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I Latil1l, língua meeta.; i
• .-- .......al· met-i� ü-,. ....8iíIIII= . r. •

I Po.. R. G. CRUZ LIMA I
: oA
• E' um It.bito e até podemos considerar um V1CÍ-) d. I
� se dizer: L\TIM,LINGUA MORTA, com o fim de meDOII- :
'" prezá-Ia; os ginasiancs tem lhe verdadeira ogeriza e poucos •
I são aquele" que a ola se dedicam. :
i Ainda agora o grande jornal "O Correio da Manhã", ; I

ANO
v referindo-se ás "Lápides em portu&'llês",com III11São ao decreto (I
! do Tte. Herbster, Prefeito de Jaraguá, que regulou as ins- 61 i

I crições nas lápides dos cemitérios daquele próspero munir-i el' Ge JJ digno do:
8 pio, proibiu que se empregue outra língua do que a portu
8 guesa diz aquele grande diario que "o latirn deveria ser ex- I id t AI j
! cluido das exigenciss da lei.por SPf urna lingua 1n000ta ... ;"orR

ii'. rresl en .e_ es.. :�.���$:�ft �fth
f) defendemos a medida tomada pelo ilustre Prefeito de .Iara- ;; � & F��� U

; guá, medida essa que 116 vem colaborar á grande campanha .11, sandri
b{! nacionalizadora que se vem processando no país, porém, não .

� concordamos em SI' considerar o latim "língua morta", com

te
1

:: n fim pejorativo. 5ANTIAGO, 12-A propósito I LONDRES, 12 - Está

I O Latim na opiniib ,ir;> ;f" n 'I' P'''. A()n r. I é () flOR incidentes de ôntem TIO Con- I RIO, 12 -- O caso da «Cita », i Afirmou, ainda, ser a «Cita» provocando extraordtnarte
�

Revdo. Pe, Arlindo Vi!);'; TU' ,,,in '0" t,jfq;l;j sdJrf' O !?H'.'·O, quando, por mntIYOS r-es- que" t.int o vem de afeta!' a eco-. uma instituiçãe honesta e bem alarme 1I10S meios dip8o-
� "O latim e as iiIIF';�� W"" I r,,· : til SI. ;'l'. I! lider radical GC.l!7nlez l'lolllia nacional, em que fi,ura Ql/rganizada, não atingindo 0« Cra- maticos a concentração� UE' pb"'li"t''''lwntr, illll)'l-.iv"'" ',,' r'll, p:.'" qllalquf'J' • \'ic�!··IH »tacou () minist ro �o In- rumo principal protagonista Pcrcy que» li irnportaucia divulgaria la

= de lingun t(jti��' f(; r- ',.:;,m .:" ..: :�� ;"'!, i, ('tl!ti, () intenso eis I t.erior, Solas Hornr., o presidente Levy, continúa sendo objeto de dizendo-se pronto a provar que
de tropas, lntctadaêntem,

8 lingua mãe". 4& Alessandri dirigiu um manisfesto : comcntarios na imprensa desta I tOQO o escandalo feito CI!I'l torno pe�a JUemanha na fron
ti Pedagolol americanos P. europeus entre êles D.O. Kent : á Nação, declarando que está capital, que, em suá maioria, es- do caso não passa de urna explo- telra com a Checo..Slova-:: (Language and P:bilology). M. eh. Grandgent (From Latiu : lendo usada violencia contra o' tranha que o departamento Iis- ração. quta,g te italian) P. dezenas de outros trataram dai! relações existen- .�.' governe censtituide • acresceu- calizarior do Tesauro nunca se
fi tes do latim e RS linguas vivas. tando:

.

- tivesse preocupado em analisar ��88ftdW ri-• ! E tA h f d E ·1ttI.".cn.f!IIIaQ .... _.,uu -.eI!lll,,�_ .. IItI_ ... ,..... .,= Mrne, Saint-Valêry, observado: fi sagaz. que fie dedica; «nquanto!'lu or C e e e < s- os i]E'.(lOriílil da mesma.

� á crítica litoraria t' art.ist ic«. 1""(""V('\1 sem rcbuço: "A poli- :. t ado não permitirei. Tenho meu i Todavifl a grande falcatrua fl"'3 01 D
'"

9 tira demagofilica adv('r!S;., í . "�i' �"f,,.ri')!'·('drlP é instinti- - f>irvfldo de\'P� a ('uIrllll'ir: (J (ir' lurno U!ll novo aspeto com o I�ura Ua cegu�lra COID as
8 vamente hostil tlOS t"studp·; R ('g'/ hilin,,� porque �ão estudos I er.trf'gar o palS ao meu Iluceesof'

.. opai'é.cimento de Pel'cy Levy, que
I

p mifi· d� ds elite intelect·ual e ela O� comb3.te conscifntemente para �
dentro da lei e da Constituiçtio >. i e.s�ava sendo p:oeur�do �eJa� po- COrl1teaS de OJl,lilOS e�� lisoniear a multidão primaria." • I IIJcl!ls desta capItal, {je Sao Paulo

8 Outro ilustrp. profes!!or d. Universidade de Bruxeh.15, I i
-- - ! e de 1\'1in3s (;erais, o qual acaba

:� Felix Peeter5, cita !'iS palavra!! de Gilson: "Ce 50nt ceux qui i; \ de apre,;;ent?l'-se á policia, acom-

� savent le latm ql'! !av"nt les langllfli moderne8". I n f d t ·t ""I punhado do �fLl advogado, vindo
�� Todos os gu;ndes mestles d,; nOliiso vemaculo são una- :1 Ue esa o ern o I de uma fazenda de Sf'U irmão, no CALIFORNIA, 12 - As eor-

� nimes em afirmar <li!::' par"! !In f'I,nhpcer profundamen'te a 9, •

I
"'" Estado clt' São Paulo, para onde

neus extraída. dos olhos de cada-
g ����,JE�tO�g'�E C���e�'E�Er�1S�):I����:Al�E2�� � no a emao 'I' �3::�:a:d�',l:do 31ltCS de rebtmtl'lr

veres foram empregadas com su-
!;I 1 1'" �

-

• . -.. •

'l' PARIS 12 Notl'cl'as prc"'ed"o'
. . II.

ceno em duas operacões para6) SEM QUE SE DESVE�DE OS SEGHEDOS DA LlNGUA � ,,\, , -, v. C,
, Dl'pnis de interrogado pela llU-. .' .Oi

�I e 1.1'" do estp fifi Françl'l di?elll .

j J f' P
-

L
I restaurar a vIsta perdida. 0'3 ci-

o MA-E ii)
.

•

,.�
i I nnllf;l( (l, 01 ercy evy po�to I .:- .

"
1... O que m al€'lnãt'� mtensificaram or. i

"b d J d 'd d
rmglOel que prat;caraoo as ope-e Msr. Lavallée em uma das úbras, referindo·se sobre o el trabalhos de �onstrução de f(:rt i. em I; er ar ri, ten O a Cl ti e por

I'
rações declararam que prefal'Íam� d d I" "L" ddI' men{lt'elll1 f"::"'"

estu o as mguu a"8lm 56 expressa: etu e 1'8 angue�

I
ficações ao 100'''0 da margem do A

'" .'
! C I d P I"

lcar 110 Bnommlilto.
d t

. .

II d I ANCIENNES EST "
. o �aIr (.a Mltra 9. o leIa, A' Ih d_

mo erneil es. emplnque; ce e e!J angues . "- Rpno, tt'ndo cbe,ado mai! 15.000 f I d O GLOBO p. J' nUDCIa�ge que os o 08 a
'" CIENTTFIQUE" a alI o a « . � ery �e- h M t C f I 'd.,. operarios que forçam empreiGdol I I

-

f
'

'd
.

�en ora argare arr, a eúl ":I

S Suía fal'ltidio!!o aprf'lentar 09 te8temunho! que se SUC!!- nêsst �er�iço. �l (ec arou nao ter l1g1 o, pallB ba quasi quinze dias, re�tabele- M6) clem um nos outros, de grandes filologos a respeito do latim

I
la s� er:_contrava na fazenda d� eeram a vista ao reverendo Va- U §omenaO"em:: e lua influencia no eitudo da cultura c1af>li'·8. fh' h-
geu lI'UlUO, quando o. !ato fOI hardi, de Portland, quo visitára/ �. o ..: Ultimando elite simples elltudo, apresent8mO!l estas belas . egara aman· a O; propalado .. F�loll, a !Ii:m, sobre

os prisiolleiros condeuadoll á mor· ao ml�l��tro PI ..I p.lnvral'! proferid3s por um profl'e!lor em um congresso de (� �:-.u pas�ado, rlllem�land() os te, na prisão de Saint Quintim,
m .:::;

:
professores primarios: : conde 8ell j Leo,,. S�i .lçn� que tem pre5tado ao Bra- á procura dq alglJem que lhe IJ"inO�"'�'e� Br�l11d�o"PoUIquoi le latin? I

SI •

_.
doasse as: comeas, post.m®rtem.111 'Udt. lall U: Parce que dan!! la culture lans latin, le pire II nard; O

III Tamberu Artur Norton, de
: est que l'on ne !laura qu'incoooplétement \e .... I '.L•• , .n�vft m IIIQ11 vinte e um anos, de Sacramento, T � P& rr O• !II> "1;,,6 V I d.t"... L'1.LJ, 12--- ministro Ma-: français. parce qtl� l('� étndps cl�ssiq lIes on t

I subrueteu-ie á me�ma operaç�o. rio ' Pimentel:Brandão, foi alvo: les seulps qui assurent.!e pif'd, pareI' que le
.. Pelo navio COMAN .. nisterio Clill!.., Ne.nh�lmd0sdO!soperado�.tem aqnideuBlaliignificativademon!l-

e:.
latin �"t no! r� langllP pile mêmt- en son premier -.e DANTE CAPELA, cheg�-

u perrIlJss�o pll.ra receher vI�ltas.! tração de apreço e de simpatia,.

état pt nous rpnd pr! pre� á ailt'r ali !'ens d' !\k. 05) m:dICOS dIzem que sera ne- II tendo-lhe sidl) ofer�cilil.o um b.m-

I
aprés les réglt's ct h, !ignifir.ri ti/ n pl'éci�e eles II rã, amanhã, a FloriaB1G- U iinO (,CS8IHJ� urna semana pa�a que I qlJe�e a que estivlram prisentelilmots." I �(ili§, O ilustre diptioma1l:a HAVANA, 12-Laredo Brum o�lacIentes se adaptem a nova

'I
cêrca de 300 g(mvivas."La vertu du Iatin eilt incontestée."

I
• Conde Bem de Le[tiiilard�, anunciou fj organizaçio do seguin- 'I

Vl 0.3• . d d IQuão preciosos ensinamentos em tão pOUC3!l palavras : novo titular do Rea� vice- te minisferio: I
reveren (J

•

ec arou que pode
• "A virtude do latim é incontestada." o

Consulado da ItaUa rms.. Pl'f:'�idente: José Enrique Brin,; :?�S:r�rr e perfmtawente, em�ora i: �.,
� it' gllier; Estado, Jllim RemOI!; Iu- .

h falte a outra vISta,'
C

19'l· oQ· !ta .� p (jI�. �
. . • perdlda ha quarenta e três anolll I ontt8Dua O••••••••oe..oo.".@HNflli80lenor:IVlanw".IJ.Imenez;Jllst.Iça:Quand··'d·a

_ I Augusto Snlandflgas; Defesa Na- I o IetIraram � a�a ura ...Vão de'clarar Os cllialês,f!s revoltararn�' ciO[l�I: Domin!ios Ramos; TeElou-I�1: olhos de Norton, ele flcou a rnOVllDento1'0: Amadeu Lopes de Cl'lstro' Co- I I ar alguns momentos e e:x;ela-

da
--- .------

nos----campos
-

de---- ���('1�sJ���.��oo���\a�;br;:a��� m�IVejo coisas confllsa�, mas pos- envolvidos��_. _
_ __ _

blicas: Enrique Ruiz William�;
Iil� enchergar» e desmZllOtt.

_ Educação: Aurelio Fernandez;
CODcentra�ao Sllúcle Públi�a: Manuel da Co�-
_______ . __ .:S__ I ta iAilttatu; Comunicações: Fran-

cisco Gomes.
tervicnm e.:lI chinêses.; travaram I ��V�Jr.,?&.:(�;:W"l

l�ta com êlciI, durant_c uma hora.
i II=ncf,nntes na ln ..I'malmente, 011 amotmados foram' II.. � I Sq:_

dominadCls, lendo anillrla a b!!n·1 • �

deir. chinêl'!a. De,ido a luta, o' dl� Or�ent�1campo ficou cheio de tijõlos, cacos! U a fi � U
de garrafas de cerveja, etc. :

.

Os cOnlelhei�os �1Unl.cip��s re-! LONDRES, 12- Informações
ceIAm que os Japon�3es :xl)Sm a de Alanacad dizem que as eu-entrega dos prisioneIros, mterpre· "

tando o levante COlne uma ó.emons. chentes na IndJa OrIentaI causa-

tra,ãe IInti-niponica. ram a morte de ruais de trezentas

voz POVO
Preprietaric e D�rrettf)r iResponsavel

�,
):

IVI Sabado 13

C.ASO

ti A I R O CALLADO

I NUMEBO 1223de Agosto de 1938

DA "CITA" Alemanha con

centra tropas na

fronteira

A

principal
gonísta

'"

a greve
fome

prota�!

daveres

SHANGAI, 12 - OI'! chin@seil
qUI se reyoltllfam no campo d"1

h d· . SlIANGAI. 12 Centenu deconcentração, a,c am-se ISpOlt08 chlnêlcs .que· inteifllf8ll1l os "regI.
a declarar II greve da fome, tlm, mentol prrdido$", e que �e achun
sinal fie pr,)tE'sto pelo:!! maus tra-

'11�ternadO"
no car�po d, c:mceatra

tOI recebidos por \lar te do des- çio da ciJltceasio mternaclonal, rc-

d b ,oltaram se, hoje, e hastearam ali
hc.mento e rUS!!t)S- rancos, en-

i uma bandeira nacionalista da
c.arrliadol de reatabelecer a ordem China. As autoridades enfiaram
na dita com:e€sio. para o local voluntarlos da Conce�-

aão, lIublltitulndo o regimento que

(i.:ave conflito na I
montara lIuarda aos ehlnêilell.

•• I SHANGAI, � Slo conhecidos

f de Direito de detalhei do levante de centenas de
.. loldadoll chlnêses dOI "bat�lhõ81

perdidos", Internadol no campo de

8 AI·res .

eoncentrnçlo dr concessão int.erna-
• ! ciona'. Em face da proibição de has-

tear Q bandeira nacional chinê.a,
OI ex combateates desobedeceram a I

BUENOS AIRES, 12-Duran- prdem e )laBtearam o pa,ilhão em;
te um tiroteio na Faculdade de um aIt., mastr.. Os 101�adoB dos'

I)' 't d C d b t
. regimentos russos de ylgIlanc1a in- I

IreI o • or o a en re OI as-: _
.

lud,mtes reformistas • anti-ref('r- :
a:

-.

"t 20 -IIl�ist.. , ? estudaute. �làerto San- Lm revls a mi o
11alO fOI morto, fItando outrol '

doil ferido•. O fato calalOU cons· soldadosternaçio tanto aqui como em

CQrdob•.

o

Norton tem ainda uma vi�ta
perdida, tendo ficado cégo em

1932.
Dois medicoB oftalmologistas

declararam que em sete ca!ilOS de
transplan taçõe� somente aqueles
dois tiveram 6xito.

peS:'loas.

Preparativos para
_"p'il.'GIOOI"" �""'.H"_

plebiscito
- y......_..

...... -

Auxilio federal para
a construção do

Leprosário

HENDAIA, 12 Noticias proce.
dentes de Espanha, infermam que
o general Franco, per intermendiG
da:;; legiões comandandas pcio iene
ral Queipo de J.hant�, continllB o
movimento envolvente das f1)fcaS
�oYerni&tas que se acham estabele
cidas ao setor oIe Cilldad Real.

Os governistas, J)or sua vez. re.
dabraram sua atividade nas Ime

O sr. dr, Nerêl1 Ramos, Inter- (ifiaç;;es da lonlidade Cabeça de
Boi, niio tendo, todavia, alcançado,ventor Federal no Eiltado, recebeu até 3ior., nenhum d&s seus objé-

o seguinte telegrama: tivos.
RIO, 9 - Tenho o pr&zer de.

comunicar a v. excia. ter o �r.
Presicleute da Republica manda
do fue:r a distribuição da verba
du lepra para o eorrent0 exercieio,
tocando a êSBe Estádo trezentos
I noventa contOi! para prossegui
minto da construção do Leprosá
rio desse Estado. Saudações atm
ciosas, Joio de Barros Barreto.

Perseguindo
" Corisco" e

seu terrível
bando

RIO, 12 - Está sendo esperado nesta capital
Interventor do Estado cllo lRio Grande do Sul, co

ronel Cordeiro de Faria.
Està viagem está dando motivos a observa

ções e comentaríos nos meios politicos, por coincidirBRINGON, l%-Lebru.m, Da-
com a vinda igualmente aqui, do Interventor Ade-............. _ .... __ .... .... u ladier e o general Gamehn pal- •

I ""m revista hOJ'e vinte mil mar de Barros e do governador' Benedito Valadares,B!lram " "
I ••

Nã t ã
I 501dadoll alpinoa, que concluiram' dliZendouse que se trata de Iniciar os preparativos

. O er O \ Ali manobra. de verão.. para o anunciado plebicisto.
• Em imprOVIso pron�nclado pe- Abordado, em !Porto Alegre, pelos jornalistas,onde reSidir rnnte as tropas. D�a?�0r elogIO? declarou o ceD. Cordeiro de Farda, que a sua viajem. caloroaamente li. dIVIsa0 de alpl- h • t "JI t· I I

'

d
.

nOIl, salientando qU8 eles �deram tln a e:n V�S a tratar ue assun os re at, vos a a mg-

PARIS. 12-liJforlJllçõeIJ d. um magnifico exemplo de tena- nlstraçao do Estado, acrlltSctmtando, porem, ser mul-
E.rlim dizem qut' {JS medicolC ju- cidade, resistencia e entusiasmo e to passivem que em outros casos tivesse que interferir.
úeul eslãe lendo intiwl\Qol!i a ,que B Fl'l.luça póde confiar nas Os observadores, enuetaalto são de opinião, pelo
aband(lnar oe seus domidlio'1, Pro 'tropas slpinas. que se está processando nos arraiais não existirem
virtudfl de não havPf fsC'Ílidade Gamelin .decl8r�u qu.e o. �ra_nde malEs dúvidas de que o plebiscito e�tá sendo pre-de .lojslTlf"ntoB pata {,; m('(ji('(\� E�tado .. Malor eBta 8atlsfeItl�sl.mo .

., •

ariaDU!!!, qut cheglllw do interior. I COlll O! resultados dos eXerClClOf5, sentemente O objeto dos mOVimentos verificados.

As "fortalezas voa-I
!

doras" partiram /�_m_ -

11,11-1MACEIO', 12 Noticia�

P�ra M;aml· recebidas da coluna volaate,
U � empenhada na perseguiçio ao

bando chefiado por COR!S.
CO ,dão a canhecer as sraAdes

IIPANAMA. 12-AiI «Fort.ale/.&I dificuldades flue a mesma está

IVoadora.:> partiram para Miami. encfJIntrando no sentido de
levar a cabo a lIua mis5ão,ás 3,31' horas. O! pilotl!ls mostra- por moti,o de se recusarem

Taltl-�e atentos para a tempestade I os habitantes da J:cSião em

que varre o norte de Porto Rico. denunciar os passos dos ban-

'R�·����
..a--- ....

t---------
.. -'" III �ri�::S' ::c:r�:: :: �:::::�eStaUran es nas 1!tOS mas de caboclos honcs·

1
tos, a quem o mêdo faz ca18r.

f b
..

Sabe-se, todavia, qee CO-a ficas RISCO foi localizado, ontem,
nl'l localidade de Jaburu', aRIO, 12 Em reunião ontem

'11 qUlRtro lel!lnas dl1: cidade derealizada, foram aprovados os ell- Mata Grande, para onde a es.tudos preliminares, para o estaile- COlHa volante acaba de sejjuir.lecimento de restaurantes em todas
!.Js hbrieas do palz. -_:••••

-

••�-;."

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Credito ,para
obres novas

e desepro
príações

Por decreto do Interventor Fe
deral foi aberto o credito de 500
contos, por conta da arrecadação
do corrente exercício, destinada
á execução de novas ,.bras e de
saoropnações .

•

do ensino fntend�r,ci:;}
I de RiO Pí'eto

VENDE-SE uma casa sita
á rua Fernando Macha
do esquina da Visconde

ile Ouro Preto, num dos can- A'5 20,3Q - A PRE-a Em BUSCA DE

tos da praça J 5 de Novem- rat.e.nros • Um progr ama para

bro. Tratar á rua Bocaiúva 1.- ...ciiaiiiloíi*lirioiis·----�IIIIIIIi----
n. 67, fundos. !

CARTAZES
DO DIA

••U.N, o lider tI.1ii
cinemas

_____9l�.�_�=��Z�E;�T�,��<��� _...-- -"�---------------------- ------------_...."""""'........_--_..................' ''::':'''''_---_

Nacionalização
o 'fechamento de escolas
que só ensina rn em lingue

estrar-\jeira
Tendo o sr. monsenhor Carlos escola pai ticular de Ribei ãe

Edmundo Sabaia Bandeira de Can,,)a, no município de Hamô
1\ leio pedido o registro de 14 ma.

escolas paroquiais do distrito de
lpiranga, município de Chapecó � G .
e não havendo o requerente
cumprida as exigencias da decre
to-lei, n' 88, de 31-3-18, a

tij'Je alude o parecer da Inspeto
ria de Escolas Particulares e Na
cionaliaação do Easillo, e miais.
trando as escelas pelas quais prc
tende respcasabilizar-se 8 ensine
Je llO�ua estranjeira, • que cons

ti' ue flatrante yielaçto ae decre
t o .. lei fe4leral n' 406, de 4-
5-3e, pois se trata do escolas
pr imarias rurais.. Interventor
Nerêw RamQs indeferiu o pedido
e deterwinou o Iechamento da
lIJuelc$ estabelecíVientCN. devendo Ie Depaltamelilto de Educação
providenciar para ser prestada
assist.encia escolar Ui respectives

, alunes.
-- O sr. Interventsr indeferiu

o IJedicle de registre de Ricardo
Golb e tambem msaàou fechar.
peles metivO! acima expestes, a

Foi autorizado o prefeito mu

nicipal de Mafra, a receber por
doação de Germano Woehl. um

terreno medindo 25 mil metros

quadrados, no distrito de Rio
Preto, afim de no mesmo ser

construída a intendencia municipal.

A venda em todas as

Farmaclas

PROGRAMAS DE HOJE:

. A'S 5, 7 e e,30 HORAS:

CARGA J-IUMANA - UIIl

filme de; ação com Bryan Donlevy

I' eA
a continuação de filme ser:ado

SOMBRL\ DO ESCOR-
! PIÃO
•

com

Ralph Bírd e Joan Barclay.
PlfI§8--I$OOO.

ftEX, U 5, 7 e 8,3:J haras: i
1

ASTUCIA DE CAVALEf-'
RO com Bob Allen e '

I �OBINSON CRUSOE' - !
coatinusção. !

PreÇ*-1 $000. !

i
DE CARJ
Cine-Teatre I

J

5' e$p�lg da COMPA-I
NHIA !�ACIONA� DE ,�O"IIMEDIAS cem a peça O Bf IJO
QUE ERA MEU.

Fr�.: -·-3$000.

TEATRO A.
VALHO-R.yal,
-ás e,15 horas:

Casa Três Irtnãos
................................................e ��••••••••••••

PALACIO DAS SEDAS
+*iS i! .�

Durant o mês de Agosto.
-.

e todas as cõmpras
supenores a 30$000, darão direito a
finos presentes, como sejam: loções,
pós-de-arroz, sabonetes, meias, gra
vatas e ate bilhetes de luterias.

•

1
...•....·• --

I.
' Afim de corresponder ao su

CGSso obtido com a maior

liquidaflo de sedas havida em Fia-

I rianopolis, os preços gerais sofreram
maior redução:

I
ae • ..

_�
... _af.

Visitem nossa exposição de nresentes
!ii

�

I
1r��@Ç!f::5".AL.�riI:�_�i[C�_1III1J

-- 193&

� ....

-: ,� :
.,

,r\,

.'
..
-.

I��ft}:;:,f {' ": .

i-:

��'f�i;j.1' �i: :��i,1j1b-:

Programa diurno
De 6.16 ãr 17.30 heras

Programa noturno

De 1'1.31 M 2.000 horas

Alrr frente
Bob Lazy
Nuno RaianO
Irmãos TapaJós
Alzlrlnho remerga
mouro Oe L liu�ira

Or-questro Or: Oan..,a�
RaõamliÍs r: o Mil 5tor!!l
Rr:glonal O'l ehnte!::lon Ql-O

eõuorOo Pntcnê I! sua Ttpicu ('(}r:"i,:nttlS
�omi!U IIIl1ip3rnan corn II J.-qUtli:I'O IH

r.ncerloe

A�llrtura com VOZES NOVAS, eternentce
eetretontes no radio.

f'i's horas certes. Jornais felallcs CDr� n
.

tlclce II'm pl'imelra mãe , forf'leciOc:r;
pela A HOITE, II: oferta 6a CO!!ifJ
f3uima,'õ\ 5 Ltõo .• awll:ncia ("O L,.·
leria fll'c1eral.

R's 21.30 CAtiCAO 00 DIA - - Escrito
e intllrpretaOa por LamartltH! Babo,
uma oferte Oa caso !)e lou�(15 "O

DRAGÃO.

A'.-Z.i ha, - 5EREHf'iTA • O programa
mc ls llnco O" rcõto,

5peaRers õe eludia: f!llso pjulmarrle6 e

GOuvalô;} Cozai

Ama_hA

AO Tarife. fool-Ball

A' Noite· 100 melo, Celeste Atda, Hestcr
flr,1arol.

I"

FLORIANOPOLIS
Rua felipe Schmidt N., 22

TelefQne, 14Q1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ul11 pae

PRODIGIO, significa MILAGRE, '

MILAGRE significa I

�HABLAUTD

usando o creme

CHARLAUTH
I

dirá logo sorrindo: que produto
maravilhoso!

o payilbão brasileiro
.a Exposi�ão � e

N. Yorli.
I

NOVA YORK. ll-O contrato

para ft con.truçb do pavilhão
brasileiro á Exposição Muadial
de Nova York.1 foi adjudicado á.
firma Hegman Morri! Comp:lllí.' ��
vencedora da eoncorrencia publi- �i;i'd
ca, " qual participaram doze con

correntes. O pavilhão está orçado
em duzentos mil doia rei, aproxi
madamente quatro mil contos em

!

moeda brasileira, terá dois anda-
'

rei e ocupará uma área de quin-
ze mil metro. quadrados. Conte-
rá. um jardim tropical e uma re

produção fio I do viveiro de co- ,

br.. do Instituto Butatan de S.
Paulo. A construção �erá iniciada
brevemente.

dai
I

-AI I

avees
I

A Instalação
fabrica de

• •

naoenas

IUO, 11 Sob II presídencía do

lieneral Mendonça Lima reuniram-
se os altos runcíonarros do Minis'
terto da Via!;io, com a prensença do

general 1lelluerra e do major Ivan

Carpenter, representando, respecti
vamente, as aeronautícas do Exér-
cito e da Marinha, além de outros

militares, sendo encerradas as

de-Imarches para a instalação da fa
brica de aviões brasileiros, em La·

goa Santa.

uma cbacara, metros de J!'.lgura,mais ou menos

nesta ('�pítal. Preço com o proprieterio.
e cem 1.68 me-

D
DMRE'1fOR PllOPRIETAltlO

DE Estação ,PERDIZES - \l5!a Vitoria -- Estado
de Santa Catar!na

Pi h
O melhor estabelecimento, perfeitamente aparelhado

para�o tratamento conservativo e cirúrgico de doenças pul
monares (pneumotorax, frenicotomia, toracotomia). Este Sana
torio encontra-se localisado na Estação Perdizes - Vila Vi
toria, na Estrada de Ferro S. Paulo - 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

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

Seção separada para convalescentes de doenças graves,
estado postoporativo, impaludismo cronico (malaria), esgota-

i ��nto�
etc.

__

���-',.�---_--_-�.���J:

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

PARA TODOS s ESTilOS

acabamento ERAlDOcom

d

�abra Postal 37

--'---- ----

ov
Diretoria de Obras Públicas

SeB"�i�o de lUiE e Força de FhnüasiopoUS

.
Te�u,h� e Estado de S�nfl:êil Catarina sido

imitido judiciahnente na posse da Usina G,e
radera Hüdroeaetruca de MarGim� em data de
4 de julho próximo passado, e sua rêde distri
buidora, aviso ao pubUco consumidor desta ca
pital, por ordem do Engel11lheiro Diret\il� de
Obras PúbUcas, que ii) forneelmento de ener

gia elétrica para luz e força está sendo feito
pelo Estado de Santa C�tali"ina, a contar da

� I quela data, e censequentemente todo paga-

II m_:antG re�:it.evo a esse f(iJjrnecimento deverá ser
feito exduslvame�te ae E!itado, em repartlçãe

I,
e ocaSiã.o que i.orem <!l.ferminadas em tel,';po

I
oportuno. F§orianopoURs, 10 de agosto de 1938.

! (a) --- rt"ll�NFRE!1]O tErnZ. Ent::arn�gad@ 'do

11=�ie:�_;;'Q .

-0--;------_

---------

Caixa 19

MACHADO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



DEPOSITARIOS Em STA� CA-rif�,P2�Nj;._1,l;

1-1 O·E P C K'E

FLORIANOPOllS

,,1E...,a.IENTANTES E

CARL.OS

liuzinas
BaseH

Matriz

......... "arata. p.r" •
• •• Ih•• ti. .untl. Filiais em;

__ - _•••••••rlo. _no ....

......... _ ••n..... 111.'•••• (1�8 ••p.)
1_••_. dur...n......

•

..... •• 1011__ M_

._•• tllI ....

Velas -e Magi:l.

BlllmaR.II, Cr.zeira fila sua,

Jolnvile, Lag•• , L.glI•• , São
Francis•• d. 5.1..-

MOSTRUAAIO EM:

Tub.ra.

«; eu- i44 srm �i
.:Adolar SChWal'-I� \'-

L III

&tt.tr�O Telegr.: DOLn. - Caixa Psstal, 32
S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARI�A

�AfriENCIA »E VAPORES

C$lllpanbia Salinas Perynas=-Ríc
r_, Terres &: Cia. Limitada -Rio
NaYicatlg Brasileira Limitada-Ri.
Navfll.flo Cabofriense Ltda.-Cabo Fríe
V.4eRbraado & C�.-Santos

l'IAUNi DIRiTAS PARA O PC'RTO so RIO I)EJANt:II'�G

*vegaçãQ entre BUCAREIN (joínvíle) e: SANTOS,
ANGRA DOS REIS e RIO DE JANEIRO, iiréta-

mente, sem transborde
Tem sImp" vapores em porto, carrelQni.

, "'arrlga-se de classilicação, mediçlo e EMBARQUE. de
....as as especies de madeirls lerraelas, beneficiada. e em

""85 etc .• cereais e mercadorias em geral, para 'tulllquer
poll. ciG Norte eu do Sul do Paí5, bem esmo para e Exterior
ReceIe clrlas de ímportaçãe.]dó Pais .u, do Ex-

.

terier, ,ara lIIesembaraç•. e redespacho para
as praças do interior

D�C;VIO DA E. DE fERRO ARMAZEM PROPRl.

SeRVIço .GARANTIDO E RAPIDO-PREçoS MODICOS
_

, 'ai"
f.,

Em
l,
I

TEM SEMPRE EM STOCK E A' VENDA. POH líl.•• 'II PREÇOS SEi\l COMPETIDORES NA PHAÇ:,\, �
ti MATERIA!S ELETRICOS, LU,TRES E ABAT- I�1 jOURS ELEGANTES E MODERNOS 14

NOVIDADES.! VISITEM A 'II'."'lte'tr'ii�'-lB I�Rua João Pinto n. 14 ElJ. &1i.�g IN

ACABA DE RI::Cl::.BER UM F1NISSIMO t:ORTI- r.�
H�MENTO DE CHUVEIROS ELE'TRICvS, NOVI :;.,

DADE NO RAMO-AR rIGO ..._.ARANTIDO :�
����������}�

"
I,
i'
,

,
J.
! �.

loteria a sua favorita

Rua FeliID8 Schmitd rr 7 e 17 a

No;;Estr.it. ".nta •• Leal

Federal e Santa Catarrna

NOS CL�SSICOS INVILO,.iS nCHABOS

• I

Metodo prátic. para se

aprender a executar com

absoluta prrfeiçlo, ao San
E.no ou Clsrinete, os maia
varil1dol
Trilei acr.batlc.s I

Imltasils comi.a.
Preço do volume 12$000
Pedidos 80 autor:
Antonio Lopes Guerreir a
'fila. tle Sa.rzeda.s� 55-S.Patdo I

��.��������������������_�••�__ ._••••__ ._-------� �!�5t.H."�)�t�t��t�,�����������������i�������

Banco do Brasil
..,....

r...... r...rva

11'.011:1"""
111.741:1"""

.ICUTA TO.AS AS OPiRAÇIES IANCAftlAS

.....U.•• COIUfIS'8ND.NTBI .u:re.o. pim
A..CI.1 LOCAL !lUA TAAJANO, N. la

Altona. em conta eorrente, ••••,úint•• [uree:
.... ce. JIUI (COlllE�ClAL SR um!) 2% aJA
,.. liaitdel (Hllite II, 50:000$). 3Y. ala
.... ,.,.lar.. 011(. lIe 10,000$) ,,,. aJa
.... de aTIM pré,t. <de ",aisq.cr qUBtiu, ... retira.as tam

=�J,CI1 ú. 'l.aisc.cr iaportalciu).
".�. ATiIO prévio Ife 30;411S
ilca de ,. llas

.

Wta. de:,. llu

_i�1 Â pa.__PDf.
Ir'. p.' miau

.

, por 12 .ise,
Co. rca� racaMl

UTIlA5 A PJl:aMIOI.
. per 6 .fles
por Jl1mêla

S.t.(� .ao 'aêlt:"optr�"la1.
Ixpedl.nt.: ela. 1'0'''i. 12' .'da. 14 ,. '1.
Aos sabados: dás 10 i. 11,30

..

hora.
Endereç. t.learafic,o: :t_I.A.T:lLLIT.

TELEFONE l.la

..,. I. a•

�� c

herae

"

_o,.

ao Fama Muntilal I

ELE'TRICi�\

IPP

• T •

quinta-feira
18 de agosto

•

ALUGA-SE

i',
r :

,

I�I�I r,

Casa no Estreito

(J.i. P8I5ôa)
Sala de -vi.ita - cinco

arandoll quartos - sala de
jantar - C6pa - casinha e

instaleçõel sanitarias
Luz elétrica cm todo. os

compartimentos
Dois quintai. complehulle.te
amuladoli e uma explendida

praia J. banhos
Dois porões c dois anques

para lança. de u�upa.
Onibu» Da porta.

T.doli e. campartimentos
tem jaD.111 e a casa está

c.mpleJanocotc Do.a, com

mod.rna f.lI. �O M S»
Acua cne'Dada para serviçoi

d. COliMil.

CHAVES A' RUA .üE
CRiL GUILHERME N' 1

Florianopolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



===A GAZETA
----- -------

Df .. Alfredo P. de

Eepeciattsta em molestias de creanças, nervos
.

impaludismo e molestias da pele
�� --

T ratamento do cmparud: '110 i.' l1:l" m.;! '-'W;s da
le e nervosas pela ./iu1ohernotlzerapia

Censultorio. Rua Viwr
Moirelee li

Ats t 0,30 e das 2 as 4 h�.

Pesidencía: Rua Visr onde
d� Ouro Pido. 42-

fene: Consultorio, t 405
Fone: Residencia, 1'155

j Dr. Ciaribal
..

te Gaivão
:J r ADVOGP.DO •

Avisa aos amigos e

antigos constituintes que
reabriu seu escritorio de
advecacia e continua a

aceitar chamados para
trabalhar em qualquer
comarca do Estado.

E scritorio: R. Beodoro 11' 15

FONE ! ,665

r_ONSULTOHIO-·�Hua Tra
fn�' ��. le das 18 r'�s 12 �

das I 5 ftS 16 I 12 horas.

florianopolis- 1938 ==
._----"'"' ,--.. --

�,l: a cirurgia, gin���c(�dogial (dp
rça& (�3}, 'thn'?��J) I' fJ�.rt�l.-

Com

istinção f�

Economia
nos Trabalhos do

----I
y

I Df', j' {lllt@ l.í® :lthll'lJlf'� hun !
-----·----1 '

I :
I·\(�vogad( I

'

�;ogr;� "O II
I !

lelephonl:' (1' 154Í'i 'I TELEF. 1.2R5

I RF5IDENCIA-- !�ua E�te-
i [I

ves jun.ior K 26

ITELEF. 1.131

r». Miguel .1i!:::ioa�aid

iwrglll ,Iv ,,5Ie(1,;; Gel' VO.iO

operaçoe- de p!<;;ticrt

aleza

7ratamento moderno das
motestias do Pulmão

Consu lt.-R. JO<IO Pinte, 13
'1 -elefonc. i 595

��e;;. Hotel Gloria-Fone 1333
Consultas das t 3 ás 16 hrs,

Or. Carloe Corrêa

Só
.

Consultorio Técnico de

IVO s: CAUDURO PICCOll
Enge� ,h��ro l��v�1

Proflssiorais I....�abi!itados para todO$
os ra.-nos de engenharid

Administração, construção e reforma de prédios C001

pagamentos em prestações

Projéti'r-:,s'.err1 geral

Partos - Motesttas de
Senhoras e

Molcsíias de crianças

r.tlr�ter dliol !1tllidi!)rnGd�ato
(tfli�íI$O m� Hr&lIlpiiml CUNICA GERAL

Vias Urinarias

Ru�. 7 de Setembro, 47
Ul'liã O

Escntorio centrai

Por

(Curso de especíalizaç· o em

molestias de senhoras]
t-\h�lJ.de na Maternidade
até ás 8 1 [2 da manhã
c á �.ar;�e . Consuttorio.
l\NITA C_.MdBAL!)I, 49

'_"�'." ,.".- j "-,:::-.".�
�,._,......

._. .�., ...... , .. �..�:- -.:��. '-'; .,;.,' .' - '., -.- ?ifPi' r .

5

�;�F3� " �":,"·�:<;J.��:���l
e·o ;""2' Mtte "fY?W ii?5ã1EFfiff-1FitWi )'rríMEr'i3iW'!' +�,;«tur-1�;::---'=-__!'M'D rrt

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CHARLAurH

NOOI B
A G..A.ZETA

70ESE
ee!'"'á efetuada uma corrida rustica, sendo o seu per(".,;urs<:t t,o""ç�l, iS v<:dt,;�s ao f'edc)f
da Praça Quinze.

Haverá premies aos 5 primeiros colocados.
---_._---

A GAZETA OESPORTIV
--_._ .(

REDATOR: Osmar Cunha

Ce••ante noticiamos em nOiSa

ediçl. de ôntem ., .olantel ele
noua Capital cOlHl»orarb, CQn·

diIDI.ente, o leu di•.
E, entre eutroi fcstejGl, está o

de u.a baa partida de futeból
entre tiual equipes1formada entre

os me••os.

Elte lIlatch que será eotrl sel
teires e casados promete invulgar
aoimaçio dadas as eondições "té·
cnica.." de aOlbos os esquadrias.
A' lurma�venc.dora o sr.Árão

Bonifacio, oferecerá I 1 artisticas
.etl.U... IIlle UI acham expostas
em uIlla das vitrines da "Confei,
taria ChiquinhQ".

D.·a do deze jógos no Chile, em dezembropróximo.Todasas:lespezas.com" F:·uteb61 (3m jOSelecionadopassagem de ida e volta, hospedagem, ordenados e gratificação dos
i M in e $ . basc C) ve ('"1 ce �_J

jogaderes, serão p8g0S pela Federação Chilena que foi autorizada,
pelo governo do seu país, a promover essa excursão do S,Cristovão, ; BELO HOrÚZONTE 12- VERA CRUZ, l2 -O �t;""'1í.
Além diss",. o c�ube cari�ca terá, ai�da uma quantia fixa de 60: Foram os segu:nk:\ ('� r f': $'U h -. cionade bél�CO de fUleból "E Jl.·

I contos de réis que lhe sera paga a vista aqui no RIO. I cios jógos do Cllmp('on�t(i M!;·f'![C· kedi", jogou, n�!t;,; cidad., COI,I:'\

O Uruguai participará dO:do!Fu.t:�ó):. '�t{amEspa�a .. dnrotando-o�,!o

I Atlético, I, VdB Nova, O. score de 8 '" o.

Continental de Futeból Pí.iitttl". 2; ,�iJnlH�::s.. I.
o Fej�u

L i n1 a
'Améoca, I; .:1ett: UI� �'.'« rubro, 1

AI duas equipei estão escala- em Novos · , ,.ec <) �

das da seguinte maneira: " .
.

.

CASADOS: MONTEVIDE'O, 12-A Junta dirigente do [uteból pn-I
d S S CJ i-an.e t' 1-

6ssional, em sua última reunião, decidiu favoravelmente, pela partici- I Canos de
Milton pação de Uruguai ao Campeonato Sul-Americano de Futeból, a se I f�� t:� s .' BOGOTA', 12 - O p, \ ,i

Guerino Nanda lealizar em Lima. I ,venceu de fórma eWl:e.g;'c!Of;;' II

Turibio. Gefcino Gato, Mas nã. participará a Ardentina
BUEr\OS AIRES, ! 2·--No I torneio boliviano de alldi�mo.t. n

Numa, Lucic, Sarterato, Sapo eI'
MI Torneio do San Lorenzo de AI- do levantado o" três PI (rf,ei; os

Orlando. BUENOS AIRES. 12-Reun u-se a comissão das Rela- mago, o atléta Hugo Vaílmnd;, lugares em 8 provas, e o prim. Ifl'

SOL fEIROS: I
ções "Exteriores da Associ.ação .de Futeból Ar.�entina, �ue resolveu lIupercu dois recorde sul-smerica

I
lugar nas restantes, com excepc '\'.' ,-

propor ao Conselho da Duetona na sua reumao de hoje, não con- nos de levantamento de p<l=W, ten- das provas de 1,500, 5,000 e
. c,

Nesinhc 1 000
.', ! correr ao camper nato rle Lima. do levantado 107.500 quilos em 0, metros e a maratona.

Galego Uun 1

arraché, com De doi� braços f.'
.

Os perua 'os estabdeC'{:ram no-
Atila Lageeno Ta!inho '!CLube 12 de 144.500 quilos em jttté, também vos r-coi dvs Il:>'ClOnaIS di' s:.dt) em

Antoninho,Angulisra, Faixa Bran-] . .,
com dois braços. distancia, com 7.23 metros, salto

cal Aldo e Bonéco.! A. t....... ,triplire c-im 15,405 melros e e r-

Apàs o match, haverá umal �gos O '::,:)uarez a!nd;':ilrern��so de dardo com 54,-105
cervejada. De ordem do sr. Presidente, convido aos srs. soelos ' ee tá in v i c. t c,:) melros, durante a competição que

e exmas. Iarnilías para o baile que êste clube, em comemo- dUlOU 4 dias c na qual tambem

contra ração á passagem do seu 66' anivers irio, realizará em a BUENOS AIR S, : 2 - O compe.tirsm o EqllllJor.l1 Coloro-

noite de sábado ;:l. vindouro, dia 13 do corrente. pugilista argentino Francieco Sua- biti, a Bohvià ;; \'eOeZ\ldfl.

Secretaria do Clube 12 de Agosto, em Fiorianopolis, 9 rez, até hoje invicto na categone Bst.do O recorde
de agosto de 1938. dos leves, bateu (.J0f pontos, em mundial dos 1.500excelente match, o Italiano Mario

! Qualandri. metrcs, estilo livre

Comemorando o

Chauffeur,
e••08... v.I_llt.. Jogarão., hoje., aDIa

partida d. 'ateból

v es rv

ceu er-n atle ..

tis r-r"'t 0, nbS jé
gos bolivianos

efeito no gramado àa F.C.D.

Bera e I_I
O joco que terá iaicio ás 15

horaI em ponto, será levado a

L.enlll•• não irá para D Movimento
RI••rPlat. 5er\/iços

Companhia Nacional de

NARBAL VIEGAS
l' Secretário

__________________.-:;;�'..'1,;;·;.i;;.:::;s.;...;:"�;;;·:iilI, ...__....I!IIi&JiiWE!lll'tlliIIIIiIII TOKJO, 12-0 n�di!ldor Tt.<

�,.�.'..

' ve.g�.
mlb Tsuamane, do Ullivr:uida(h

g Q de Tnkio, ma.rcou o tempo de 18
mip.uto�, 58 segun&)s e 8! 1 O. nos

ça-"'\ Co�telar"� 1.500 metros, nado livre.

U
.

il O Ao que se afirma, Tsuama�:l�
.

• II
bateu o recorde mundial daqutl 'I

Marltlmo ..Parto Flori.nepal.SI pr�n·iiiiíoIiiiiiiii """"'iõõIIíIiõiIiii�

de Passa �j,..os e e:fe (�ar.g;es 1-
..

tZk3lJ".' ,ji ; --�-,�-� CHARLAUTH

·_:;�;i=�·' 'lie carg�a;i�:�1 -1;:=ic:1�o.���,:e;:��t�i::U,;t

tlatl. foi apurado
L.Dnidas

RIO, ) 2-Le8nidas da Silva, o "Diamante Negro", compa
receu Ontem á tarde perante o Conselho Permaaente de Justiça da
Audit.ria Previs.ria de Armas, a6m de prestar Q seu depoimento
sobre o que s.Ilb. icerc. daa ce[tidões f.lsas da quitaçãO e isenção
do serviç. milit.r, em que o seu nome está enyolvido.

Através dQ depeilJlento do conhecido jogador, a impressão
colhida I: a de que êle não teve participaçlo no rumoroso caso,
ten:jg sià" apenas ,itilDa de liua negligencia e da sua inexperiencil\
em amlOlos dessa natureza.

Tem oontrato com o Fla
mengo e a trensferencia é

dificil
i6

RIO, 12-Segunde receate nsticia de fonte particular, os

diri,'.lel d8 Rivor PIate, pretendem contratar o futebolista Leoni-
ti.. , caio ai au•• exileaclas nlo sejam excessivas e e.tral' em ne... 8 Paquete ITAPURA sairá á 14 do
ciaçôes para iacluir na lua equipe o chileno Toro. corrente para

_

O exito d. Le8nidas na TAÇI\ DO MUNDO teróÍ con· paranagl1à, Ant0nina,
tribuid. para despertar a cubiça do CLUBE DOS MILIONA- Santos, Rio de Janeirt}, Imbituba
RIOS. Vit<6ria. Baía, Maceió, Rio 6rande che extinguirà as sardas, pano:

E' preciso convir, porém, que a transfereoci. do "c.lored' .Recife e CabeueIg Pelotas e rll'VOS e espinhas, �em t rninim,
patricia, Mel.o dispondi'J-se este a deixar o Flameug., nAo seda Cargas e passageiros para @s demais�pE'H- Porto /degte I irritação d('ixando-lhe a cutis.
ceisl f.cil e nem se reduziria a uma causa de cifras. tas sujeites a baldeação nQ Rio de lan�irQ. Il hmpí> :wilt'il1 te. fr, �ca,

Leenidá. tem um c.ntrate cem o rubro-negro e sobre eate
ha ainda e conyenio irmado pel. C.B.D. e Associaçio Argentina, AVI·50 Recebe-se cargas e enc�mendas até a vespera das saídas dos paquetes

1.\uiunde le qUI I um pre6s�ion.I, mesmo livre de rompromissos so- e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesm0S, á vista do' a- C A Smente poderá tran.ferir-se exibi.de e palie da eatidade tle origem .. testado de vacina. A bagagem de florã0 deverá ser entregue, nos Armazens da '�
Companhia, na vespera das saídas ate ás 16 horas, para ser conduzida. gratuita·
menté para bordo em e'mbarcações especiais.
ESCRITORIG,-PRl\ÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 S8B. (FONE 1250)
ARMAZENS-CAIS BADARÓ N:3--(FONE·1666)-END. TELEG. C1STEIRA

I
Para mais informacões com o AgenteRIO, 12-0 ião Cristo'ão resolveu aceitar o convite que

lh€ tez • Feder.ç.. Chilena para realizar uma série de dez CO, .J, SANTOS CARDOSO

CHARLAUTH
O Paquete ITAGIBA sairà á

coren te para:
19 do!

A•••ntade a

Crislo.ão
Ida da São
aD Chile

Um casal, sem (,lhos, preri,de uma casa não mUIto distante
do centro da CIdade e st"ja de
canstrução recente. Paga -se até
um ano adeantado e firma-sr!

,-,-:'
' �" '"'... ,', �I" ,

"

•

" .,,, , '" \
.� I

eontráto..

Vísta BEM SEUS FILHOS
;'
,

Linda. e
•

graciosas

na
confecções para menina. ,e garôtos só

A CAPITAL.
"<

Rua Conselheiro Mafra
�-----���------�..--:

esquina da Traja nu�
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gridea
gigantescos

Orleans iDESAS'TRE .�AltA.TC)

I F;��O! EM PORwrfLJGP,�L
1----
í LISBOA, 1) -:-Conhecem-se.,O

....

hõmi.
..

ãr'deiõ-
..

-ciõ-w•

II presentemente, mais amplos por- "Lake LugaDo"
menores sôbre o desastre de

I aviação .ocorrido no aerod:omo LONDRES, 11-0 govêrnode Granja Maõquez. em Cintra,
bri

.

f I •

O
.

ih d E I :1
ntamco ormu ou um veemente

r
015 apare os a sco a ce .

A d
'1 I' A d protesto Junto ao governo ce

E PRO PI otagem rea izavam VOOi e
B b b dei d@ : •

d I urges, contra o om ai' eio o-
t instrução, evol "clOna n o nor ma -

.,

J L k LI
. cargueiro ing ez « e e ugano» ,

MEL mente, desceram. em seguida e . 1 '-.

'I
sugcnnoo, na mesma OCaSlé!O, o

I permaneceram na pista aguar-
lO> :. •

- d
'

I .' envio de uma comissao e ln-
dando a oportunidade para entrar

I �'- ! f' d 'd
I - vesngaçao, pe o '3,.0 e consi c

I nos Tga poes.. , rar que o ataque áquele navio

I Nê5se meio temgo, um terceiro

I teri °d d" J'b' d'I d I b C
ena 81 () e I era 00

avião, pi ota o pe o ca o ar- S" I' � ( vêrno. . . . I d J I cid d'
. imu raneamenre, o g) .

Em M.io do eorrsnte foi adquirido pela Prefeitura um pos- OSO, perceu a ve ocr a e, JUs-, di: S. MagestaJe declarou q:lC••ate c•• inhão Chevrolet Gigante. tarncnte quando voava sobre os 'd", d x: . r-, •• - A T) Ieit id lse reserva o rreuo ae f .g'",Com esta aqmsiçao tem a rre ei ura consegui o uma eco- dois primeiros aeroplanos e ca-: .

deni _

.o ..... i. de 75010 nas suas despesas com as Obras Publicas. ,

-

.

I b' '1.IIoPOltuoam('nte,
uma !O emzaçao-

indo VIO entamente 50 t e o W,Q I d d
.

.

lh pe a pei ê4 o navio.

atingu os dois �pare os queS.n·vl�o de Esg'atistiea
I P

• Ali a,haviam pousado pouco antes. UDJluO por u8ver..SilC

I Junto .de um deles achava- se
I'
diriôido ao Chefe daA eargo de fuucíonario dedicado" têm êsse serviço preen- e

chido plenamente sua finalidade. 10
cabo piloto Nlalo� .Fernandcb, .

Naeão
que teve morte quas: mstantanea, II atingido que foi por uma elas! R;O, 11---Em consequeucie

fazas do avião sinistrado. O cabo I de se haver dlfigído d.retarnente
Foram abundantes as da atual safra e os seus preços com- Cardoso nada sofreu. tendo fi· í ao H. presidente da h�(�rúbltc(),

pensadores.
,,' ,�. ,

__ ,

.
. _I c.ado lig�:ramenle bido o fm-! apontan:-l� veH�as irrc�.�la'i�I;3.d;:�;

I Detre el�s delt�c.m.::,e <IS que. "eguem: sumo��}tUla, ga fiei Ferreaa que o acompanhava. lia admunslr':!çao da Cenr.ral 00
i do vac�1ll e equmo, �arlDha de mandlOca, m.tlb�l, felJao. arroz, O piloto Matos Fernund<.;s, transol Brasil e pedindo a abertura deI amendOIm a.suclu vlDho de UVi'S, couros e prinCIpalmente a ma·

. , . . r ' . .

•o

d.ir. que'ultimilm�Dte Tb} teodu formid:wel de�en volvimento. portado para o, hospItal mlhlac, um If.queflto, tOl pumdo di3CI-

'I morreu em caminho.

r plmar!!'ente,
com a perda de dez

CEL. JOSE' ANTUNES MATOS, I Industrias dias �cs seus ve!lcim�ntos, o,en-'DEDICADO E OPEROSO PRE-I --- _ �,

I genbelw dllqupla estrada dr. 1 er-
FEITO DE ORLEANS ! Ape,ar àe .erem aiuda limitadlll, prosperam eontinuameute.

,
tuliaDo Antonio da FonsecaO de.enyolyimente de um. eida.de é a demonstraçio evi-j Teudem entretanto a desenvolv{,f-,e graç(I8 a instalação da uziua Fe r rov i a R i o ' Lessa.elenae d. c.nfianç. dtlpolitada p.l. população em "eu .dllljni�trador. I hídro elétrica pela Companhia Naeion;1 Migéração de Carvão do

"

.

I .
_

E Orle.p., nílo fucindo á regra, con!ltruiu e coniltrot'J dft�de II poue : Brnco, na qual di.penrlfu. segundo informações colhidas,...., Neg ro ..Cax ias Dr. Pedro de IVhnuya Ferr@do .tu.I Pref.ito o••eguinte. predio::!: o 1. do sr. Manoel B.r ; 1.500:000$000 .proxiOladanllente. Advogadoro., no valor d. 8:000$000; o 2.--do Ir. Cu.todio Alve. nG nlor i Dentre a. indulltriaii de maior des�mvolvimeDto notam-se a
T' 1

/

b)d. 10:000$000; o B. do Ir. A.tonio Dala Quistino, 110 nlor de: de! moveis, couros, produtos suinos e 3 estraçãQ de carvão de pedra O sr. dr. Nerên F 3IT!CS" ._.__�.ua �]an() • �SO_ .. :.___�_,17:000$000; o 40. do Ir. Edmundo An,ulgki no valor d. 28:000$000; qtl� vem continuamente sendo aumentada em varias tonela las. It,terventor Federa! no Esta N@vo ehefe da Nis ..o I. do Ir. JOll6 C.ch.tlu nu valor d. lO:OOO$OOO; o 6. do �r.
.

B.Joio Dtloz.n no valor de r•. S:OOO$OOO; o 7. de Ir. Nicols .Bre.-I do, recebeu o seguinte te e' são Franeeza no 10
801a, no nlor de 6:000$009; e o 8. do IT. Fernando Volpato no f Instrll�ão grama:
valor de 15:000$000. T . . . CURITlBP, 12--Cornuni- PARIS, 1 J -- O govêrnoDentro dOI limites orçamentarias vem o municlpio d�dl'

co a v. excia. a instalação I do Brasil deu a�sentimento ii no .
.

cando especial atenção para o desenvolvimento edllcacional dA po-j dHospital pulacã(). \
o Segundo Batalhão Ferro-' meação do ge::leral Chabedec de

"

. .

Sio Illantid.. presen.temente 26 eil�o!as cc m �s qua.ili sno i viario, provisaria em R�i) Lavalada, da artilharia colonial,O hospI��1 �cha-Ie conclUldo a.ruardal'!.do apep.1lI o .��.r� .

.dI.pen4uio. 17;000$000 .nUlll8', para um -medIa Ia- 2 nul matnculas.) Negro, para' a cunstruçao para chefe de Mi35ão Francezalhamento e mobIllaflo para o .eu fuaclOnaJlilento. E um ed.lf�clO
I

Pelo .tual pref.ito foram cdadf!s 5 novas escola!!. r da via férrea Rio Negro-Ca- ria Rio. O general Cabedec su-moderno, c_n!itruído num local apraziVl!lI e com lodo. os requllltos
.

A'. elcol•• municipais acimu referidas devemos adieionar r xias bstituirá naquela chefia oda técnica moderna. A area de prepriedade do hOllpit.al é de ....

'1
mais 20 e.colu com 850 matriculas. cllsteada� pelo Eatado. i'

S '1' .

j � V E
.

I P I N I h d
gene·

38.353m2 e custou 4:500$000. : O leitO a . Xlla" car�; ra au De que, c ama o pe-
A•• 1.11.11 inst.laçõel de .:gua, elétrica" higienieas 1110 per- Luz e t'cn.�a ta dês::.e Estado. A tcnciosas: lo Ministerio da Guerra, dever.itu. Seu eU!lt.o f.i de lla:OOO$OOO aproximadamente lendo o saudaçi'íes. Ten. CeI. Buar- j embarcar no Rio d 25 de ólgOS.seu co..pe'ente eli)nitrutor o Ir. Benj.miw Bianchini.

.n.. _, ,. I qlle comandante do ? 8 j t . d ' F 'b 1Orleana é dfltada de uma Inf1gOltJCa lRstalaç!\o hldro-eletn-' l_O, regrebsa.n o a raaça ae orGO

ca, a melhor do sul do E�tado e até mesmo que a da eapital, de F. V. de «Masslha».
pr.)priedada da Companhia Nacional de Mineração de Cotrvio do o!i��fA#&k#'t;;§§,.#!-sn$l!bJi&JªJ�
Branco, uma das empresas do gra.nde bra3ileiro sr. Henrique LageE.bora &ua acidentada topografia e as continuad!1!'l chuva!! em euia construção aplicou enorme som.a.

desde a nome.ção do atual Prefeito, foram reconstruido!! 275 qui- Graçall a ena instação, tf�râ Orlean� em futuro m-Ill.it.o pro-

!'��rloDletro.
de estradas, 7 ponte. fi tt pontilhões na séde e BOS distri- I ximo uma perspectiva industrial importantis!lima.

�.iil tos, tuja. despesal importaram em 13:50$$000. Só c.m lastro de Pelo atual Prefeito foram iluminadas varias ruas e a ca-i saibro par. as ruas da séde num perim.tro de 3 quilometrol e ntI dei. pública. medida esta que preencheu gnmde lacuH3.
dY distrito d. Grão Par�, foram delpen?ido. cOrca d. 5:000$000. . .

T.lIIlbem mUlto tem conCOrrIdo para o serVIço l'GdOVlanO Poate sobre.. Tuho••ãQdo Municipio, ai conltruções e reionstr,,�õei autorizadu pelo Go-
vêmo do Estado.

E' i.tenção do Prefeito ir. eoronel Jos� Anluus Matos i-ai
dar .inda ••t, .no a expens.s do municipio a consL ruçao de uma

nova ro.oTia Orleanll"L.l.lro Mueller com 13 quilometras d. �xten·
sãQ • que cu.t.r' nunca lII,nOI d. 40 contol de rei •.

Esta obra ••rá de ine.lculavel valor economico para o mu'

nicípio, • repre�ent. uma Telha e jUlta aspiração d. população do
pro.pere e rioe distrito dQ L.uro Mualler.

\
�,_/

GRAÇAS A· ADMINISTRAÇAO HONR
FI·CUA DO OPEROSO PREFEITO C

JOSE· ANTUNES MATOS
(;.BiiDb��o

,

i

sso

O�",au.. o florescente 8lI.lni.�
pio ."liDo, é um dos que m.II

se Tim impondo pelo seu pre

gr.... , par. o qual poderosa
Ulente velll contribuindo a ope
ro.id.de e o dlo do leu honra
do prefeito coronel JOI' Aatu
ne. Matos,
Embora curto o pe�iodo "d.

5ua .dmini.lr.çlo, pors vem

f':urcendo o CUiO .pen•• d ••de
22 de dezembro do ..o findo,
('. serviçoa que Orleans já lhe
den, são in.pa,aveis pelo que
represe.tam de hooe.to. ,. de
díaamico••
Vêm, pois, I. preposito, sali

entar •••• progre..o. com dados

positive•• UI1l. vt'z a importa0'

l�a que .p[tI!�ent. Orle.nl, no

)JIlu, concerol ao futuro d� no.

.•• E.tado.

Velhii!JiUila a�piraçã(i, não só de Orleans, COIDo de todos OI 1'".·.•demais munieipio!l wlinos, é a grande pon te que ° goveruo do
Estado .Itá comtruinrlo sobre o rio Tubarão, que representa urna

obrll mai! I. juntar a tantas outras devida! á alta clarividencia do
peclaro Interventor Nerêu Ramos. Si

Esta-obra, de incalculavel valor econoroico, mede 86 108- t
tros de cumprimento, custará 100:000$000 e liIeverá ser ieaugurllda,
pOlllivelmente, no proxi.o mês de novembro. Sen(lo ela, por um

�!!!!!!!!II!!I!!!!!!!!!!!!!!!!��!!!!!!!!!'!!����'!!!!!!�����������'l la.do, uma necessidade preSDlente, representa, por outro, uma d9nloRli-

1,raçi. do prestigio que goaa junto ao chefe do execllt.ivo

catarinense'j
,

a p.noa do operOSG prefeito de Orleans.
I

FUDei.aarios

Como auxiliares da grande obra administrativa que está I :
aendo dellenvolvida no munir.:ipio, tem o C6rQneJ Antunes Matoil,!'; o. In. ElIy Regi!!, Paulo Pfutzlnrenter, Mario Dias, Teotonio Bi-

: ttucourt, Gastão Dordini, HU�Q Claumano., Artur BUlIsolo, Jlj)sé:.,

iandrini e Antonio Dela Gustina, respeativamente secretario, te-

'11I.gureiro, .uxili.r de escrita, agente de estatistica, fiscal ,eral, fis' .

,

. I e.l. ?ele,ado de policia, 10. e. 2�. suplen�68 desta autoridade, �I'm:

I
. de. mte.d.nte. Alvaro de Ohvelra Souza, Rafael Herb e

rteglOal'l
.

III
do Freitas, re.pectivarnente dos distritos de Grão Pará, Latlro
Mueler e Palmeiras.

�"""""""........ .. i"__""'. :�•••••"•••"•••""'••"'.""'••••••••""""••"l
I

A Cid.de

Inspetoria de Educação fisica
�stado de Santa Catarina

do

NOVA YORK, 12-Morr<�u
o sr. dr. João Bayr:r Fi, Antonio Ajello, qlJ! contava 781lho, diretor da Faculdilde I anos de id:ide e era famoso fa

de Direito resoI veu tomar a bricante- de velas. A jelio, depois
seu cargo a regência da da morte de Eucrico Caruio,
cadeira de Direito Civil do f�bricou uma veb, pesando uma
4' ano, enquanto durar a li· tonelada. !\ sua produção, des
cença concedida ao respe-l de 1889 ch"'iOU a 1 bilhão de!

, divO ca ted r átivo. velas.. i -

• =th;;é_#lIga::s:ll.II-lIIl11jllillll,..-II�r.;m;&lS;::FB'mmmaa.•'�';i&:i.-!lm,*IIf'IlIISPIl%ilei:5iCj!ll:waUl�_=.=-."

A
R

ARNALDO MARANHÃO
rua João Pínto n' 5,
Caixa Postal n. 45
Phone 1.346
Telegr. "'ALGODAO"

térreo

�
I
Terrenos no centro

ci-dadt.�

da
••1.
to.....

Codigos�·União"'"'Mas.�ote"e particulares ,;,
Sub·Agentes em: JoinvUle e (;lIritiba

Representante di:-ecto de Fabricantes e Ex
portadoroli dos seguíntes artigos:

�
Tecidos FINOS, MED80S e GROSSOS I��
Saccos de aniagem para CAFE',HERVA-MATE etc'I'..:.'.Saccos de alr,odão para ASSUCAR, ARROZ, FA
RINHA etc.
Oleo de caco BABASSU', para FABRICA DE
SABAO.

e �
\oi-:

� 1
�'1
f�

Finíssimas meias "WALKYRI1'l" para HO- f�
MENS, SENHORAS e CREANÇAS. � �
Afamados vinhos marca "CRUZEIRO", de �'jiC

.

t.aXlas.
iijDzlicio�a e ir1comparavel CHAMPAGNE "M.I- f1CnIELO.N'" de Caxias. ��

Colchas de vario:) typos, para SOLTEIROS e �,
CASADOS. �
Café de tndos os typos. de MINAS e ESTA- �
DO DO RIO. I
Madeiras aplainadas e portas compensadas,. de I

Rio do Sul. �

FIO DE CAROA', genuinamente nacional, espe- ,

cial para cozer quaiquer sacaria, muito m...lhor,
muito luals r.tiiste.te e muito mais �Ibarato do qUê qualquer barbante (fiu de vela) ,.fabricado com fibras importadas, file Juta e de
C.ohamo.

, VENDE-SE EM LOTES, EXCELENTE TERRE-

NO PARA EDIFICACÃO, NO Cri:NTRO DA RVA 1!:iTE
VES JUNIOR.

INFORMAÇÕES A' B.JA DEODORO, N. 23.

Faculdade IFabrl.,ou u_a

de Di
.

,at
'p••ando .�.

rei o lada t.

ALGODAO EM PLUMA DE TODOS OS <

ESTADOS PRODUTORES �

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



e interessante e tra vêsso ,ai ô

i to Luís Fernando, filho do sr. dr.

L A .0 O Passa hoje o aniversario nata-: Altamiro Guimarães, digno secr e-

licio da exma, sra, d. Adelaide i tarío da Fazenda do Estado;
Lobo do Amoral, digna consorte e sr. Antonio Grillo, do Cl n-
do sr. Antonio Tavares do Ama- sulado Italiano;
ral, viee-consul português e dea- o eng, Braulio Dias, da Dir«-
tacado elemento do nosso alto i teria de Terras e Colonização;"
comercio. o sr, Reinaldo Fonseca;

TOKIO, 12-Depois de varies A virtuosa dama, descendente e sr. Estanislau Vieu « Filho.
ataques levados III efeito palas de tradicional fumilia, dotada de
tropas russas na fronteira mand- grandes virtudes e vasta cultura, CHEOA1U UN�
clallriana, todos rechaçados pelos terá hoje oportunidade de v er o

jap.onê!.cl, foram suspeneas ao
grau de estima em que é tida, o

mel� _cha, totalmente,
.

todas as
que bem justifica as homenagens

hostilidades, c�:,gllnd? _

Igualmente de que será alve, e ás quais «A
todas as man�bras militares, I Caz ata

» se associa, transmi lindo
Os adversarios achar::I-se sepa-t ao ilustre casal as sua" mais res

rados por pequenas faixas de ter- peitosas felicitações.
reno, msdiands entre 50 a 400
metros.

LONDRES, 12-Violentos tem

porais caifldm nesta cidade e

suburbi401s, interrompendo as co

"uDi�ações telegrafi.!8.s e ferro
viuiail.

Em um dos 8uburbioll caiu uma

faillca do que resulhm a mortp Sepultados eom to-

Dr. Anninio Tavares -oHv;::;�:::lz, :eL����;���d;i�-"q��;to�-;;� das as bOlllr;ls

I CIRURGIÃO-ESPECIALISTA Assistente do 'prof. Sanson mobilia para cas'll ou solteiro TOlCIO, 12-Depois de hav(';
Consultas das 10 á� 12 e das 16 ás 18-João Pinto,7sob-Tel, 1456 I Rua Estcves Junior 94 !lido ordenado ° armisticio p" J

I
'

Fone 1495 parte dOI corl!andantes das forç:! t 11-
O���@�.tJ•• iJ•••G••�íJ.G�O.O••��� flHllll!I e jllponcllU, que opera,,a I,

�--
�� na fronteira malldchuriana, fui I,

�t\� l�� dado inicio á remoção do! eadu'

�. f�brl·ca de Chape"us de pêlo e lã �� vere!!, que foram se ,ultados cc rn

� U � todas as honras militares.

/

A GAZ
SRA. ANTONIO AMAltAL

VOZ POVO Proprietario a Diretor Responsavel
JAIRO CALA DO

I SIUSPENSAS AS
HOSTil..IDADESo DA

Festeja hoje Q seu aniveraario
a. exma srs. d. Telesilia Haher
beck Bandeira. digna esposa do
sr. Custodio Ferreira Bandeira,
fiscal do consumo aposentado.

1III-_!III!!I IIliII_�_i!lGmIlll NIlllleroso8 foram ali pessoaa I
que ua autos t onibus estiveram

ADTE" ante-ontem Iol ontem na praia. da
lL"t.. Armacio, ..ovidas pela curiosi

dade de Ulr�81 o grande cetácee
Ifue ali foi ..rpoado. NV.a Ve.I .� lecal, grude IIIIJ· OVOS

Mail um sucesso alcançou an-
waro de curiosos fretaram e.

te-ôntem Hibeire Caacêla e SUII barCftçÕill afia de OI conduzir ao

Companhia com ONDE E8TA'S poato, onde, em .ar alto, II. ba

FELICIDADE?, comédia de Luiz leia fôra fisgada.
Iglélia!!. Pelo que se viu li pêça Trata-e. de um ue.plar com JERVSALEM, 12 - N.;o obs-

agradou, embora nos parecesse um
cêrca de IS metros de compri-] tante li severa rllpreuão feita pe

tlinto ou quanto monótona. DleDto, pelo «fue deverá produzir' las tropas britanicas, novos e san-

Não no!'! é alheia a ONDE aproximadaGlQatt 250 litros de grcntes disturbies se registrarare
BSTA'S FELICIDADE, iê. aqui, ueite. nesta cidade, onde foi iaeendisda

com Ielícissimo desempenho, encê- Tcdes os episodios, desde o ar- a estação f.rw.. iari�.
d I "G P ti I R "'Ol!DleJlto ao arrastamento do O BuaUlre de Ierides e .ortos

na a pe o rupo ar ICU ar lI-"" , 'd I F h
. .

L'
ereio Drarsatieo" que obedece á g.randa cetaeee para a praia, foi e ",c",,!,o�n�II�e�ra�v���.������p��������� I

as anos oje o mernno uis-

direção de Dante Natividade, e fIl�adQ pelos opfilrador�1l da .con- ii=
.- OI Hamilton, filho do nosso brilhan-

que DAS deixou mesmo assim a
esituada empreza "1.ledelfos Film>, l'IIiJI I te confrade e que exerce alua I-

v

l devendo a pelo I 'b'd

A
_.".lo-�\',

ENçAO
.m��te_as funções de auxiliar, dI'

impressão perfeitamente ideatica. I
.. " lCU a. ser eXI I a ,

.,.-"
,.,

_

Ontem foi representada a eo-I de.ntro de breve. dias nesta ea-' :
, mspeçao de Fazenda, sr. Jose C)'}

I t I Dinis. O jovem aniversariante
média AS VITIMAS DE FRAN· PI a .

II
'

� ... -"
, I será hoje muito cumprimentado

KENSTEIN de tradução do dis-
I pelos seus iaumeros amiguinhos,

tinto artista patricio DanDos Ju- .. --"' ...--------------------.

Ritlr. VEN OE, SE oi melhor e confortave1 prop1'Íe- II
- -�'------------.----

A escassez de espaço e·o adi- IA tregua' rus
<I31J

,
dade do município de São José,

antado da hora não nos permite -I dentro da cidade com acomod,'ções pÁra numerosa família de tra- I IlntiD.ltos a08 subditoll
entrar .m detalhes. - A tamento, funjos par<. o mar com magnifica praia de banho, agua. I i britanieos

Para hoje está no cartaz O '50-JapOnesa: encanada, garage para 4 automoveis, cocheiras para cavalos e '

I.EUO QUE ERA MIm. I vacas, grande pasto, chJcara com diversas qualidades de arvores I SHANGAI, 12-Aviões sovie-
MOSCOU 2 frutíferas, e outras dependendas, e servida pelas linhas de onibus r •

b.'1*= ,............._ "'ffliJIIIIIJI • 1 -A proposito da con- i tlCOS atiraram 50 re a concedsio
dusão da tregua foi publicado o se-

de Sã6 José, Palhoça e Santo Amaro. Preço de ocasião. I internacional milhare� de pam-

"CLUBE DOZE"
guinte comunicado: Poeta.

Para vêr e tratar. com o propridarío, na mesma. Carlos N.

I' fletos, alguns dos quais iniurio-
«A União Soviética e o Japão. 50S para os ingkzelrl,

após demorada conferencia ,mtre Li- _ _m_
-----

. Ao que se diz a Gr&,·Bretanha

A data ele (lutem ãeu relilistro!tívintc,ff � Shigemitsu'h ct�nl'Cdorddaram D JOSl=pl1lNA SCHWEIDSON �i prote!ltaf iunto do governQ do

da paslallem do 66·. aniversario da em ermlOar com as os I! a es' na i ra. L OSCllJU.

fundação do CLUBE DOZE DE fronteirz sovrétíco-mandchukua, ao IA,GOSTO, a. fina a!l1l6ciação de el' mdo dia de 11 de agoste (hora d;1.
c?l, verdadeIra henra e orgulho da Sibeda) e escolher uma comissão de I
VIda social catartn=nse. ,,: . ,

IO nosso mundo elegante e culto uOIS' palses� nomeado,> p�r cada um,

ali, ha um jubileu e três IUltrol, para negociar a demarcaçao das fren- ,

vem vendo marcados na ampulhe' t,iras. I
ta, os se�s mais brilhantfs tnunfos A' hora acima designada cessa-.
c os mais rehlmbantes sucessos. li �

h 'I'd d
'

velha e queriela agreq<\iaçlio, q1o1e ..
rao as

�

osh J a es �ntre as tropas
., lir_anlsar-se destinou se: á cultura do Japao e da URSS, as qual,; per
du!! artes de Terpsichore, Euterpe e manecerão nas H..lhas que ocuparem,..
Talma, e ainda teve por escopo a O-O
ilustraçllo dos seus associadol, como MOSCOU 12 D .

bem ateita a lua preciosa bi.bUoté-. ,- J comt1O!cado
fia, jamais talhou a slla finalidade. sobre a tregua constam <linda as
Ser soeie do DOZE é

_

passaporte I seguintes considerações:
para q\lalqu�r _

meio s.clal de alc' < Primeiro: A proposta formulada
v:mtadoa ldelalS. L·t· i ff

-

t'd dAinda a,ora os p6ster.s rc. por I IV.no ,nfl �en ! o a nomea-

lemlaram, com v'eneraçlo, os nomes ção de uma comissão arbitral, para
dos fundadores elo acatado CE'R- uma demarcação imparcial .. deltU
CLE, bem como OI de _Lauro Linha- tersasada, 2.0 que Shigemítsll fez
res, o abnegado amigo do DOZE, b'

�

ã t d L't" ff ' .

que com Ernesto Veigas, Alfredo o, 1eçoes, n O eu o ! lV1ll0 tnSIS-

.ltnrenal. Araujo J'il&uerêdo, e a tmdo:
grande coh6rte de dedicados ami- Segundo: Discordancía sôbre a base
'os, daqlléla casa, souberam seg.ir dos tra.b�lhos da comissão. isto é.
a rota qllell foi traçada. Hoje, come , f dr"� 'b

.

sempre,o, sucessorell dos velhos que
SI e a eve Ia agir, aseaGa nos tra-

tlll Reynaldo Moellmann. Luiz M�- tldos: a serem assmados pelos r�pre
lo, Edm1lndo Simone. Jllime Li' sentantes ou si por algum mdodo
nl1ares,_ ltaul Wendhansen, Artur nUllca apresentado ao gOHrno so-
Carre1rao, ., toda aqaela gente q.e .

t' AI �

Ad .

tantCl bem sabe querer ao velho vle :co que e e nao po e conslder�r
CLUBE, nia desJIllentem o carinho e. ftna1mente, acordou-se que Shl
• a preocupa,io de mantel-o dentro gemitsu consultaria seu govêrno,.
.0 legado preciosG que lhes foi con-
fiado.

O baile de hoje que serr verda. .0 .

deira plkrada, de clegancia consti·
tulr' (I prova mais convincente do
que aqui asseveramos.

"DE

Adora�ão
SRA. CUSTODIO 1JANDEIHA

Passa hoje o aniversario nata
licio da exma. sra. d. Zoê Mes
quita, digna consorte do engenhei
ro Antonio Lopes Mesquita, Iun
cioaarío federal aposentado.

doão Barbes. disturbios
em Jerusalém PÓ de arroz e rouge

combinação feliz

a venda em todo o Brasil
1Il0tadamentl". na Capital da

Republica.
I!:lita a maior prova de sua alta

qualidade.

(Especialista em doeneas de SeD�::���:;:'"
e ereaneas)

C;randes temporais
4_.;�solalln a Inglaterra

CONSULTORIO

Rl1�� Felipe Sebmidt, 39

HORAR'O: tr� �s 101a2 ás 12 e das 2 ás 5 horas

I ALfREDO O. EBÜNG & CIA. ,�
� Sucess6res de Oseat· TeiellmuuD & Cla. "
(I

FUNDAD�I\ DA' 42 ANOS

• PORTO ALEGRE
�':i', .."'i

fi
-1li
�
•
ce

desafio da RIO, a-Com a prelença do "
Mililistro interino do Trabalho "

Alemanha instalou-Ie a comilllo do Salari� e
Minimo. D PRODUÇAO DIARIA: 600 chapéus

.

Falando na lolenidad•. o Mi- �f
TRABALHAM EM SUAS OFICINAS 200 EMPREGADOS

PI\AGA, 12-Um aVIão da Illiltro interino, exaltouesla ,rande �\ REPRESENTANTE EM SANTA t::ATARINA:
Alemanha voou, hoje, iobre ter- i iniciativa de prellident. Getulio: [ti M AC 1-1AOO & C

-

ri�orio Cheeoeslovaco,. tendo dll! ! VI:\�,all, declarando representar 8· �� ,� .--. '

Ia •

ento, no ar com cortmss de fu-I maIOr e _ais leritima das 1l8Pi-j ,":"i.1 R J
-

PI t 5 C i P st J 37 �
maça, a �andeíra swastica iii iO!- rações dos que tra.halham A pro- �íl nu oao D 0, a xa O a, tfJ
tando V_fIOI fo:uetos. Ew 1!!9gUl- duzem, para o enlrao8ecimento I C�� TELEFONE 1658 FLOBIANOPOLIS
da, Q aparelho retorlilQIiI á Ale- e pro,reslO cada vez maiorl' da '?>;:.;l
�18nha. ;_

naeiollalidade. ,G��O�••*�•••fI.e'••G.!••a.�r����h��

Possúe 158 máquinas de típos moderno f;! e

aperfeiçoados. Dessas, 16 são de costura

Uma 5erralheda, com 18 máquinas instaladas,
está apta para consertos, fabricação de peça!!
e pequenas obras.
Para a confeção de fôrmas, caixas para cha·

péus e consertos em geral, pOdsúe 18 máquinas

COIBi.são do .alarie
.1101_0

Um

Vida
Fazem anos hoje:

DR. RAUL

Vi.do tle Cruzeiro e1ltá em P'í "

rianopolis Q nosso ri istinto cc-v

terraneo sr. dr. Raul Bastos, C() .r
:

petenta e dedicado engenheiro ":l

Diretoria de Estradas de Hod.i

gelO, dirigindo 8 Residencia do
oesto 0atarinen8�.

FRANCISCO BENEDETTI

Acha-se nesta cidade o nOg!l0

distint(} patricio sr. Francisco BIt

nedetti, aea t:!.d o comerciante I

iodUi;trial elll Orlous.

ENFf:R�IOS

Acha-se enferma recolhida eO}
quarto particular do Hospital de

Caridade, onde foi !!iubmetida, a
uma intervençllo cit'llrgica prnli
clltla pelo abalillado medico dr.

Augusto de Paula a g-:ntilissima
�enhorinha Alaide, sobrinhll dn
ilustre maior e no!so prezadn
amigo, Ir. Alltonio Mr.ntins dos
Sant0fl. O eBtado da enferma é
bastante sati!\flltodo. Fazemos ns

melhore!! votas de prento reet,l
b.lecimento.

Dado eo..o m,!1\rt-.!1I
UOI aviador polar

MOSCOU, 12-D"pois d� u,n

euo, foi dado como morto o avia: .

dor polar Delmanek .

A' viuva foi concedida um l

penlio de llangulIl.

Chegou a vez d••
Senhoras reformar

,

o. sells ve.dd••, mu
daodo-os do e6r

Procurando a T1 ntu raria Se·
leta levando sua fazenda. da da i
R'rat,,;it;.mente ÀS instruções necess:,

rias afim de obterdes um resulta,,,')
satísfatorlo. PorG.ue as fazendas mo

dernas são íngratas para 'ungir. m:!..!;,

graças á SELETA p.d!íS solver este
caso com maior facilidade.

Fazei uma expericncia.
E a Seleta e nadÀ mais,

lUA TIRADENTES. 7
TELEFOFE 752

Lavando�se 'COlD O Sabão

"VirgelD Especialidade"
de &WETZEL Cia. Joinville MAB(;A REGI�TRADA-

e dinheiro.economisa--se tempo
'\'_ MMl�" .ai

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




