16· �:�*r

... .}!,,� \t.; C' ás, ' _!l�:-,. �l.�.ii,i".iiiiiiiliiiliiiiiilliilliiiiiil�iililiiiií&iii�liiiiiiiiiiiiiiiiiiidilii·.'���ililiiiillIiiiiiiii._--=-__����SiilIliiliiGliii
-

.. g ., - "X1W?YR'P�?3'&"'!G'i

PrQjétçs eH'Yl�geral
Es�rit.riQ centrai : ptu�. 7tde·�'S.tembfoJ

Porto Uni lo
47

,;fi' J;.- .'
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A

ão João'

Federal e Santa Catarina

NOS CLá.SSlCiJS ENVEL�PES fECHADOS

,._ ����...�'"'!��=
. .

��'W;;W;l:.�'����lm.

V.; Exeia. pree�sa de ul'tua Ibnnoshte? �j
� ,

(�

19 de DeZ6rnbf"'()

6:000$000
Tudo por t$OOO

Fantastico ...

Entrega-se á domicilio, lenha serrada, em

Bem sêca e de otima qualidade.M u ttos outros prernlos menores

Formldave], ••

ICM 85TA��

eK
FLORIANOPOllS

�. \,
.

,.�f'r'>'
�j��i·._
':�di

.

'�;I> I

atriz

...... m 1N'S!lII"<lI �1llIf',�r�4't� .....6_ ..

� !!iI!hbt�.!I' .� _unde Filiais 81n:
�. r

-- "pt tA_ 1lftt. Ii VlI!IlI'lflIlI 80 ..

..... Ii\!IIiIll! Illlllle emlh!l&Qm,1'll t!l1li!;ltIrl. (1�5 )
.WltIIl ..Oia. du r.t ...

a

'l'I�,llu{lh' "!Im toda _

1lI1l<11IU:ll. l1li.- .

'I;) 310.

Blurnen.u, Cruzelr. d. Sul,

Jain_ile, L.g••, Laguna, S••
Francisco da Sul

MOSTAUARIO EM:

Tubarão

==mesa -.' ".

De ...em. Muntll.aI •
... I••

•

\. .,
"
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-""�'" -,._._._ ... � .. , .. �-"-"""'-'- _ ..•.._._-_.------------_.__._----------

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

'-'---"--' ---------_ __ _ __._-. -----_._
.. _---_ _-------_._-_._---_._--_._.

-�----�--�-
... _._ .... _ .. - ... __ ... _. - __ .. _-_._-_._- _-- -----_•..__.. _---_.-----_...._--. ----_._-_._---_ .. --_ .. _-----_ .• _ .. _--" ... -_-._ ... - __ .

CK

.1; ;

Bic�cietas ��i Mo'lCtil'ft,

Wander"er

ASí ;lRADORES

ENCER/\DEIRAS

TORRADORES DE pAo

FEHROS DE. ENCOM/\r�

;��\��;;" ""'�j

.. f:1::'I�J:J
',', .J

yr

los -j I..

�
. ,,1

,

:�

Matriz: FLOR,I
e

NOPOL.I
e

, Filiais
Blumenau, Cruzeiro do Sul, ..Joinvile, Lages, Laf�Uir�ia,
Frar,cieoo do Sul ... MOSTRUsL\RIO e--r.: Tubt;�H"ao

.Sãf.j

em:
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��'!.��;'��'�!ill�O ��I����!��?' ��2�ta,��!o�� IA.Táu Guedes, representando o dr. Nerêu Ramos INa solenidads da colação de grau das normalistas vocacionalistas Ido Instituto de Educação Santos Anjos, de Pôrto União, o jornalista i
Jáu Guedes, Secretário da Interventoria, representando o sr. dr. Nerêu
Ramos, Interventor Federal, que paraninfou o ato, pronunciou o se

guinte discurso:
Exmas. autoridades de União da Vitória e de Pôrto União;
Santas e exmas. educadoras do Instituto dos Santos Anjos;
Exmas. Senhoras e Senhores;
Ilustradas diplomandas-vocacionalistas;
Trago-vos, em nome de S. Exa. o sr. dr. Nerêu Ramos, - vosso CeI. Antonioagradecido paraninfo -, meu magnanimo Chefe e preclaro governante

do pequeno mas glorioso Estado de Santa Catarina, as palmas mereci
das pelo vosso esfôrço, na festiva consagração da vossa vitória.

- As batalhas incruentas que sustentastes, os sacrifícios ingentes
que fizestes e os louros que colhestes afinal, para gáudio das vossas de- João Pedro de Oliveira Carvalho, senhora, filhos, genros,votadas mestras, para alegria dos vossos extremecidos pais e para jú- . .

d. \1l:- F
. Inoras e netes, mandam rezar w'a mlSila lia Igreja e üa8 ranCIB- Maria das Dôres Bastos, bra-] ... ""�_�...... ",,.,_ .... _m .. _"',", .....__ .. ��b�lo de todas vós, constituíram, crêde, no conceito do vosso paraninfo, d ) â 7 1 4, I €I � V

IP

dque tem os olhos voltados para Santa Catarina __ diz _ e o coração mais ce, l\I� dia 18 Q corrente (lilflHlinio, sI. pf)r a ma e seu es- sileira, casada, com 48 anos de' �o�sa I. �
timado tio. pedrinha e sompadre CeI. PEftEIRA e OLIVEIRA. idade, residente no Morro das, 1:;1 �

alto, dirigido para o Brasil, um relevante serviço prestado à nossa Pátria, Para assisti-la, convidara 08 parentes e peseôas amigas, ao- Trincheiras, queixou se á policia I ;,;;----
----

..............:------ "

nesta hora em que se definem todas as responsabilidades, em que saí- d
'

mos governantes e governados da exaltação lírica da honra e do dever, �ecipando agra· ecimentes. centra Nestor de tal, morador no ANIYE RSAIUOS

I
mesmo morro, per tê-Ia insultado

_
(� em que nos libertamos do empirismo das fórmulas abstratas, para o

O JOS-=PNINA SCHW-=IDSON O O
campo objetivo das realizações fecundas e das realidades brasileiras! ra. L L e dito a mesma que comprára I SRA. CAP. OLIMPIO MURA

um punhal para matá-Ia.Porque a Pátria, é alguma causa mais do que a terra em que nas-
_

cemos. - Uma nesga de mar. - Um retalho de céu. - O ar que respi- A CASA DOS BONS ARTIGOS
ramos ! (Especialista em do.neas d. Senhoras Alfaiataria ABRAI-EAN

- E' como ainda o dizia Rui, a flôr que colhiamos em criança de e era.neas) Rua Conselheiro Mafra n' 9caminho para a escola, e depositavamos nimbados de inocência e ungi-
A"'SlINSIJLTORIOdos de respeito, no altar de Maria Santissima, balbuciando a prece que '--''U' ...

nos fôra ensinada, pelo anjo do lar, na figura veneranda das nossas

mães!
- E' um todo complexo e quasi inexprimível.
- E' o meio físico e moral, em que vivemos. HORARIO: das 10112 ás 12 e dai 2 ás 5 horas
- E' o passado, nas páginas fulgentes da nossa História, e nas

I'�_'_;__
'"D"":��� i! i !t !!!.. ,g. nc ,;&:1. !.!li!.1 :,"'ilF'

suas glórias imarcescíveis.
O id i

- E' o presente, na fartura das seáras; na disciplina do trabalho; Dr. Arminio Tavares _ .v,a::a':�: z,na tranquilidade da Paz ! ..
- E' o futuro, radioso, grande, imensurável, na Soberania da Na-II

CIRURGIAO-ESPECIALISTA Assilltente do prof. Sanson 'A-
---------

. I Fa� anos boje o sr. Alcide,
ção,�g���au�1��!��g�:e:í�gUa, dos sentimentos e da religião. I_C�::��:�_�� .��e das; t�::�:'�;:;;:í�:I:;_::�Fí n� I is�i��� �1 � !�- �:�:���I [u���on���re��s D�['e���'��

Da língua, que no dizer de Bilac, em estrofe magistral, "é a última -non.rsd E5uEpO E ano E IEI0adsa O!,lLU OIiJd iJ '01unÇ�o� nas o.u. K>nJIOcI L .�. t"Y <'-:h �.� _._ O l"a grafes.
flôr do Lácio, inculta e bela ! " larmente se destina. E' pela cooperação e pelas tradições SOCIaiS que o

I�-:"j S '_ � �.:.$ b I
h

Dos sentimentos, porque fremimos num arrepio coletivo, sofrendo homem se faz homem. Sistemas de moral, linguas e religiões, ciências d "3 ,:",-;e i �r�
com as mesmas angustias e vibrando com as mesmas alegrias! e governos, tudo são obras coletivas, produtos sociais, patrimônio co- O sr. dr. Nereu Ramos, Io-

Da religião, porque servimos e amamos a um só Deus que morreu mum!
I rerventor Federal no Estado,

na cruz por amor de nós, e deixou para contemplação e esperança dos As instituições não são, portanto, nem absolutamente plásticas, b < ti' Consorcia-se, hoje, na residenalítos, o sinal simbólico da redenção, no luminoso céu do Brasil! nem absolutamente refratárias a qualquer modificação ou reforma, [(CLt: eu, OE' S,egtll4ill; elcgE�:1mil: . \'d '.
d

.'
U

",'
•

f-. ( S 1 rn nela 09 pais, a noiva o en,a�,�Minhas gentis compatrícias. dentro do espaço, do tempo e das condições enfim, de ambiência". -\ J '

• ._, ornr:
,,> "'"Dentro em pouco, ides despedir-vos dêste educandário, - verda- Devemos portanto, adaptar prudentemente as reformas, sem os ex- das Vocacionahstes, agraJ,�ç() ", da gelJ.tilissim,a sflllhorin,?E1 ,C,'C"

cleiro templo do livro - erigido nesta linda cidade, pela abnegação e cessas chocantes e revolucionárlas aos fins visados, mas à maneira que t -s: i,,;, "_,- -e'�"'- i �ampalO _Car�oso,. alta iunc.oua.
v. excrs. ° er se 1",\, , ...p,., '_<. l rta ds ria Costein � e t � r»r: :1 1 d ' I "

1
.

f ;,
a _.. .....

_
a ... u, JJ ,:j o. vr-.lPj-pe O aposto a o cas vossas santas mestras, com o espírito forrado de elas se incorporem pelos elos naturais da evolução que e uma ei UÚ-

,'a,- no "'tIO ,1.'.,"_, {_'{'JI'.,,�'''' ,
� c ," ne iFím tal e filha do n0SSO distinto ps -um precioso cabedal de conhecimentos, e levando nos corações um ver-

I
damental de progresso na vida dos povos, à civilização pre-existente e I'

. . .

pé O ermr. :c pa.ncio cr. ívo tricio sr. Jaime Cardos", com"dadeíro tesouro, em exemplos de virtude. I sendo assim de mister em se tratando de instituições de educação, uma, d'Acuin-, (
..
'�J': pr cduz tu rnemc- estimado eonterraneo sr. dr. Or-Cer.to já v.os despedi.stes muitas vezes. e muitas vezes certo mistu.,1 pedagogia racional e equilibrada. I ru h I' d I"t

.

1 d t til d d I '\ Q' LI' '.,' - 't.l·'ar • ando 1'IOrne.o, a a Iza o .c mICI'!ras es as agrImas a rIS eza, as ca a egna. A "escola nova", é, de todos os pontos, digna o vosso acura o es- laVé .ti S-',U.
,

c .. �. _aI_- '

•.

"

do Departamento D€ntario do
•

Nunca, porém, :ssa� separações ti'�)-eran;, como neste momento o

I
tudo e do entusiasmo da vossa mocidade. nOS53 m,V�;:Cl,>,e! r,r3udao, Cltha i Centro de Saudf' desta capital.tem, uma repercussao tao profunda e ll1delevel, nos corações de toda. E' aleo"re e movimentada. ) d lf I 'tu �'ro I O

.

'I '
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ato C1Vl B.edra .Iea ldza 'J .svós, professoras e alunas ! Não dá lugar a hipertrofias - -

hE' t" d 1 b' d
.

Ih r .,.jl I uras, na resl el1Cla ,01'1 paisque par leIS, os mm ralS a escola para o recesso do lar, na E' um manancial inexgotável de regalo espiritual, para os que e
�XC ��e1"'8;'.}j·e da noiva, á rua Esteves J uuiorála:r.e e bul�enta revoa,da das férias, tendo t�d�s a certeza de que voI- penetram a intimidade dos segredos na sua com�lexa m�todologia, .c�:

iilil

_

.' ln. 10, sendo pad(inho�; da noiva,tanelS um dIa, ao mesmo grato e ameno conVlVlO. lhendo em meio ao riso das crianças "que cascateIa, rouxll10Ia e canLa Pera rew!uçao n. 64. de 14
o 8t'. Jvbel Cardoso e sua esposuJá agora, porém, assim não é. los frutos do esfôrço e da patriótica semeadura.

i do COHer.:e fOI exoneraoCl, a pe- Olga Cars1o�o, Dante Fiiomeno e
. I?:s partir para não mais volverdes, e a separação tem um caráter Tem rítmos e harmonias que conciliam a orientação dos mestl'e�, ,_:ido, BelH\.!1 Pinto t'erraz de vva. Yolanda Filomeno Garcia edefll11tlvo. com as descuidosas expansões da infância e da juventude! i

d
. .

d 3 R paorinho8 do noivo, (l sr. JaimeHaveis de compreender assim, neste momento, que como dizia um Não é, como insinuam os retrógados, a crise da autoridade, nem :l
i

• ar�o. e e<C!iturano a "', e

CJ d O d E dos Santos ardoso e sua e;;[.1\)S�ÁPoeta numa hora de inspiração e desalento, a "vida é mesmo uma cila- "lasse em balburdia. E' a mútua compreensão do deveI'", entre dirigc""wencla 'a lfetorJa e stld-
Ed' h -, d F

"

'lt Lar 090; ieliz .Barsaa pda, esplêndida e florida, recamada ele rosas, mas cheia de espinhos". I tes e dirigidos. E' a condescendência paternal do mestre. E' a terl1lL' : ; das de Rodagem, com sede em
sua esposa Maria Fibmend BarEstais porém preparadas para enfrentá-la, e ela há de sorrir-vos

I
filial do aluno. ! Lageíi. san.submissa, em triunfos novos e indescontínuos. Mas, como em todas profissões, haveis de ter momentos de desfa· i ',,�W"',""�" __��"'.·"'M�'U��'""'�"-

Adem�is, não vos faltarão estou certo, de perto, os conselhos dos leci:ner:tos e de cansei�as, e haveis de fazer a apanha de injustiças e FO [ri�a fiÚ!II ci:a�€s�ovem p'lr alrl1lljam')S feli-
vossos paIS, e ao de longe, no fervor das preces, as recomendações des- desIlusoes, que vencerelS com sobranceria. T
tas boas e santas Irmãs. _ Era o que tinha a dizer-vos sob as pesadas reponsabilidades de

Fazei, pois, confiantes, dêste claro horizonte da mocidade, a defle- uma representação de tal modo honrosa que me abate e acrabunha, em
xão necessária no vosso roteiro, tendo em vista a imagem da Pátria e nome do vosso paraninfo e embora sem autoridade, para versar con

..

os serviços que ela espera de vós, da vossa inteligência, do vosso esfôr- vasco, tão delicado assunto.
ço e, sobretudo, do vosso civismo! Minhas ilustradas compatrícias.

Escolhestes, no quadro das múltiplas atividades que se abrem a to- Lembrai-vos sempre de que o co:'po de professores catarinense em
das as dedicações, um dos encargos mais asperos e de maiores respon- que ides ingressar a breve tempo, faz honra ao magistério do Brasil !
sabilidades, mas porisso mesmo dos mais honrosos e dos de maior rele- Não vos esqueçais nunca de que sob o govêrno fecundo do vosso

vância social, pela projeção direta da sua influência, na formação da preclaro paraninfo, exmo. sr. dr. Nerêu Ramos, foram votadas, e de di) corrente.
nacionalidade. imediato postas em execução, as mais sábias e humanas leis de assis- C:�--il--;---------------

A orientação da política pedagógica, foi, como o sabeis, e por moti· tência e amparo aos professores, como as de garantia de efetividade e f e â1" I�S
vos vários, das que mais evoluiram na entrosagem da administração inamovibilidade, as de férias de inverno e às funcionárias gestantes.
pública, brasileira. Mas tende, sobretudo, em vista que, o decreto-lei n. 88, que regula·

Alterada gradativa e profundamente, de refórma em refórma, des- mentou o ensino primário e o pre-primário nas escolas particulares do I Entrou em gôso de
teme hoje o confronto das mais adiantadas, nada obstante a côima de Estado, é uma clarinada vibrante e um grito de alerta da consciência' tabelião do mumClplO
tardígrados, com que nos tisna e depreda, e ceticismo dos descrentes. nacional, contra o perigo dos cistos raciais qu� ameaçam solapar os fun !JOSé sr. Antonjo Olavo.

E; de como Santa Catarina tenha, pela clarividência dos seus esta- damentos da nacionalidade, como si o Brasil fosse "terra de ninguem",
distas, desde Vidal Ramos até os nossos dias, - sem solução de conti- e como si náo contasse para sua defesa, com o coração, a inteligência '

nuidade - acompanhado essa espantosa evolução, vós, que com tanto e a vida de seus filhos. Ibrilho fizestes êste pesado curso de especialização vocacional, podeis Termino pois, reafirmando, o cordial agradecimento do meu ilustre
prestar o vosso depoimento, na hora em que lhe colheis os sazonados representado à vossa deferência, deferência que lhe é a merecida paga I
frutos e em que recebeis o anel simbólico, da vossa formosa formação ao indormido zêlo pela administração dos negócios públicos e pelo bem'
espiritual. I estar do seu Povo, reiterando aos vossos pais e à docência do Instituto

Inteligências aprimoradas dentro no maior rigôr da técnica peda- de Educação dos Santos Anjos, que vos são igualmente queridOS e a

gógica, com conhecimento exato e domínio absoluto dos mais avança-! quem cabe de justiça, pela quota de sacrifícios de toda ordem, um bom
dos preceitos da "escola nova" preconizada por Ferrieri e Durkheim, I quinhão do vosso ruidoso triunfo, as efusivas congratulações como pa
para citar apenas os principais, numa longa série de pensadores e pu- raninfo e como governante, tambem extensivas às autoridades do Pa
blicistas que constituiram as fontes subsidiárias da moderna orienta-' raná e d� Santa Catarina, cuja solidariedade a esta cerimonia tanto a

ção, desde Rabelais, Montaigne, Rousseau e Rollin, cuja prudência se
I

prestigiam e cuja cooperação tão eficaz tem sido na obra patriótica que
opõe na opinião de Paul Faucomet, às extravagâncias' de Rousseau, e aquí e vem realizando, sob as bençãos do Céu, entre o altar do Livro
Kant, Mille, Herbart, Pestallozzi e outros, atendendo às leis sociologi- e o de Deus, na formação patriótica do Brasil de amanhã.
cas e biogenéticas. E, em o fazendo, quero juntar as minhas, como catarinense e como Nillguem na ,!,ue pOSolU tlfu0brar a

E' que, a observação diuturna dos fatos, conduz necessariamente brasileiro, que subiu extasiado os alcantilados cumes da Serra do Mar, "Comhiaação Feliz". Sempre uni.
ús seguintes verdades: "A educação é a ação exercid� pelas geracões a: demorando a vista no lourejar dos trigais, no taboIeiro esmeraldino dos dOI caminham os imprescinàiveis
clultas, sôbre aquelas não ainda a'madurecidas para a vida social. campos, na serpentina liquida do magestoso Iguassú, e nas interjeições I cflIRpanheirol da Mulher Brasilai

Tem por objeto suscitar e desenvolver na criança um certo nÚme- verdes dos pinheirais, sentindo nos olhos, no coração e na alma, a gran- j r.:-PO' DE ARROZ, BATON
1'0 de estados físicos, intelectuais e mqrais, reclamados pela sociedade deza e o futuro do seu lindo Brasil! _

J: ROUGE "Adoração"
_t-�. =.--& ",JIi$�
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Pereira da Silva Oliveira:Comprou um punhal para
iã;Iiiõ\i·-�:ri3i?rE?f·'�·-3J-·N��i.f�<-_;.y!·iíii_.:;.w��
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o, ;

ma t á--I aMissa de trigessimo
w.,·...

esposa.
A cerimonia será. paraninfada,

no religioso, por parte do ncivo,
pelo sr. Arí Nic(.')llI.edcliI Lentz P.

férias o i esposa, s por parte da noiva,.
de c- I pr110 sr. Alvaro Tolentino 1unior

,.)ao I •

I I J; e esposa, e no Clve, pc o sr. .

I Batista da COIta Pereira e QSPO-
-

S8, p�r parte do noiVQ e -pelo s ..

Alciaes Elpo (; sel'lhora, por paI.'
te da noiva.
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Maria de Lourdes �
Ji Horn Vechiettl �
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:�1 PartIcipam aos parentes e

I��.� pessoas de suas relações o

� nascimento de seu filho
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Rua Felipe Sehmidt, 39
� flH��mrm(� r��[illr$(Q)
�·tgstQt:;;§�
)} A�TI-S4Dt1,4 TELl «

o corr.anJo ,a Fôrçi:'l f-'úbL
ca está c)ovldando os credorc:

daquela corporação a apresema'
tem �uas contas I:\[é o dIa 3 I

o Siibão

"Virgeln Especíalidade'9
,---------------,-- _,_

J
I em casa alguma

_ ---------

JoinvilleCia.&de WETZEL MARCA REGlSTR ..\DA--

não deve faltar

Decorre hoje t\I aniversario na,

talicio da t'XIlII9. sra. d. Almir'a
Liaharea Mourão, esposa do nos-

80 ilustre patricio sr. capitão
Olimpio Mourão, brieso oficial
do i:xercito.

DONATO DO V. PEREIRA

Passa hoje o aniversario nata
licio do sr. Dona �@ do V81(;1 Pe'
reira, dedicado funcionário d"
Lloyd Brasileiro.

ENLACES

CARDOilO-FILOMENO

de

Realiz3 se hojll, ás 18 hQra8,
na resicl.nlCia dos paill da Iloivu,
á I'ya JeronymG Coelho 23, o

@nlace matrimonial do sr. Aldo
Linhares Sobrinho, funcioaario
da Prefeitura desta Capital, Gom
a seBAorinha Olindina Elpo, dilé- <

ta filha do ilf. Antonio Elpo t'

s,,6Ã��:R(J�tv
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