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,� far.�E���30; �. �.�o�!oI��,i ob���,�da
? f!llt� noite � maior ,!eserva sobre li situação internacioot:l.l: Berlim
(I rell!ltr� aI! mf��m8çoei de Londres e de Paris. sem tomar posição.

Todavia, qualifiea lie prematura. senão de perigosa, Q agitação rei
nante em certas cepitses. Os meios autorizados repetem que as uo

vai propostas .tcheques não são conhecidas em Berlim ti que, por
consequencra, é ,Ainda im�?si!v�1 manifestar S6 a seu respeito;

Iass alo Impede, altas a Imprensa alemã de continuar ii carn- ����������������������������_
p�uh� contra a, Tc�eeosl8Vaqu}a e contra a lilglat€rra, Os ataques A' V O Z D O P O V O

�".'!!������������������������

(hr�dol dI dOIS ,d1as para ca contra os peliticos britanicos são I
pelo menes tão violentos quanto as acusações <lontra Praga, I
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está dependendo da atitude de
relações franco-italianas ,...

a situação.
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Barreiras

FraneesolJ deixam a Italia
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O Tribu"al de Segurança Original lnl- O sr, Lebrun
pediu ����ovidencias clatlva da po� PARIS, 30-0 presidente Le-

brun chegou a Paris, ás 17 horas

llcla alemã e ss, de regresso de Vizile, perto
de Grenoble, onde passou as fé
rias,

1
(;

A

.

LONDRES, 30 - 9rculos au�orizados declararam que a

Grã Bretanha, França, RUSSIS, Humania e Yugoslavia enviaram

a�vert'Bcias á Alemanha relativamente á:i consequencias que pode-
_. .nam resultar de uma agressão ti Teheceslovaquia.

.
" As advertencias feita! pelos governos de Moscou, Bucarest

• Belgrade foram em resposta a sondagens diplcmaticas da Alema
nha,

RIO, 30-Ante! de iniciar os

trabalhos, o desembargador Bar

I ros Barreto, presidente do Tri-

PARIS, 30 - Cincoenta famílias de camponeses do vale bunal Especial, submete á apre
do Chastilon entraraes hoje inopinadamente na cidade Ironteiriça : ciação d08 seus colegas graves Ia

de Isela, trazendo consigo aniesaes, utensílios domsstioos e t.ud,)! tos, Começa dizendo que a policia
quanto puderam reunir àas suas pequenas colheitas, fazendo a sur-: civil do Estado do Rio obstinada

preendente revelação de que arquitetos e engenh .. iros militares ita-! mente se nega 8 cumprir alvarás

I!nnoll haviam ,tomado posse das, sua� terras, situadas do lado ita-I d@, soltura, expedidos pelo referido

liano da fronteira, II começando Imediatamente os preparativos para Tribunal, em processos de <ha

a construção de obras ele fortificações.
I beas-corpus � de inumeros prêsos

"

O ?or�espondente de c: P'�r�! �oir» em R orna informa quo o políticos do Estado do Rio,

objetivo principal dessas desapropriações de terras é facilitai' o pre- Beiteradas vezes tem a secre

paf(� miIi�ar da r egiãe contra a possibilidade d� um ataque! sobre taria do Tribunal oficiado declara

Turim, vindo da França, que o referido jornalista procura ligar com o desembargador Barros Barreto,
es comentarios v�icullldolil ultimamente pela imprensa italiana, afir- I á chefia de policia da vizinha ci

mando que a maior tias ameaças á paz europêa são 'IS comprornis-
I dade, no sentido de fazer cum

lOS da França para com a Tchecoslovaquia. prir as determinações da Côrte
de Justiça que tem a honra de

presidir, no tocante (I liberdade
de vários presos quer os que são

BERNA, 30 - Segundo informações de fonte fidedicna o I absolvitos �m ses:ão bPlena quer

chanceler Hitler esteve hoje na região de Lorrach onde il1sp:do'nou' �)� �on el�a 08 e am em Oi. qfue
as fortificações avançadas do E!teillerklol.z,

.

r r:

11a umpr]lramd as penasf,a ql ue 0-
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'I' � Iram COIl( ena os, quer, ma mente
�8 e-se que 08 e etíves mi itares alemães naquela região a- I
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; ague es aos quais em SI o con-

tU'Igem uas lVlSOBS a vez Il!Ie�mo mal!! um pouco 1 d'd d d h b
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üe 1 IIS or ens e« a eS5I-cmpus»,

.stail 10 ormaçoes, em ora atralssern a tltençao em Berna D 'd
'
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' el)OlS e varIas conSI eraç es

mIO CAUllaram fi armr. parlIcu ar, "

A d'
,

é '.1 • ,
o preSidente Barros Barreto de�

leu enela aqUI C9nSWel'ar <1ue a ImpoI'tanCia da� ma I T 'b I t d
b I

- , f"
, , ,

. (' ara que o rI una tem ama o

110 rl'l8 a emas e Sú .Iewnle para exphcar a presença na vIslIlha re h' t d t" I'
gião de Baden de efetivos tão elevados. �o� eClm@� o

I'
e aIS dlrregu a,n-

Não é menos ct'rle estl'etanto que a visita do fuerer á. re- II
a te!'! qtuet' lmp dIcamdno esrt�speJt?

,�

'd" I" ,1

> e en a lva e ef.lpres 1"10 a

glao Jfl Ica o lIltereílS<l que aa iii u!llile setor tia� grandes manobralól, I Côrte,
"RIO, 30 O procurador geral

da Justiça Militar, acaba de opinar
Os juizes, que ouviram aten- pela anula,ão do proceso Instaurado

ciosamente as palavras do prelii- p:lo crime ale insubmissão contra

dente, em se8s5Q secreta, redol- "sorteado Jot.é de Campos, visto BER.LIM 30 A I 't
A

t
.

. ..J 1\11

ter sido o mesmo procestado e jul-
' -�'\. e1 ur,a on �m, çf'.'ll !" ,'iJ_'jv::-'i:{\'l que s'&- alImÊm-

BR UXELAS, 30 - « Nunca em tempo nenhum, nem mes. veram, llnanimemei)��, �fjciar ao
f,!!\Õtl. por um Conselho de J�stiça

em tod�s v

os. pulplt�s, da pást�ral, tava de uma passivei conciliação
nll) nOR ultimas unos da grande guerra, o arame farp�do foi empre·

ministro da J u!ltiça, reiterando do 4. .L��"';l1 .. ente de ArUInarfa

I
do ColeglO dos BISpos alemaes, I entre o Terceiro Heich ti alare',

gado em tão grallde escala ,;omo está sendo atualmente na Alema- providencias urgentes ao inter- Montada, de Itu, do qual faziam produziu nova frição entre a! por intermédio d b'
.. Ja

h d t d f t' d B I
'

ã I'!- I vent()r federal no Est"d d R' parte dois sellondos tenentes, com I
'

C 'J'
, I '

os ISP<?S aus�

n 8 eaD tl a ron eIra a t' gICa, - escrevp. f) org o lnerll
u ° o 10, 1n'raçio á dispasição expressa do I �re]a ato lCa e o re'lmen na· tnacos,

«La Gazete», Estai noticias confirmam OI boatos. que ha varias se- no cumprimento d8s decisõe!l da� Codillo de Justiça Militar. zllta,

manas eorrEIIB com insiste'ncia nos drculos bem informados, segundo quele orgão de justiça, A pastoral, concebida em termos

Olil quaes a Alemanha está se cobrindo de fortificações com a- • ... � .. _ .. .. .. .. __ •
- fortes, foi completada depois da

tividade febril ao longo da fronteira ocidental, deaate da França da ""'0 1- _ Reg.- ""
Conferencia de Fulda, U desastro

e

Bclgica 6} do Luxemburgo, I N-
,� Depois de reafirmar a lealdade m \ú Im ...

cNuma profundidade de 25 a iO Cl(uilometros - prcaisa o ao lDorreu dos bispos alemã�� ao papa, a

jornal - 6 possível observar tr�� ou 'Iuatro silltomas de barreiras I
. anento de palilteral ataca a campanha levada pressionante

ue arame farpado, debaixo das quae. se ellconLram &Içapõ.s para , ,

Il efeito no interior 8 no exterior

os carrGI de assalto, Alguns desses sÍlltellllls atiagem a profundida- SAN Sh��ST[AN, 30,- Deíl- Av.-aça-o do paíi com o obJ'etivo de des-
t f I t

LISBOA, 30 - Ocorreu im-

ue de f1uaLro quilometro!! ininterruptamente,
men o se, � lCIa e ca

egoncamen-j
truir os fins que visa a igreJ'a,

to t Ia e palh da t
prei38ionante tragedia na b"'rr'a do

'" a no IC s a no P,S r8n- por meio da censura, da calunia
U

.

jeiro, de que a esposa ,10 �mbai- í

ltlO 30 _ II d
Douro, perto de Sobreiro, O fe.-

Estudando a situa"ão d d It I' t 1 t' I 'd I
' ....ell zou se, ontem, e da falta e ensinamento cristão reiro Julio Pereira �['anco, acom-

xa or a a �a enl�a a eCI ", pela manhã, no Campe dos Afon- ás crianças,
em cODsequencla do aclO- �a ocor- sos, a ceremonia do juramento á

panhado dos filhos e de &mi�o.,..,

rido nest.a cidade, Bandeira pelol cQnscrltos Incerpora,
num total de dez pessoas, diri-

A embaixatriz da ItAlia recebeu dos ao 1'. ltegimento de AViaçie. BERLIM,30-A caNa pastoral giu-se em barco á feira de São

I" f' t
' ASSistiram á solenidade o gene- dos bispos alemãel! lida hoje nas Bart Jomeu, quando a 8c:oitaça-o

apens[í 1ge1ro� enmen ,oe e esta ral J'ranciaco Pinto, chefe da Casa d
'

'"

em boas condlçõas dtl liaórle, Militar do presll1ento da RepubUca; igrejas do Reich é um importan- li) no causou psuico entre os

o sr. Adernar d. Barrol, Interventor te documento que demonstra a presentes, Oil quais, levantando se

fedeuI em S. Paulo e 8S generais vontade dos prelados germllnicoi produziram uma inclinação e fi
Eurieo D.tra, ministro da Guerra; de não cederem ás intimidações l!:eram o barco voltar-se,
Góel Monteiro, lesare lIeduera, d f b" T d f
Mp,lra Vaseonules, Mascarenhas.8

e que oram o ]eto, o o� oram projetados á agua,

Mer.es, Heitor Berllel, Colatlno A notícia da leitura da carta DepOIS de uma cêna lanGinan-

Marques, Azambuja Vilanova, To' espalhou-se rapidamente logo de te, conseguiram salvar-lIe a do�
ledo Bordlnl, Franco Ferreira, Lucio

I manhã e por isso a multidão de mestica Maria Josina, o ferreiro
Esteves e Pedro Cavalcanti. fieis que assistiu ás últimas mi�- Julio Pereira Branco � um dos

J -

sas era maior do que de

costu-I:
seus filhos, Maria Luz Rezendo

!'!'l!!l!!!!!�!!!!!� I
me, e dois filhos e o servente Eduar.

(onferenc.lou com o
A public�ção da cnta coincide I

do Pi�to. tendo perecido os res

com o dommgo da semana

cansa-I
tantes

grada á juventude católica de O desastre pl'Oduzin geral COO3-

presl·dente da Re- modo que entre a assistencia no-I ternação em toda a redondeza,
tavam-se numer::>S0S jovens,

.

publl·ca O·ln'terven-
Em Berlim a leitura ,foi ouvida I Iniciando !:li colhei-atentamento peja multldao, que

lU"

tomou na devida consideração a t d t·tor Adernar de importancia do dooumento e 80- a o figo
bretudo a clara alusão que nêle

Barros
se faz á expullão do bispo de RIO, 30 - Êm carro especial
Rottenburg da sua diocese, Esta ligado ao Cruzeiro do Sul

d
' ,segue

parted � carta,. pastoral causou hoje p'lra São Paulo, acompanha-

RIO 3
gra. e ImpreS8aO. do dr, Gastão de Far'a d' t

O -O interventor Noe meio! politicos observa-se do S F P V "" ,... drI Glret·�r
f d I S- PI' I

"'" '" '" , un 1]0
e era em ao au ó. sr. q�e dep�Is da r�serva que os 01" de Carvalho, �eu oficial de gabi-

Ademar de Barros, esteve gaos llazIsta� se Impuzeram duran- nete, o ministro da Agricultura,
ontem no Palaeio d. Ca- te nlg�n8 ,meses a campanha con· O sr, Fernando Costa dem0rar-

tete, onde conferencieu
I tra a �greJa !ecrudesce�, f_,: á naquele Estado dois dias,

.d t d R
A Impressao geral e flue as seguindo dali para (J Paraná

com o presl en e a e-
. treguss verifi�adas dep?is do Ans-j de irá inicial' pessoalm6lnte � ���

publica. I chlu8i1 termmaralll luntamente lheita di> tri,o.

-No Palacio
'do Catete

BERLIM, 30-0 chefe' -I-de Policia de Magdeburgo
. Visita do 1'11·')fe deacaba de tomar uma provi- lLa (J

dencia que bem pode ser I.� p ,,,.
,P

A
..

classificada de heroica con-�! O leia a ssísten
lra os autores de acidente
na circulação, da Policial

De acôrdo com esta me,

dida toda pessôa em estado
de embriaguês, quer condu
za veículos quer caminhe a

pé. que Iôr a causa de um

acidente, terá a sua foto
grafia afixaria á entrada dos
edifícios oficiais, sem pre
juizo de outras penalidades.
A fotografia medirá 6 cen-

I timetros sôbre 9 e será acom-

panhada de nome e do en-

.�j dereço do delinquente,
I Esta mesma pena será

aplicada &OS que facilitarem
a fuga dos causadores do
acidente,

Infringido o Codi
go de Justiça

Militar

RIO, 30-0 capitão Filinto

I
Mueller, chefe de Policia, em com

panhia do capitão Felisberto Ba
tista Teixeira, diretor geral de

;1
Comunicações e Estatistica, visi
tou ôntem, á tarde, demorada-
mente, as instalações da Assisten

I cia Policial, á rua Visconde de
Itauna,

Depois de percorrerem todas as

dep�ndencias da referida organi
zaçao, o chefe de Policia e o di
reter geral, retiraram-se ótirna
mente impressionados com tudo
que tiveram oeasião de apreciar,

inspeciona

RIO, 30-No Palacio de Cate
te estiveram ôntern em conferen-]
cia e despacharam com o presi
dente da República os srs. Fran
cisco Campos, ministro da Jus

tiça, e Gustavo Capanema, minis
tro da Educação,

Em audíencias foram recehidos
pelo chefe da nação os srs. Or
lando Leite Ribeiro, major Mao
Crimmon, sr, Otalicio Negrão de
Lima e os diretores do Banco
dos Funcionarios Públicos, srs.

Mateus Noronha" Bellens de Al
meida ti general Espirito Santo
Cardoso,

j

Hitler

FortUieaeõell ua fronteira

� i__�

� pastoral do Colégio dos
.

." íiiiõiiiQjll.Ô••__
·

...-�.;;m;;;;;;;;,;-íiiiiiiiiil!imf......;;;;

ª-!�pos alemães

ROMA, SO - O presidente do C0nseUIO, sr, MUJSsliai, qUI
ulualJlleDte toma liuas férias no mês de agolt., ficeu hoje todo ()

di. em leu gabinete de trab!llho estudando I situaçrto internacional
e particularmente os problelDlI'!! da Elpllnhll e.a Tcheeollovaquia,
tlOI �uael dedica grande atf.lnção devido á cris. européa.

Elperando as repercu�sõel'J do discufil() do cka.celer do Era
,rio da Cl'i-Bntanha, Sir John Simon, ., 1If, MusloliDi pare.. re;ol.
vido a adotar uma atitud� de espetativa em relal19 ao lit.i,io t.:be-I�-aleDlão, enqlJanto procura apressar o tieefecbo da ,uerra civil O
('IPllnhúla 110m a vitoria do Ileneral francG, na qual, leglilnda 1(1 a

credita, II Italia tem grandes re51ponllaailidadel.
. Em cODlequencia da delfavoraVlI re.epçle do 4iscurao da

ar, Simon pela imprensa alemã, nes oirculol poli\icol falcista come-

ça-se a adotar uma atitudemail arities.O!!fascistalcontiauama.$!�MM!!!!!.IIII!!!:l!A!!!4!f.

nlo acreditar que o chanceler Hitler Isteja di,polto a '..pregar a

foroa para relolvor o problema dos lIudetol, 1hntr.taato, observa
se crelcenll impllciencia e inquietação, "medida qUI. tenslo en

tre ai chancelarial torna-I' mais irave.
O fato da In,laterra dedicar tanto int.r.... ' queltão

�eco-alemi
causa forte ilílllpreu(o .01 itali&nol, acreditando que o

Claamberlain nio le prlocuparia tanto GOJO f) caIO, le Dão CQa

, eralle que O perigo de juerra torRar-le realidade de um momes

te para eutro.
Alimenta-Ie a ••p.rança de que a adverteneia de Sir John ISimon i.dllla o cbanceler Hitler a proceder com calma 6} cautela,

IImbera aUlllente o receio dI cOlRplicaçõ8I devido , intranligencial
da Tclaecell()\'aquia" .Ipera-Ie lambem que a brlaterra nar,a i

forte ,re58�o lobrll Pra,a, afim d. QOBstljuir que o ,ovarno tChe-1que faça COllc••lõea luscetivei. de latisfaxer o Ir, Healein,
....•••••••••••••••••••••••....•..•••••••.......•..·1
Em visita ao presidente da República'

ôntem . no Palacio do Catete o

conde e li condenlia de Oromer,'
atualmente em viagem de rf'creio

pelo nOlso país •

Parodiando
suicidiode
Ward

RJO, ao.._Em visita de corte

%ia ao presidente da Republica 6

•••lto". G�\�li<? yarll'...tiveram

NOVA YQRK, 30 Tra

Jando e piJllma tradicional
dOI lIosplclo. de aUenados, o

louco Wllllam A. Hearn .al
gou a plantaforma 40 t·. an·

dar do hOIBltal de Pllco."a·
tas de Bellevue e, durante
horal a fio, ameaçou lançar
se no .I\CUO, evidentemente
delcllJldo reproduzir o luirl-
410 elpetacular d, John War.,
eemetldo receatemente nesta
cidade.

Em poueol memente. ha
via milhares de pelloas a&tlo,
meradal n. rua e ckellaram
elcadas de Incendlo dOI bom

beir.1 e aparelhe. de salva
mento da policia.

O louco foi allarrado ,eles
proprlos guardas (1" eatabelc
c:llIItnto, não sem lhes ter

dado enorme e prolongado
trabalhe.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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- .

sessao espr-
rita

ciais
São notáveis os esforços

empregados atualmente para
intensificar a formação e o

adestramento de bons pilo
tos civis comerciais, que
possam ser aproveitados com

vantagem nas linhas do tra
fego aereo brasileiro. Con
vem lembrar que, ainda re

centemente, mais um piloto
patricia, Licinio Correia Dias I

regressou ao Brasil depois
de

.

ter cursado, no serviço
da Lufthansa, na Alemanha,
disciplinas especiais ás ex

pensas do Sindicato Condor.
Já não é o primeiro piloto
dessa Companhia que, nestas I

condições, completou os seus

conhech nen tos profiss' anais,
formando agora elemento
util dentro do quadro de pi
lotos civis em geral e de
aviadores comerciais da Con-,
dor em particular. Escreve
um dos grandes orgãos da
imprensa carioca, com muito
acerto: uA nossa aviação
civil ainda se encontra na

fase ernbrionarla, mas o ar

dor dos seus pioneiros mul
tiplica-se em esforços para
dar-lhe a vigorosa estrutura
que ela precisa ter, em be
neficio da propria nacionali
dade. E o nosso Governo
deve ajudal-a decididamente,
porque a formação de bons
pilotos civis constitue um

dG5,�_ aspectos "l�{� i�p_or
tantes do complexo problema
da defesa nacional».

PRE a

Programa diurno

De 6.15 ás 11.30 horas

Prolrama noturno

De 11.30 ál! 24.00 horas

Orlanõo 51lua
50nla Barre,o
Hcbor Dia�
Bob Lazy
Orquestre õe Dansa�
RaOamés e a 1"'111 5tars
Re§lonal õe Dante 50ntaro
EéluQrõo Pctcnê e sua Tlpica rorrlentlZs
Romeu @lhipsman com a OrqulZ!itr'a õe

ronclZrtos

FlblZrlurc com VOZES NOVAS, zlernzntoa
eetrelnntee no r,ü\lo.

A's horas certes, jornais falaõos com no

ticias Em prtrneíro mão, fornlZcida9
pzlc FI HOITE, IZ oferta ao Casa
lliuimerãR5 Ltõa., aglZncla ('a Lo
terlc feõlZral

R'!I 21.30 rAHçL"lo DO DIA - - Escrita
IZ lnterpretaõc por Lamarline Babo,
uma ofzrtu iila caeo õe louças "O

DRAGÃO.
A'e 21.35 ARCA DE NOE' • mlZsquitinha

e sua trcupe,
f'ha 2i1 hs, - 5EREHrUA • O programa

rnnle llnõo êEl rEu�lo.

5pg9�erli ÕIZ stuõtc : ClZlsQ l!!iulmarãlZs IZ

Oõuualôfi ('"zzi _- ��

.."�

Amanhã ..Almlrante, Huno Rolt1nÔ, Irmãos
Tapajós, Rlzirlnha Camargo, mouro
Oe OliulZira.

A's 21,35 .... Paginas Esquecidas •• Pro'
grama õe remlnlacenctce, lltercrto e

mualcet, a cargo i!.1Z: rlZlso f5ulm.'
rãe!!. Abigail moia, Ernani Barros
E os musico. ÕIJ possaõo.

ALUGA-SE a casa de moradia
á rua Curitibanos-, nr. 52, nesta

Capital. f

A TRATAR NO BANCO
AGRICOLA, A' RUA TRA

JANO 16.

Companhia Nacional de Navega
çãa Costeira

Mc-vimento Maritimo .. Parta Florianapolis.
Serviços de PassagEfi,-os e de Cargas

Para o Norte T---
_- .

Para o Sul

Fretes de
..

cargueiro:
O Paquete ITAQUJ-\TIA sairà á 31 de

carente para:
e Paquete rrAGIBA sairá á 3 de

setembro para
Paranagllà, Antonina,

Santos, Rio de Janeiro,
.

Vitória, Baía, Maceió.
Recife e CabeJelo

Cargas c passageiros para os demais por
tos sujeitos a baldeação no Rio de janeiro.

A• Recebe-se cargas e enc�mendas até a �espera 'das)aídas do�. paquetes
VISO e emite-se passagens, nos dias das saldas dos mesmos, á vista do a·

testado de vacina. A bagagem d€ porão deverá ser entregue, nos �rmazens. da

Companhia. na vespera das saídas ate ás - 16 horas, para ser conduZida, gratulta
menté para bordo em embarcações especiais.
ESeRITORIO-PRAÇA 15 DE NOVEMBR 0, 22 S0B. (FONE 1250)
AflMAZENS-CAIS BADARÓ N.'3--(FONE·1666) -END. TELEG. COSTEIRA

Para mais informacões com o Agente
J. SANTOS CARDOSO,

Irnbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre

CARTAZES
DO, DIA D {PEITOORES DO DENTE

OUVIDO
I �EUMATISMO

!"EU AALG.IA
(ÔRTU, GOLPES, PONTADAS
'l'ERIDA5 RECENTE�,
PICADA� DE.ltt�ÉTO�

PROGRAMAS DE HOJ E:

ODEON, o lide.· dos
einomas

------------------,--------�-------�

II Sul America Capltallzaçào
A mais impo.otante Companhia de ea

pitaliza�ão da America do Sol

Preço-I $000.

E' um produto de superior
qualidade, de íécula de milho
refinada, que está sendo íabn
cado pelo industrial sr. Br uno

Heidrich, em Mirim Doct', no

município do Rio do Sul.
f\ farinha «Preciosa», q li�

além de poder ser empreg ui 1

para engrossar caldos, sopa',
molhos de carne e de pelX.',
tem obtido ótimos resultados n 1

conleção de tortas, crémes par ,1

recheios e pudins de lrutas.
Gratos somos pelas amostr I ;

que nos foram ofertadas, por j,-
terrnedio d, sr. José Lima,

Obra de di .. ,

lvulgaçãa ne

cessaria
Importante orgão da imprensa

santista publica um interessante

I' tópico sob o titulo acima, rel->
rindo-se á necessidade de se im
buir cada vez mais a opinião
pública do nosso país no senti ...

do de reconhecermos, amplamen
te, a obra construtora da avit
ção comercial brasileira. «Care
cemos,-dlz o jornal,-de uma

obra de divulgação Iaveravel ao

trafego aereo, incutindo no povo

a. idéa de que essa especie de

I
viagem, nos tempos correntes,
com 05 contí�uos aperfeiçoamen
tos das maquinas de voar, não

I
m�is representa tem�rid�s ou ar

ro)o, mas a conClenCla o;eren"

de um ato pensado e equilibra-
do", .

.

- >;

da Bahia" 1

COMO se verifica nos grandes centros em que o serviço
de transporte de passageiros é leito tambem em limousines, resol
veram os Irmãos Roveres, conhecidos e seguros volantes Clemente,
Mario e Luiz. organizar uma linha entre esta capilal e a futuro
sa cidade de R1umenau.

Assim, estão á disposição dos que queiram VIajar para RIO, 29-Iflformam de Curi-
Blumenau três conlortaveis e luxuosas limousines. tiba que a senhora Tereza Ca-

� custo de passagem é de 30$000. Desde que a lota- sagrande, que ha nove anos so- A'S 5 e 7,30 HORAS:
ç�o esteja co�pleta os carros partirão dagl.li a qualquer hora do fria de dares do estomago, de- MAGNOLlAdia ou da noite, sesperada de não obter cura pelos I D I JO

.

f .

H O· . com rene unne e A ao onesutras ln ormações na portaria otel !ona-Te1efone-- medicos, foi a uma sessão espi-1.320, rira, onde um medium a operou, e a continuação do seriado

A formação de pi- retirando de seu estomago um AVE1'\JTUí�AS DE FRANK
lotos civis comer- A U La. A. S corpo estranho, medindo 70 cen- O GLADIADOR.

(Matérias do Curso Primario) timetros. A paciente está com-

- Das 2 ás 4 -- pletarnente restabelecida,
Tratar á rua Saldanha Marinho I

I
Amortizações de Agosto de 1938 n

Realiza se hoje, ás 14 horas, no Rio de Ja-" I
neiro o sorteio' de amortização de títulos relativo I

REX, às 7,30 horas: ao rnez de Agosto de 1938.
n�A 1.8"10"C\VIO"S Participarão desse sorteio todos os tltulos em�uv n IJ ''''li

RAINHA VITORIA com Ano vigor da Séde Social. Os titulas em atrazo po-RAO I O Neagle e Adolph Wohlbrueclr derão ser rehabilitados até ás 13 horas na
, Preços-2$500 e 2$000. Séde Social: Rua da Alfandega,

n A lonAL r
esquina de Quitanda. Rio de [a-.

ROYAL, 15 7 e 8,30 horas: neiro, ou com o Sub Avente
- PENITENCIARIA com Jean Adolfo. Boettclle.·, Floria-

I�MA. Parcker e John J-Ioward. nopolis, Rua Felipe Schmidt, II. IUl.I.iH':�MÃK-1�'c.:II IJ'I,V� • Prt�o- 1 $000. ! I
..........aB�maa.�..�iiiiiiiiiiiiiiii���;F�8�r�i�uilh�a��"ij..�r�e�c�i�O�S�8��'

FUNDADA EM 1870
SE'DE BA· ..... IA

S.lluros Terrestres e Maritimos
CAPITAL REALIZADO Rs. 9.000:000$000
CAPITAL E RESERVAS Rs. 57.000:000$000
BENS DE RAIZ (prédios e terrenos) Rs. 16.054:200$749
SEGUROS EFETUADOS EM 1937 Rs. 3.169:677: 154$834
RECEITA eM 1937 Rs. 22.535:211$090
SINISTROS PAGOS E Vi 1937 Rs. 3.797:380$050

_ Opera com 88 mais modicas taxas em todo o territorio
oft61onal

Succur3al no Uruguai.
.

Reguladores de .avarias e Representantes nas prin ti
paEs cidades da Amenca, Europa e Africa

Agentes em Florianopolis:
OAMPOS LOBO & Cia.

RUA FELUPE SCHN\lDT N' 39
Caixa postal, 19 - Telefone, 1083 - Er.d, Tel. «ALLIANçA»

Escrlptorios em _Itajahy, Laguna @ Blulucn,.u; Sub..

Agente em Lag�s ..

CINES (;OROADOS

ARNALDO MARANHÃO
rua João Pínto n· 5,
Caixa Postal n. 45
Phone 1.346
Teleg... "ALGODAO��

térreo

r,
I

Codigos�'Ultião',"Mas.�ote��e particulares

I
Sub Agentes ern: Join,'ille e �uritiba

I

Representante dií'ecto de Fabricantes e Ex
portado.·es dos. seguíntes artigos:

I
II,

Tecidos fiNOS, MEDIOS e GROSSOS
SaCCQS de aniagcrn para CAFE',HERVA-MATE etc,
Saccos de algodão para ASSUCAR, ARROZ, FA·
RINHA etc.
Oleo de CôCO BABASSU', para FABRICA DE
SABAO.

ij Finíssimas meias "WALKYRIA�� para HO-

i. MENS, SENHORAS e CREANÇAS.
.

Afamados vinhos marca "C.I!UZEI-RO��, de

I
Caxias.

I . �

Deliciosa e inco.nparavel CHAMPAGNE "MI
CRIELON", de Caxias .

Colchas de varies typos, para SOLTEIROS e

CASADOS.
Café de tedos os typos, de MINAS e ESTA
DO DO RIO.
Madeiras aplainadas e portas compensadas, de
Rio do Sul.
FIO DE CAROA', genuinamente nacional, espe
cial para cozer qualquer sacaria, multo m@'lbor,
muito mais resistente e muito mais
barato do que qualquer barbante' (fio de vela)
fabricado com fibras importadas, d. Juta e de
(;anbamo.

.

ALGODAO EM "LUMA DE TODOS OS
ESTADOS ..RODI1TOBES

fi *it-atttí't

Companhia "Alliança

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A forte ciclone �plica§ão do general
,

MEXICO,29 - o Departunenro Fran�o aos pai'1i'!1f:..6.'!
Meteorologlco comunica: .. �"_'.:JI

cFott� ctclone passou entre o nor-

delDOlf'lratl·lIfOosdeste de Yucatan e a ilha de Cozu- ....,
met, quinta-feira à noite. Foi des,
trutda a estação meteorologtca de

-------

Cozumet. O ciclone passou por Va.

P S V da casa
ladolíd com a velocidade de 90 qui-

F A L A A' I·M R E N Ai 'en e-se á Ave-I�o��!��:»por hora, seguindo rumo

�prÔfesso:=Girolan"iA:zzi :11 ��dam�í�m��anco. n.60 A' tratar
I V-

.

d
.

um mo

___

.

- ...
n' 10 de I ás 3 I en e-se �o:�n:�

.

I ções nesta redaçio.
RIO, 28 - O ilustre professor' o novo Instituto, que ficará divi-] --

IIitaliano Girolani Azzi conferenciou I dido em três grandes departamen- i

C_ R-
_

iii P I N I IOhoje, com o ministre Fernando. tos para o estudo de climatologia i
:: ;;;;;

Costa, focalizando aspêctos inte- agraria, compreendo, em ane�o,
reasantes do Instituto Federal de um observatorio, meteoro-agl'ano. -

Ecologia, fadado a colocar o Bra- O estudo do solo com o� �'espe- M I� D I c e O P E " A D O H
sil II vanguarda do! países que ctivos almanaques de quumca e.

I

m. cuidam da organização cíen- botanica agraria, com um horto

I' ,

tifióa da produção agricola. botasico e agrícola.
Ambos manifestaram, nesse en-

T t a I ----ti--
contra, q�e foi. assistido, em �ar-

em ro ..t'a.,. VUI"O e !.
te, pelos jornalistas, seu entusias- (;arvalllo ESI.etaeulo :

mo pela nova Instituição, que "pró C:::.ted.·ar" IIIcuidará de orientar e harmonisar -

as pesqui�a� relativ�1I á três �ato- A COltJllanhia Ribeiro Caueela, III
Atende chamados a qualquer hora dia e noite

rei essencraia da Agncultura:chma, num gesto que muito a recomen- I •

1010 e planta. da, ofereceu' Comissão das Obras '

1••••i••••I•••lillO ministro da Agricultura ma- <oró Catedral» um festival em �
nifestou o empenho do governo b�ndicio du aludidas obras.
no desenvolvimento do novo ins- Esae Iestival eonstará da linda ,,,"

tituto com as seguintes palavras: 8 emocionante peça «Rosas de
"O governo aehase seriamente NGSia Senhora) que �Qrá levada

empenhado na creação de um {} cena na proxima sexta feira, 2

Instituto Nacional, capaz de re- d. Setembro.
solver o problema de Experimen· -Os bil1letu para eue"- festival

•

tação Agrcnômica, base Iundamen- se encontram â venda Da bilhe
tal do incremento das culturas já teria do Teatro.
existente e da introdução de ou-

!��S d:�:�;m���o�odernol preces-

\ Barata chevrolet
o professor i\.zzi, por SUA yez,

falou 80 representante da NOITE Vende-se uma em perfeito es-

para dar uma série de explicações tado por preço de ocasião.
de ordem técnica sobre o que lerá Tratar á rua Felipe Schmidt,

123-·Telefone 1482. I

Cria ��: o��ro!ilhOS 5a�����f. ��í�ar i
I São convidados a comparecerem I

BELO HORIZONTE, zG :Me!!!- _, r 1"' ',� IA 1r 16 ( .. -, :

de, em Viçosa, um casal _ José Ro- nesta l,. c, lia" ••
- ,,_. noras, i

drigues e Alexlna de Freitas· que, a aí.m de tratarem de assuntos de i
falta de filhos propríos, resolveu seus interesses, os cidadãos abaíxo:

'I!tomar a SUIS cuidados crianças de José Nicolau da Conceição, Fran
outros puls. Assim, êsse par já abri

C!SCO da Silv,l X�vier, Narciso João
ga sob generoso teto mais de trinta
meninos. São dos dois sexos, bran- Martins. Hípolíto Sebastião Serpa,
CllS e pretos, AdoHo Koerlch. Braulio jaques Dias,

Seis-dessas crianças, são re,cm· Manoel GelOS(l Regís, Maniolvo An�
nascidas, duas de colo, doze ensalan- tonio Lehmkuhl, Dultavio MamanJ
do os primeiros passos e o restante

da SI'lva, CaHxto Manoel Vieira,udolecentes.
O orlginallssimo casal é proprle- Basilio Avelino d, Aguiar, Jose Ni-

tárlo de uma pensão de estudantes I.:ola.u Born, Placído Sergio Alves,
c vive dos lucros ali auferidos. Aristides Alves da Silva, Edgar, Bt-

E a qualquer pessoa que �. Icer·
S I

que dêsses dois entes singulares, tencourt, João Ne.pf1muceno imas.
procurandO saber'lhes a causa de Urio Margotí, Etelvino Wendhau�en, I
tal capr!ChO ouve, de J��é Rodrll&ues Adomar Lins Wan�er:ey, Xavier Ie d. AI ...xlna de} reitas, Ma rcolíno da Costa, Jose Torq ua to e·

"Encontramos a nossa felicIdade
M

. D' I
em criar filhoI dOI outros." ano las, I

·····CiiVi·o·üsi·N·ES··Õ·rr·cÜ·XÕ···· !
Iniciarão no dia ,. de setcmbr�, uma .linha dia ria 1

F lorianopolis-Itaj:}i, saindo mesmo nos dias festivos ás 7 1121da manhã e á" 3 J [2 da tarde de ambas as cidades. com

os chaufcurs proprídarios, AC!lcio Braga, J?ãO Freit�s
(Boneco) Patrocinio Vieíra (Guri) João Jesulllo, OtavIO

Pinho. Sendo realízado o percurso em nunca menos de

2 112 a 3 horas.
. . .

Preços por passageiros com direIto a 15 qUilos de

bagagem 20$O(H}. Informações. em. Florian?polis com o

agente JOÃO FRAGA, na rua Ftllpe Schmldt nr. l--te·

lefone manual, 774,-telefonl! das limousine nr, 1.222.

�nformaçõcs em Itajai com o agente MANOEL VI

CENTE DE SOUZA, rua Htrcilio Luz n. 31, telefone

manual ·nr. 190.

:' ,

A GAZET
A VOZ DO POVO Proprfetario-eDlretor Responsavel

JAIRO CALLADO

I

.�
'.I

Sanatorio "Santa Catarina"
--------_.-�-----------

Dr. André Kiralyhegy
DIRETOR PROPBIETABIO

Estação PERDIZES - Vila Vitoria - Estado
de Santa Catarina

o melhor estabelecimento, �perfeitamente aparelhada
para"o t;ratamento conservativo e cirurgico de .doenças pul
mon:res (pneuBiotOl'aX, frenicotemia,_toracoto�lla). Este. San�
torig encontra-se Iocalisado na Estaçao PerdIzes - Vila VI

teria na Estrada de Ferro S. Paulo - Rio Grande, 800

metrqs sobre nivel, possuindo uz., eletrica, agua enca.ada e

e8tradas de automovel, com clima saluberrimo.
O Banatorio encontra-se instalado com aparelhos mo

dernos de Raio X Heliodor, Ondas Curtas e Laboratorio

pira exames de escarro, sangue, fezes, etc.

Seção separada para convalescentes de doenç�8 graves,

estado postoperativo, impaludismo_cronico (maIarIa), esgota-
mento, etc,

"E 'ç==
.....

� .... -_.

A equitativa retirada do eseran

jeiros de ambos os lados não Inter
ferirá com a nossa vitoriosa cam pa
nha. A retirada dos estranjeíros de

territorlo vermelho gisniflCará o

desaparecimento jjos leaders milita'
res técnicos e díreteres da uelícía
vermelha e checas, assim como das
unidades do exêrctte que mantem

pele terror II dlaclpllna.

�
,

j

BURGOS, 30 O general Fran·
co fez declaracões á imprensa e dt

ri'iu aos patzes democratieos, es

pecíalmente á Franca, a seguinte
ex,dicação de sua recente nota ao

Comité de Não Intervenção:
"O acordado de não Intervenção

afeta metade dos estraníetros que
combatem nas fileiras do exército
vermelho, porque se refere exclusi
vamente 80S europêus. A imprensa
dos Estados Unidos admitiu recen

temente que 12 mil americanos se

alistaram no exército vermelho, si
milarmente 50 por cento dos prisio-
neiros e mortes da brigada Interna'
cíenaí, na frente de Ebro, não são
europeus.

Acredito que numerosos mem

bres do Comité de Não Intervenção
ignoram Isto.

A retirada dos estranjeíros não
prejudicará a Espanha nacionelista.
Nio fosse a chegarta de 40.000 ho
mens da brigada Internacíenal de
Madrid, a guerra teria terminado
em novembro de 936. Sómente en

tio nós aceitamos os oferecimentos
dos estranjeíros que desejavam • ,.

cembater ao nosso lado, OfereCI-I Curso Normal Pramarlo:
mentos ês "es que anteriormente
teram recusados. III ANO: Ernestina Goedert,

•••••••••••11111. Heliete Alves, Gilda Ferrari, Luiz
Pereira, Lia Ramos e Avani Beck.

Colégio "Co
ração de

Jesus"
DOENÇAS DE SENHORAS-PARTOS

CCNSULTORIO-RUA TRAJANO 17 SOB.
DAS 9 AS 12 E 2 AS 5

H ESIDENCIA A RUA Nerêu Ramos 26
FONE 1450

Nas sabatinas regu lamentares
de agêsto desta Escola Normal
Primária e Curso Preliminar ob
tiveram os primeiros lugares as

seguintes alunas:

I
.,

COP
II ANO: Alete Alv9B, T\{. de

Lourdes Faria, Thstis Muniz.Val
'-

.

I da Vaz e Palmira Palmeiro de
Fontoura.SLAQU

DAS
I ANO: Clotilde Kramer, J u

veutina Borba, Marília Paiva, M.
de Lourdes Brueggemann, Juanita
Claudio, Carmen Moellmann, Fio
risbela Gomes e M. da Graça
Silveira.

EM Curso Preliminar:

PINHO
IV ANO: M. de Lourdes Da

merau, Maria de Lourdes Valen
te, Cêlia Figueiredo, Ana Rita
Cabral Machado e Marília Fer
nandes.

desde 45�$-gOO
III ANO: Vani"l Maria Olivei

ra, Beatriz Moellmann, Terezinha
Couto, Suelí Veiga, Lília Silvo,
AIJgela Evangelista, Norma T. de

..1-'r�""_",,�. T -

l.:louzt\ e xioa J acmto.

·'1 II ANO: M. Climene Sáda,
Jani Alves, Zenaide Rô"�,:e.va�r''l

,Elias, M. de Lourdtls Laur> '.1 �

i Doris Dutra.
I '

MOVEIS ; I ANO: M. Luiza C ,r,,:,,:,

I· Terezinha de Jesus Faria !'iO'{E

I mui Machado, M. Helem '1:rn ......_
: da Cunha e Osima Coelho.

".

S A'LO M AO GUELMANN
Escola Modelo:

J.V ANO.-()f(via Furtado.Maria
; d� Carmo Vieir�; Muia Helena
i Dlas, M. AuxIhadora FIÔres o

IA' ,. WI rmeSIa agner.

! III ANO: Lair Araujo,· Berna

I
dele Garofalil, ZéliR Platt, Tamar

I NunQS e Tere:_inha Cordeire.

\ Con5elllO&

� -_.....a.::::. -

Caixa Postal, '19

EsI. do ParanáCuritiba
Em c�so de receiar Ui1la

infeção, por ter estado em

palestra ou em contacto
mais prolongado C0m uma

pessõa doente, aconselha-se
alem de lavar as mãos e

de gargarejar com agua pur a
on com agua e sal.-chupar
duas pastilhas de Panflavina
para evitar uma angina, urna

diphteria ou outra infeção
cuja porta de entrada é a
boca.

A r;, pastilhas de Panflavir. a

dispensam, muitas vezes, os

gargarejos antisepticos, al
guns àos quais são, ás ve

zes, irrit",ntes.
Em época de gripes, de

cachumba, de diphteria, de
escarlatina, não se deitar
sem chupar, previamente,
uma ou duas des�as pasti
lhas.

No caso de um filho ter
estado em con1acto com urn<t

criança ou um adulb com
uma das infeções acima re·

feridas, deve-se dar-lhe, após
os medidas gerais de asseio
d�',s mãos, dJ rosto e da
boca, uma pa5ti1ha de Pan
flavida para chupar e, á
noite, ao deitar-se, outra,

, 'Representantes nesta capital

MACHADO Cia.
\

João Pinto Caixa Postal 37Rua

:::nz$.& ,,4 . iRá•.. ';·5.. ' - iS "ii a 4& a X,1I4,"

Grande liquidação
de -livros

Por motivo de balanço anual
NA

Livraria Central
Rua Felipe Schmidt, 14

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Endereço Telegr.: DOLI>. - Caixa Postal, 32
S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARINA

Banco do Bralll
101.001:081$180
�2S8.746:1"$oao

Capital
F.�do da r••erva

lXiCUTA TOCAS AS OPERAÇÕES .lANCARIAS

AGP.IA! J: COftRESPONDI'INTM .M�T01)., PAIi

A.ÓSIA LoeAL AtiA TRAJANO, :Ne 13

Ataona. em conta corrente••• se,úintes' j�ros:
Dep. eem Jur,! (CO!VlE'RCIAL SEM LIMITE) i� ala
Dep. líroitaies (limite te 50:000$)

4e1'
a a

De". papurara (idem ie lO:OOO$)
.

I. ala

Dep. de aviso prévio (de QI1a.isll.uer quantias. com ,retiradas tam·

bem de quaisquer ímpcrtancías).
com aviso prévio de 30 dias
idem de 60 dias
idem de

••
90 dias

DEPOSITOS A PRAZO-FIXO:
PI) 6 mêses
por 12 mêses
Com renda mensal

CEPO.I'-APlIOa Em

MOEPC

FLPRIANOPOLISMatriz

Filiais Iln:

.TA .. CATARINA

KE S
Velas e Mago. •

Blumenau, Cruz,elro da Sul,
Jolnvile, L•••s, LagMna, Sã.

Francisca do 5.1

MOSTRUARIO EM:

Tubarão

loteria a sua.favoríta.ê ",' � _
..

_�"

A ELETRIÇA,
• . •

lU
- ... � .. �_ ••• _...

I TEM SEMPRE E\1 STOCK E A' VENDA. POR
PREÇOS SEM COMPETIDORES NA PRAÇA,

MATERIAIS ELETRICOS, LU.;TRES E AbAT-
jOURS ELEGANTES E MODERNOS

NOVIDADES! VISITEM A Elétrl-1't"'1a
lIua Joio Pinto n. 14 ....ca

ACABA DE REC�BER UM FINISS1MO SORTI-
MENTO DE CHUVEIROS ELE'TRIOJS, NOVI

DADE NO RAMO-AR rICO �.ARANTjDO

, Rua Felipe Schmitd rr 7 e 17 a

N o:Est,reito Ponta do Leal

� Em
QIit

De Fama Muntil.11

Fi Eletrica
�AGENCIA DE VAPORES

CQmpanhia Salinas Perynas=-Rlc
IDrinpr .'T',,�-:- .... JI. rill. I .imitada -Rio

ü;:,t;; cnlQ�''i'tint'� (lt---e • ..CI !l'x • .I. � I _ ......
Navegação Brasileira Limitada-Rio
Navegação Cabofriense Ltda.--Cabo FrÍQ
Vandenbrando &. Cía.-Santos

VIAGiNS DIRETAS PARA O PORTO DO RLO IIlEJANEIfti)

Navegação entre BUCARE:IN (Joinvile) e: SANTOS.
ANGRA DOS REIS e RIO DE JANl!IRO, tliréta-

I mente, sem transbordo
-''''' Tem �sempre .vaperes em porte, carrelandQ

in�;;�s�:se à\:''i]''.��:!��·a.��!�., medição e EMB�RQU' tle

todas as especies de madeiras �S0!'.w.��.�!.�.. b.����adas e em I
h)res etc •• cereais e mercadorias em geral. para �ijt!..ue! ,_ �

porte do Norte cu do Sul do País. bem corno para 8 Exterior ii
Recebe cargas de ímportaçãe] do Pais QUL �e Ex-

Iterisr, para desembaraçe e redesp3.cho para aNOI CL<\�SICO& IiNVBL61'ES FEC! IAE)OS
as praçasjdo interier" '

DfSVIQ DA E. llE FERRO ARMAZEM PltOPRl. a--. -":'_ .! 'w!'- ..=--1IiII
SERVIÇO GARANTIDO E RAPIDO-PREÇOS MODICOS

f' }Jl_�_.
e....eri08••1Imp_a

A'" de maquinas de escrever,
I.. radies e aparelhos em geral.

Rua Conselheiro Mafra •• "

T

fit�j ;·ll1§fXtXçôEft5yrúi.PrtRçtà-f�ÁW
TENAS DE RADIO. CONSERTOS E AUMEN·

TOS PROCUREM

quinta-feira
1 de setembre

I Metodo prático para se

I
aprender a executar com

absoluta perfeição, ao Saxo-
LETRAS A PREMIOS. fone ou. Clarinete. (5 mais

I6
A 4% a. a. .

dpor meses
5% c'.rm I varra os

por l2 mêses ..
T obatic e

Sujeite ao sêle p-oporcfonal, • rucs acr os

I' '15 horas I imitações comicas
Expediente:" das 10 ás 12 ,e� das 14 as

: Preço do volume 12$000

IADS sabades: das 10 ás 11.30 horas
dTE I Pedi os 80 autor:

Endereço telegrafico: SATELLI

i
Antonio Lopes Guerrêiro

TELEFONE 1.114 Vila de Sarzedas.55-S.Paulo
•

• .

� -iil_lliliililliiiiiliiiiiiiiíiiiiii iiiiiiiíiiiiii-'MlIiW'"iiitilwt s6_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiil-iiiliiii--íiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíliiiiiiiiiiiiíiiiiii----
'-__-----------------... t N'W�'f!&; ;;')� t )fiij"';.;z;.g;w;.» -

I L

r
I

r

ALUGA-SE
Casa no Estre i to

(Joio Pessêa ]
Sala de visita - cinco

grandes quartos - sala de
jantar -

copa - cosinha e

instalações sanitsrias
Luz elétrica em todos as

compartimentos
Deis quintais cempletamente
amur adas e uma explendida

praia de banhos
Dois porões e dois anques

para lavação de roupa.
Onibus na porta.

Todos os eampartimentos
tem janelas e a casa está

completamente nova, com

moderna fossa 4;0 M S»
Agua encanada para serviçoi

da cosinha.

CHAVES A' RUA MARE.
CHAL GUILHERME N' 1

Florlanopolis
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Dr" Alfredo P. de Araujo Accacio Mo- � Cálculo de qualquer
-

MEDICO relra � estrutura em con-
Especialista em motestias de creanças, nervos tem seu escríp- �� creto armado

Íf!!E!!�.u..._.d!!mo e molestias da pele
W"'''' e ferro

��--",""" tório de advogacia á rua �.
Tratamento -doempaludismo e das melestias da pe- �

le e nervosas pela .Jlutohemotherapia Vísconde de Ouro Preto �
Consultoria e residencia-Praça 15 de Novembro, 13 I n. 70. _ Phonei 1277.-Telefone, 1.584 _jConsultas:-Das 8 às 11 e dasl14 às 16 horas I ICaíx1 Postal, 110.

-------------------r �, �AmB�....Qm*.g�4�.au..� �
I Dr. Ca mará M a r t i ns '·Or.PedreCatalãa

Diplomado pela Facul- .

dade de Medicina da
Saia

I . �x-interno e assistente do
I Scniço do prof. MOI aee

Ex·intemo do Dispensario
Silva Lima

Ex-adjunto do Hospiial
Gralfée Guiule e Sanatorio

Manoel Vitorino
Clínica méiica cirurglca das .

molestías da
CABEÇA E PBifj;QÇO ;

Especlal.sta fm
NARIZ, GAROANTA 11

OUVIDeS
f;ONSlTLTelUê

18- Rua Trajam). -18
RESII>ENCIA

Hotel Gloria
:Diariamente das 16 ás 18 hs.

A

,

. .#.

ME'DI61ll-ESPECIALISTA EM MOLESTIAS DO ESTO-
=MA�O, INTESTINO, FIGADO E RECTO

€URA tRADI�AL DAS HEM0RRHOIDAS, SEM OPE-
--

RAÇÃO E SEM DOR

.,eoNSULTORIO â Rua Trajano n. 1, sobrado,
diarlarnente das 5 ás 7 da tarde

I Moles'tias e Operações I
das

OL.t-IOS
OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA

Dr. João de Araujo
Assistente do Prof. Sanson, do Rio de janeiro. Chefe
do serviço d€ olhos e ot��rhino .do Centro de Saúde

de Florianor ol's
Membro da Sociedade dr OtO-:"I1 no lar) il6o:úgia do Rio.
Consultas diárias nas 4 ás 6 112 - Fone 1009
Rua Visconde de 0:'::0 ?i·et ..... 'I - fLORIANOPOLlS

• : ... .:.!, ........�� .• �
•
.;"".� • .f��.:;-{'�-:-� ";';"��'_""':__J>�;_;";�.:...o�..,...;ç..

'

.. ",*-.:...;:,;_: r-J;.:r;: :.._:..,,_...........�:;._
'In�� .....�_ .......__ -.-.-�__ • .....M� __�

Dr. Joaquim Madeira Neves
MEDICO--OCULISTA

Ferma+o pela Faculdade de M�ciidna da Univer
sidade de do Rio de Janeiro

Tratamento clinico e cirurgico de todas as moles
tias dos olhos

C\l�SO �e aperfeiçoamento na especialidade, com o dr. Pau
lo Filho, no Serviço do Prof. David Sanson, no Hospital

da Fundação Gaffrée-Guinle do Rio d� Janeiro
Completa aparelhagem para a sua especialidade

Eletrecldade Médica, Cllnica Geral
Consultas diariamente das 15 ás 18

CONSULTORIO Rua João Pinto 7 sob. Telefone 1456
RESI DENCIA: Rua Tenente Silveira 57 Telef. 1621

Dr. Augusto
de Paula

[MEDICO
DOENÇAS DE SENHO

RAS-PARTOS
Operações

Censultorio: Rua Vilar

I
Meireles 1 e

A.'s 10,30 e das 2 as 4 h�"

Residencia: Rua VísI' onde
.

.� de Oure Preto, 42-
v,

Fone: Consultcrio, 1405
Fone: Residencia, I �55

Dr. Claribal
te Gaivão

� ADVOGP,DO
Avisa aos amigos e

antigos constituintes que
, reabriu teu escrltorio de

advocacia e continua a

aceitar chamados para
. trabalhar em qualquer

comarca do Estado.

�i. E;critorio:' i. Deodoro n· 15

FONE 1.665
,. - -

-

Desembargador
Salvio Gonzaga

ADVOGADO

Rua Trajado no. 29

�edro de Moura ferro

Advogado
Rua Trajano, n' 1 sobra..io

I :e�e�:: n' 1548

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestías de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade]
Medloo ... Hoepltal

(Curso de especializaç�,o em

molestias de senhoras).
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã

e á tarde - Consaltorio:
ANITA GARIBALDI. 49
_:---.- .. , "0

-:t'·--�'.j::�i::'
__
...�;:!.��,;_�'�

.

F1orianopolis-' 1938_
• .,..,...*** �.&'cif:..:-

.

.Jt '4 _�

ICA
�����'qe

Plante.execução, fis- �
caltzação e direção �de abras R!

Aparelhamento com �
p�eto para constru- �.'çoes de pontes em �
concreto armado �

I
I
�
�'\i
. !t]

I
;
��
I
li

Paran .�" ::�
'j
1,

Omar Carneiro Ribeiro

Sucursal:

Engenheiro Civil

Pal.cio da Caixa

1· Andar

Economica

Apartamento
Postal, 784

•

Caixa

Dr
Especit..
rL8 do .

Ex-inter
ginecolo
Ex-Dire . _v ..."ututo úe Prevu.,
Rio. -

Ex- Sub Diretor d.. Serviço Médico da Asslstencía
Dentaria infantil do Rio de Janeiro.
Curso e prática especialisada em Ulc;!��ía.
Medico do Serviço de Hígíer.e Pré-Natal do D. S. P.
do C. S. de Florianopolís.

Doenças de senhoras. úrologaa
Partos e Cirurgia.

Consultorio e Residencia á Rua Visconde de O\lro Pre
to, n'. II - Tel.-IOOa -FLOR.IANOPOLIS.

�N��A�SI 2 c�� p� I'
INVERNO a 12$ e 14$ l�

Sapatas DE VERNIZ D.A MELHOR I
QUALIDADE PARA SE.NHORAS, A 20.

2Hll'oIELOS. TAMANCOS, CINTOS, E TC.

FABRICA DE CALÇADOS-.AIlB�IBOS
A LHEUREUX

Secção de vendas RUA cON. MAFRA, 39

rDr. Rlcardol�ottsmann" Dr. Aderbal A.
tda Silvai

I\dvogado
�

�
- --�__ ". ._d'Vl..,......... Te

.

em

p� 15 '(I; Novembro,13 sebo
Fones 1631 e 1290

Ex-chefe da clínica do Hospi.
tal de Nürnberg, (Pwr8esOl
Indórg Burkhardt e Professer

Erwin Kreuter)
EeplclaUlla em olrurgla

ueral
alta cirurgia, ginaecelogie, (do
enças das senhoras) e partes,
cirurgia do sistema nervoso t)

operações de plasticll

-

........i_iiiiiiii··__iiEii7i!!w__.._!!!BI!44_-'.!!!lI.I!!'!!!I.•1!-,,&�__*�$tr;I_AA!l5'�Ii�'ii ,. .! i Mi -

_ II

BelezaConforto, D·istinção e

Economia
S6 nos Trabalhos do

Consultorio Técnico de

IVO A. CAUDURO���CCOLl
EntJe�,h.lrD C.v.1

Com
CONSULTORIÚ--ftua Tra

ano N. 13 dali 18 á. 12 e

das 1 5 Ás 16 112 horas.

TELEF. 1.2A�

RESIDENCIA- Rua Este-

Lves
[uníor N. 26

tTELEF. 1 .131
1 a te· _____

DW'.,..P'M.= ·M'··'I .. u'·"":_I'#�·�-· � Prc,fissionals habilitados par.a Itodos
- - 11 os ramOS de engenharld,. . I

Soa Dala Admmnistração. consf,.,ução e reforma
..

de prédios com

CLINICA GERAL pagaml,ntos em prestaçoes
Vias Urinarias ,�roiétos em geraTratamento modem, lias .- '..J

molestias "' Putmao R 71de Seterobro 47
Consu}t.-R. joio Pinte, 13 Escritorio centra' :

.

ua ,

1 eleíone, 1595 P O r t o Uni i o
Reli. Hotel Oloria-Fene 1333 \ •

__C_9n_su_U_6s_d_a_s_13__ás_l_6�h_rs_._ li..�..�....�"&m"��.•l�,,�t�t�'aó.j,�·�--��--��..--------
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_
' _-;_-;;;-;-;-;;;;��;;;�;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;�O que será o Instituto Quadro territo-

HOTEL ANDRETTA :11'Nacional de Estudos Pe.- rial do Estado o MELHOR DAPRAÇi'Â I
ACOMODAÇuES CONFORTA VEIS PARA VlA- iiA comissão nomeada peloj llnhas divisórias. ir ter.nuni- JANTES E EXMAS, FAMIUAS i:,

sr. Interventor Federal para I, cipais e intcrdistritais em TRATAMENTO DE PRIMEIRA ORDEM·- CO- 'I
elaborar o novo projeto do I geral, serão observadas as ZINHA BRASILEIRA E ITALIANA !
tl'Yadro territorial do Estado, I seguintes normas:

1
Anexo: Armazem de secos e I

nos termos do art. 3' do de- a) preterencia sistematica moi nados I
creta-lei n. 86, iuiciou os pelas linhas naturais, facil- Derval, Santa Catarina I
seus trabalhos estudando os

I
mente reconhecíveis, como,' I I

elem,entos iá colígidos e ar- ',I por, exem,plo: as lin.has de .'T3Fii3iiiiiiiiiiiiiiiíii__iiíií�'__íiiiiãiiii__iíiiiíii o; ãiíiliiiiiiiiiõi�iiiíiiiiii--iiiíiiiiiiiiiiiiãiii·iãilRiliiiíii'-iiii-...
·

.,..

ganizados pelo Departarnen-] relevo (cristas ou linhas de f� a cj lOS

to de Estaüsüca c Publici-I curniada de elevaçõ. s acen- Para seu concerto, proc LI'

dade, com informações obti-,Ituadas, divisor de aguas, de P A R A rai a Casa Musical, que con-

das nas Prefeituras munici- i cursos d'agua m a r cantes, I ta com a oficina melh r

Ao Instituto Nacional de Estudos Pedagogico:> fica afeta pais e de textos dos atos ,: etc.), as linhas médias de montada lia capital.
a função de organizar. documentação relativa á historia e ao esta- oficiais fixando limites de

I
superfieles d'água. lacustres, Sport" Viagens, h'ua Joã�)y_iI1t_o,_1_2 _ �d? atual das doutrinas e das técnicas pedagogica" bem como dai municípios e distritos. marítimas e sobretudo f1u- Turismo e Ca�a

diíerentes espécies de instituições educativas, mantendo, ainda in- As alterações feitas pela' víaís, I Doeuauento8 eneon",

tercambio, em materia de pedagogia, com as instituições educacio- mesma Com;�são obed�ce'l b) na impossibilidade de I trados no autolRove�
nais do país e do estrangeiro, ra� aos seguintes prece.tos; uma linha reta cujos extre-] do eupitão FOIII.oielo

O Inslituto promoveré também iuquerites e pesquizas sô· onentad__?s pelo art., 2' _�a! mos serão pontos naturais Ibre todos os probl,emas atmentes á organização do ensino, bem �esoluçao n;. 2 do DIreto: 10
i facilmente reconhecíveis (pi-'

como sôbre os 'Vanos, metcdos e processos pedagogicos: t: investi- Central do ,-,ol1�elhJ NaclQ-1 cos, pontos singulares de re-j�ará o� ass�ntos contidos 110 terre�o da psicologia aplicada á edu- nal de �eografI�. _

! levo. aflorações, na scentes e I
cação inclusive os problemas da onentação e da seleção profissio- Art. 2 - Na fixação das I confluencias de eursos d'a-
nal,

I gua, cascatas e quedas dà-
Cooperando com 08 serviços estaduais, municipais e parti-

N.... h
.! gua, etc.), e. na falta deles,culares de educação, o Instituto, prestar-lhes ,á assistencia técnica, a o a a v I a- I, pontos outros dotados das

ministrando-lhes esclarecimentos e soluções sôbre os problemas Pi- 9ã O rn O d e rna, necessarias condições L1e fí-
dagocicos. se.,..., rnete0- �xidez e de facil r��on�eci- terio, foram já elaborr dos

No que concerne á divulgação. o Instituto irá usar dos r,o I ogi a j menta (marcos, edificações, os municipios de Canoinhas
diferentes processos de difusão, esclarecendo o publico e especial- I pontes, monumentos. etc.), e Curltibanos e seus dlstri-
mente os interessados sôbre os conhecimentos relativos á teoria e Ainda perdura na memoria o, De acôrdo com este cri- tos.
á pratica pedagogica. I IIIII!!!BIlII!!'!am IIIIII Il!illl!iDiIlIllllll IIlIIIIIIiIIIiI!iBI!1!I!i!I

C sensacional vôo do avião alemão Ionstitairá ainda função do Instituto. Nacional de E t d I Csuas Focke-WuU« ondor» que vôou IPedagogicos cooperar COID o DepartameDt�
. • o , , C!

'Iviço p,,� 1;_- �... (I", ",�I
'o

-. o I. �""co de Berlim a Nova

,
'

--�. fazendo a I
'f)S �� I

A

dagogicos
o presidente Getulio Vargas, completando a estrutura do

Ministerio da Educaç�o e Saude de acôrdo com a reforma que
ali se procedeu, vêm do dispôr sôbre a organização do Instituto
Nacional de Estudos Pedagogicos. criado pela lei n. 378, de J 3
de janeiro de 1937, com o titulo de J nstituto Nacional de Pe.

dagogia.
O novo orgãe que entrará imediatamente em atividade

irá funcionar como centro de estudos de todas as ouestões educacio
nais relacionadas com os trabalhos do Ministerio' da Educação e

Saude.

.-...._-_._---�-_._---.�--

Igualmente.
_ ... ''';YIUli prevlOs sobre o tem

po necessario para o avião che
._uu,�eis �duea- gar a determinado ponto, haven-

� ._ _
__ -: ,�

__

�
.. '-'V os cargos ,de malar eVidenCia nos do no calculo geral U!lla ligeirasetores tecmcos e mmlstrahvos dos negoclOS pedagoiícos e é au· d'E' d 11

'

td
'

b I ' , , ,,'
I

I erença e mIOu os apen.'\s.tor e vlnas o ras, a guma. at. Ja tradUZidas em Idiomas estran- D ' 'd I
'

,

o

al!e po e cone uu que o
geuos. ,

«Condor. não t'lria completado
.

sua tarefa cem tamanho exilo
sem 0 auxilio da meteorologia,

Aqui��i9ão deJCHARLAUTHterreno '

,
é o creme que revolucIOnou o

mundo velho, e, ÓII6 revoluciona a

America do Sul.
o prefeil0 do mumClplO de

Lages foi autorizado a abrir, por
conta da dotação de 15 :000$000
destinada ao custeio do Centro
de Saúde, um credito especial
até á iiI portancill de 10 contos,
destinado á aquisiçio de um ter.
reno sito li rua Correa Pinto,
esquina da rua Coronel Fausto,
com li are. 1.282, 50 ms 2,
afim de nele ser construido um

predio para a Diretoria de E$
trada. de Rodagem.

Aviões terres
tres para li·
nhas t. anso

ceanicas?

CHARLAUTH
não é um creme comum

CHARLAUTH

che extinguirà as sardas, pano
ravos e espinhas, sem a minima
irritação deixando-lhe a cutis.

limpa, macia e fresca.

Fez-se ou"ir mais uma voz

autorizada sobre o momentoso

problema que gira em tômo da
aviaçlo transocellnica. O conhe
cido construtor alemão Keink.1
declarou-se recentemente fOm fa
vor de aviões terrestres muitimo
tores para o trafego aéreo atra

Vei: dos maces. Tal declaração
documenta, sem duvida, que os

con�trutore� modernoá têm hoje
em dia uma enorme confiança
nos motores aperfeiçoados da
aviação.

Oficina de marmore
.:8

CARLOS ZE�KNovo delega
do de Lages

Compra mêsas ou quaisl!Juer
Foi nomeado d�leiado espe· outros objetos de marmore.

eial do M41nicip:9 de Lages, Q Execllta todo e qualquer servi
I'. t�nente reEor.nado da f(Jrça ço em catacumbas, pIleiS, etc.
Pública, sr. Valdemiro Ferraz de tambem em marmore.

Jesuei. Caes Freáerico Rola--75
')i"

Joalherla ADOLFO
BOF.T rCHER

Rua Felipe SChm�_�

I
I Binoculos Prismaticos
BUSCH

MUTUO
5 de Setembro!

RIO, 29-Sdhe'se flue enb e

os documentos er.cor.h adas "O

aut. movei do cap.rão fo�rn; r

ha uma lista dos enc -rregados (1,�

assaltar a re sidencia do capii..»
Riagfand;no Krcel. Entre os I no

rnes, constava o do sr. Ccs'"
Maia, Supõe-se que o mesm .

esteja imnlicado nu crime c\,
Saco de São Fr mcisco, ten:»,

agora, se apresentado á polir i.
devenrlo ser interrogado em brev e

EDIAL
5 de Se'ternbro!

.e 30$000,20,$000 e 10$000 e muitas isençõss

rAS-rICO ... POR·ISOCO Rs, AP[-,JAS

No sorteio d'3 18 de �gosto ultimo foí contemplaüa a

caderneta n. 4.415, pertencente
.

� o snr. GUillerC!ndo
Medeiros, rua Padre Roma, Florianopolis C0l11 o

premio de 5:550�OOO
--------------------

Valiosos atestados

J

oão F. Souza e Hilda C. CaBaço, residente
Pro Florianopolis conlemplados com o pretnio o pre-

mio mai.l[ no sorteio de 4 de Junho de 1938 Gerd, Ilg, residente em Joinvile,
contemplado com o premio maior
no ,or�eio de 4 de Julho de 1938

INSCREVEI-VOS!

ln::-

VISITEM
a

o maior stack de rD�pas para

Rua Conselheiro M_afra

CAPITAL.
garitos

esquina· da TrajanfE!
À CAPITAL

A
•

meninas e

!

I

HABILITAI VOS!

:- -

� ,_
-' •

_
or.. •• '

�_

,_- . -".', .. , .'
.

,
c.
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,A GAZETA
Floriano.polis

REGRAS INTER.,
NACIONAIS OE

FUTEBO'L.
As últimas modificações introduzidas

pela "�nternatiDnal Board"

HELIVIITOL É A GARANTIA
DE UMA VELHICE SADIA.

o JUIZ NÃO PODERÁ DE FÚf�.
MA ALGUMA SER SUSPEITO E
Í':EM SE PODERA DUVIDAR

---

DA SUA HONESTIDADE"!

Inspetoria de Educação fisica do
Estado de Santa Catarina

CURSO PARA ESPECIALIZAÇÃO DE PROFESSORES

MATRICULA ABERTA PARA AMBOS OS SEXOS
, Adoração Informações no INSTITUTO DE EDUCAÇÃO (Escola

Normal)é a marca que domina na atuali

'que seja a sua necessidade de

I'perfumarias, prefira sempre I DIARIAMENTE_DAS 9 A'S 11 e DAS 14 A'S 16 HORAS

IIas da marca

Ador.�ão � • !

OESPOR
--�----------------------�----

IV
REDATOR: Osmar Cunha

tarem que estão sendo .iri- retidão e. firmeza, fazendo
giJos por um juiz cornpeten- sentir-lhes a sua autoridade,
te, que conhece sua obriga- deixar.se-ão guiar facilmente

ção e que dentro de sua es- e jogar-se-á uma partida
féra de ação, prossegue com aceita vel.

4":!••!..IS••••W:r\,•••••!!=====..==-��.. KIlIKIANG, 30 � Seg.un-
do telegrama especial do jor-

I nal ASAHí, os casos de

I
colera verificados nesta ci
dade desde a vespera da

locupação japonêsa, em 26
do ultimo mês, até a pre
sente data, subiram a 559.

J O exercito japonês mobiíi

i zou para combater o mal
: todas as suas seções profi
[latícas e proibiu 'terminan

i te o uso das águas naturais

I e dos poços, bem como
I vacinou 7.500 refugiados.

500
de

casos

có�era

com a sra. Herta Berger.
Era essa a viajem de núpcias

do casai, agora interrompida em

tão tristes circunstancias.
Walter Berger destinava-se a

São Paulo, onde pretendia fixar
residencia,
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