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Os suãercs rejeitaraltl a nova proposta do govêrno tcheco e acredlt'a�sé
que diante dessa atitude o sr, Adoif Hitler intervirá á força a favor del(�s

COPENHAGUE, 31-Quatro navios lança-minas britani-Icos acabam de fundear neste porto.
PRAGA, 31-Soube-se em circules autorizados que os su- I.

detos rejeitaram a proposta do govêrno tcheco como parte de no- :

vos negociações.
'

querem um govêrno semelhante ao da
Irlanda

v z DOA
PRAGA, 31-Informações colhidas nos círculos dignos de

credito adiantam que o sr, Konradt Heinlein exigirá para os su- 'Idetos um govêrno semelhante ao que a Grã Bretanha concedeu á
_

"rlanda. ANO

��-----------------------------------

!?rQprictario e Diretor Responsavel J A I R U l::A.LLADO

LONDRES, 31-Csso a rejeição das ultimas propostas cio
gevêrno tcheco a03 sudetos, conforme acaba de ser anunciado, Iôr
definitiva, acredita-se aqui que o sr. Adolfo Hitler interviria á for
ça a favor dos sudetos,

VI F[orianopolis, Quinta-feira, 1 de Setembro de 1938 I NUMERO i221'

'S0 a rejei�ão f6r definitiva o sr. Ditlel" in
terferiria á for�a

ps.·esidente da O"flem
dos Advogados

ELEITO A nova regulamen
ta�ão das coope�

rativas- ..... LU '" "t PORTO ALEGRE, 31- RIO, 31 - Apresentaram-se
ROMA, 31 o encarrega- I i Demostenes ou Demo- como candidatos ã presidencia

A Italia nAo enu·arf, elo guerra
I

�_o dI e nCeh3ocl1'OS brita�lcos, sí r i. [filo Lemos de ArauJ·o foi da Ordem dos Advogados 08 81'S, .RlO, 31 - O presidente daI'iOe - ar es, conterenctou Iii I Targino Ribeiro e Astolfo de He-
hoje com o conde Ciano. ,lÁ denuSílcsado pelo represen- zendo. Republica recebeu um telegrama

LONDRES, 31-Informa-se, nesta capital. que foram trans-j ma���1,mo,dOen�aSrCrlc'r;'�dlOoSdie!lfI10er� II tante do Ministerio Pu� Com a paiavra, o advogado
de Goíana, Estado de Pernam-

mitidas noticias ao sr. Conrad Heinlein, prevenindo-o de que a - 5" � buco, assinado pelo presidente da
Itália não entrará em guerra contra as potencias do Ocidente, afim. socios fez novos ínquerttos so- ii bllco pm� ter incorrido Cunha Melo disse que em vista C
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I
bre as nottctas de que a na- Ij! • d IT ld d d t

- ooperativa gro- ecuana a I,
de defender a causa dos sudetos, lia está envtando tropas para

II'
I em erlme de blgamla, as (I ICU. a es ,a vo açao en-

congratulando-se pela assinatura
a Espanha. 1'1 isto é, por ter, hà tem-I

tre os dOI� candidatos, apresen- do decreto-lei que modifica a lei
O bi ,j. ..

i d.s'" Alguns círculos acreditam I.').'J.'.
tava o nome do sr. Melo VIana, referente ás cooperativas.eam O es.,ranJe ro eSfiiJover0800 na

III que o Ministerio do Exterior I ,pO�. 9 .�9B1�m:âDu_O _ �U�Çª-ª$ ".0 �om.-: o �edi�dror e ,de grande pro-
•boI"" .... de Nov"· "OI·1i. brttaníeo está d",�contente· "..., .... ·""'r "'0 �sta..llo e ma"s

_

., I I"'.. .. .II.
• .,

I'r
... 11.......... U II:. U" I jeçao -ü:! yir a nacions . At. ...m"""'nd..... "",,,,,,,d-".e "'"

. com a anterror r.,n "r.s!3 Ita- , '-. .•. rla.................. u 'lC'lI.IiiJ,,, , •.11

, .'
-

'_ III llana a semelhãnt;"��tBunta. tarde, novamente casado, CoIh:da as cedúras, v-t.i'l:tS8J.I:ile "BrA!'Iiil e II ArgeutiulALONDRES, 3l-A li 3 horas da tard� de h()J�, _P'2r ocasiao .'. �

'

__=_. nesta capital.
. a eleição do sr. Melo Viana, por, -",';��-:-,

.da abertura da bolsa de Nova York, o cambio estrarneiro mostruu-I
�" ............rmm

------- 13 votos. obtendo o sr. Astolfo! '<'.

s� fortemente desgovernado, sob poderosa influencia de correntes �� "'tk... ; . "FERIAS ,'de R.ezendo. ci?co votos e os sr�.1 RIO: 3� - Como moil�a�etrosdiversas. I �!ia0 :I�elrO Targino RIbeiro e Menjes PI- €Ia �mlZa(l0 dos soldados da,_Ar-_
A cotação da libra esterlina, em relação ao dolar, baixou

.
Foram concedidas ferias aos' meutel, um voto cada. ! gentma chegarão hoje a bordel

a 4,85 718, simultaneamente ao que declinou rapidamente em rela- C4'tl��cé.ia I sezuintes funcionários esta-I do »Neptunia ». os membros do
çã{) ao florim, ao franco suisso e ao franco belga, desviando assim ag.\li, duaes JORo Ambrosio da Silva e I

----- -.--,-. Exé�?ito argentino que, sob .3
a teadencia manifestada pela manhã. I 'r '

.

M 'd 30 J'
I chefia do general Abrahan Qui-

. . , - rajano argan a (laS e a

Bd"
.

'b
. • ..NotICIa se que e bastante elevado o volume das operaçoes Com a fj�is�,imfl comédia de,José Francisco Duarte Silva, 15 dias. ateu e encontre roga vem retri uir a visita quede compi a e venda. wlln�er�ey, In!Hul�da MARIDI_NH? .

th '\I fez a? Prata o general Goes
DE lt·UXO fara hOje a sua RE' EN- I MonteIrO.

Suspensas as liceli�a§ no Exéloelto Aleul\Í,:;o 'I,(�':" ���i�n��Pà�Jto�é��tl!���i O:t� EO'idiOl a um pinheiro
__ .IA· c'r-e'aç�ft mJl, dt'b-. I obdece a direção de Ribeiro can.:e-l S
_ uV tU)u'4

� ,

'
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•. ,,: �;:":"""'"'n� -;- _"''''''�';'''''" �. �.n;. .....��. -� ..,,� _ ..... " ..._
__ . ....,. .- _BERLIM, 3l-Todos os soldados que d')v; i.

'

"', .

.

j < "�" ".
',' -.: % M .lIIn iister=,n,Y.I!:), proximo mês de setembro foram oficialmenteavi" .

. " i " I r 'i' <,
II II] 'UI'não 8erão"Jicenciudos antes do fim uo mÃs de ouL' xp,

, . __
,

.

,

",
__ ,��O COrdJel"cio

-

:'., ;;"V&l(i}���.'õb� ��:-'I"��;�-dO' �;si.�o ,-�'-s�lint�rez� I �;�t;o teve'��b�� a�a����; quei- e InOltrstr!��re d.1�l�laS de carater, gumdaram-n o ao .alto II madas, antes dos soldados pode- \,

ROMA, 31-0 sr. Noel Charles, encarregado de Negocius P � carg� quo ora ocupa, qual s�Ja o
I rem retira-lo do aparelho, sendo

da Grã-Bretanha, visitou o conde tiano, ministro do E�tranjeiro. I de diretor da E. N. S. VocacIOnal, necessario amputa-la. Sell esta-
=:::z'

Ar.reditíi-se que o sr. Noel Charles conver�OIl com o minis- RIO, 31 O comandante da do Instituto de Educação, o sr. do é desesperador. RIO, 31 - O comercian-
tro a respeito da �ituação espanbóla, pundo-o a par, iguaimente, pri�eir� ,diVisão de c!;lilala,ri�, coa, profess?r Egidio Abade Ferreira, E' este o qu.inte acide nte ae- te JQfge Amaro de Freitas,
das dflcisões hoje tomadas pelo gabinete britanico. suhou ,ODre O valor da dIana que tez-se bem merecedor das home- reo fatal oearr do nas f rças. ae- ná ultIma reunião do Sindi,.deve ser paga a um coronel, no co- I b
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mand�) de uma divisão rta referida I
nagens ql�e,. pe a

. passag�� OJe reas francesas DO espaço de' uma cato os oJIstas, !Jug�rill a

arma, quando se aiãsta da séde em do seu amversarIO natahClQ ser- I semana. creação do ministerio da
exercicio da função. Como solução, lhe-ão prestadas, dentre as quais

I
industria oe· comercio.

declarou ,0 :ui.!}istro Gaspal Dutra destacamos o festival que terá A··.. d I t Justiticaudo o seu ponto ISque a dlar},3,e correspondente ao logar ás 19 horas no salão nobre VISita o n er- de vista ao reprei:lentantQ
a

I b· d posto do 011CI31.
d E NV· d ILONDRES, a -Anun,�ia-i'le oficialmente que o em alxa or a , .. , CUJO programa amos

t N
A

R
de um yespertino, que' oNeville HenderAon voltará a Berlim amanhá, por via aérea. Nã@ há erÍllnemilitar a seguir: ven or ereu (1- procurou, disse: «Os pwblo-

!uu"a os hlSubmissos la. parte, 1") "Hino da Escola '

mas g,)ciais e as é{Hestóei"f
Hutiore§ de u·inta Normal", por todos os alunos.2') mos (1-- Sa-o fran proletarias e tantas outras 'IDiscurso da professoranda Zelia, ." necessidades inerentes ás

anos Veiga. 3 ,) "Eterna canção", canto: • organizações trabalhista& ab-
,

O Supremo T�jbunal Militar pela aluna Nazira Mansur, acom- CISCO sorvem completamente oMOSCOU 31 - A «AgeDcia Havas» está habilitada a con- Ja1sando um pedIdO de HA�EAS� panhad p'ano elo aI no l\1I·nt·sterI·0 do Trab"lho.. , ,

•
. . CORPUS, estabeleceu a doutrma de a ao I p UH",

fumar que, ticllVumente, a Alemanh! Bondo�, por mtermed;o de

I
que os insubmissos maiores de trino Abelardo Souza, 4') "Eva" (mú- Entre as vantagens P&f8

seu repre8entanLe em Moscou, o governo sovIetIco, na pessoa do tn anos nã{) cometem crime, porque sica) pela aluna Solange Mazara- Em aVia0 da Base dl3 o comercio e a industria,commissario Litvinuff, indagando deste qual seria a atitude da U. estão isentos do serviço militar. kis. 5') "Teus olhos" (orquestra), Aviação Naval, pUotado estão a melhor distribuiçãoR. S. S" na eventualidade de um conflito armado entre a TchC.' � � !9 � pelas plofessorandas Nilza Mohr, pelo competente e arro- de utilidades eeollomkaª, a
coslovaquia e o Heich.

I �elS aVloes Nivea Cunha, Amelia \_reão e jado capitão-tenente Frar, repartição rejiular e equita-A entrevista que deu lugar a essa iniciativa do representant'il cantado por um grupo de alunos. "i h ..!lO tiva da produção e
.

a apli ..alemão realizou-se exatamente no dia 22 deste mês. ! J"�non3�e� 6') "Marcha turca", de Beetho- kll n Hoc a, Imeulato, cação de impostos e taxas,
Foi n61 correr dbjsa audien<lia que o embaixador do Reich, -r �§ � I ven, pelo aluno .Abelardo Souza. viajou ante-ont�m para A balburdia que 8e veri-

'Conde V�m Der ScltuHen3t.Ifg, não sem muitos circumloC'{ui9s e deflois 17") "Fogueira de S, João", disco. São Francisco o Ilustre ficou por ocasião da refor-
de asseverar que o fâtli a titulo puramonte particular, interpelou o CANTÃO, 31 Os funcionarios II parte-7') "Le Lac de Come" Interventor dr. Nerêu Ra- ma do regulamento do im-
:sr. Litvinoff sobre a� in'tEjll<;:ões do gQvârno liovietico, em caso de do sovêrno chi�ês J),�blicam Otici!l I (n?turno), pelas. professoranda9 ' posto de c insumo foi pro,
,gJàra com a TchecOlSlovaquia. mente qUd seIS aVlOes de bombar- Nllza Mohr NIVl'a Cunha e

mos.
vacada tão sómente por"'�-Q'( A resposta deste foi, em 8ulagtancia, !l seguinte: Que, em deio niponicos foram abatidos perto A I' A

-'
8') "M ,. B 't" S. excia. atendendo ao falta d" um· te'cnI'co cunhe-• de Shuik Wan, por dezenove aviões' me la r�ao. ana 00l a , •

d t J.
.;;

(:a:...� de conflito em que se achasse empenhad"l a Tdleco:illovaquia, de casa chinêses (valsa-cançao), canto pela profes- convite o aca a- o cap.- cedor das nece9<;idade!! e
ele, Litvinoff, '1Ibia que a França estava decidida a marchar em so� soranda Desáuda Bosco, acompa- tão dos portos dalí sr. '

atividades comerCiaIS e in-
corro á Tchecolllovaquia e que, nesse caso, a U. R, S. S., que e Atos do Governo nhada ao piano pel;) prof. Judith comandante Alvaro Pe- dustriais, que pudesse af:lre-fi.l aos seus compromissos, Mompanharia, sem hesitaçi'íes, á Fran- Simone, 9') "'Lenda arabe" (or- reira do Cabo visitou de- sentar, de maneira clara e

,ça'. Pelo sr. dr. Nerêu Ramos, ilus- questra), pel�s' professorandal Nil- ',... ...radamente O campo e precisa, nos fius, ao poder'

tre interventor foram assinados za Mohr, Nlvea Cunha e aluno liuv
• _ pÚblico, uma fórmula per-

os seguintes decretos-lei: Nelson Cidade, cantada pelo alu- a Base de. Avaaçao, onde

1'1
feitamente exequivel e co-

Entrada de estran1�ei� N' 174-estabelecp.ndo que a no Orlando Melo, lO') "A Guerra" I teve ensejO de apreciar I moda, qu� nflo perturbasse

•�
taxa em selos de 50$000. a qu"" (poesia da professoranda Amelia Oi tanques de abasteci-' I o rÍtmo dos negocioso

n ros no pal's se refere a l@iestadualn' 89 d� Areão), pela aluna Irene Montei- mentus de agua oleo e I
4 uoi&:ac

19�6, seia cobrada por termo de roo n') "Ainda te lembrail"(can- carvão.
'

responsabHidade (ll fiança, !lindo to), pela aluna Nazira Mansur e lIIIil;;I

ob3ervado o mesmo Gritério para professorando Hercilio de Faveri, O inteH'ventor Nerêu Ra- LEILAO
a chamada de e:ttranieiros na acompanhamento ao piano pela mos visitou ainda os pré-
fórma estabelecida no �Regula- prof. Judith Simone. 12') "Sau· dios em lCon1trução onde
mento Policial para Oi! estranjei- dudes de minha terra" (orques- serão instalados a Capiia- Dia 5, 8,e�unda,feira, ás 19
ros», tra), pelas professorandas Aurelia nia dos Portos e Hosni-I hor.as,

no prediO da rua Conse-
N' 176 - Abrifldo credito es- Melo, Nivea Cunha e Amelia •

ii:" Ihmro Ma ;a n' 8t, sobrado, se-

pecial de 30:056$200; Areão. 13') Discurso do pr(j)f. tal do I�stltuto d_e Apoa I rão vendidos em ltlilão finos e

N' 177 - Estabelecendo que Egidio Abade Ferreira. sentadorla e Pensoes para t modernos movei� para sala de
o substituto do Promotor Publico Agradecemos a gentileza do os Estivadores Terrestres e I �i5ita, 'quarto de casal. e sala de
da Capital receberá os venci- convite que nos foi feito por uma O belo stadium do Clube i Ja.ntar, lapetes, geladeIra, batefla
mento:! integraes do cargo, no comissãG\ de alunas do importante Atlético de Sio Francisco, I d� cos�nha, escri�ório: armario"
caso provisto pelQ art. 1', do De- estabelecimento e, com prazer,nos f· d t"

.

lP
:;'il hvros e escnvanIllha,

ereto-Lei n' 168, de 18 de Agos- associamos á distinção tão mere- u:an O O Imamente Im- Todos ,os moveis sã) novos e

to ultimo. cida pelo conceituado pedaio�9. pressionado. modernos.

IS

Bloloa ao i�iU· das decisões �o �" .� ��.
britooieo

�A U. R. S. s. acompanharia sem besita
�ões a FraD�a�'

o embaixader Beuderson se�ui ..á hoje
pUI·a He."lhn

A Secretaria da Segurança Pública recebeu hoje, Q seguinte
telegrama, com referêneia á entrada de estranjeiros em territorio
nacional: .

<Sr. Secretário Segurança-Fpolis. -NR 166- P-30-8-38
Circular acordo art. duzentos oitenta Decreto tr(lis mil dez vinte
,corrente e.!:llranjeiro!l desejarem vir Brasil devHrão dirigir-se cOllsulado
ibrasileiro seDdo passaporte visado carilter temporario cabendo poli
leia maritima cómpletar classificação ao desembarque est"ranjeiro uti�
Hizaado carimbos referidos mesmo Decreto Entrada estranjeiro"
'!lomente permitida portos Belem Recife Salvador R;o Santos São
Franeielcl) ou F)€>rianopo!is e Rio • Grande, alem fronteiras e es �

bções aéroviarias e deverãô ser fiscalizadas. Peço dar publicida
de -para conhecimento ÍDteres!laCilol!. Sauds. (a.) Dulphe-Pinheiro Ma
chado-Diretor Geral Pavoamento:t,

"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



EL��.!.��'!�"� .. !-�9��;;_3;.::8�����������������F�lo�r�ia�n�o�p�o�li�s�
CONFORTO E PRETEZA S;�i'ilt"oJ ? 'nlil���o:i:1 da ilO�OI::.�rlO;:!�i�arno C:���:����

�fi��{Jo;IIilil� renrso Fr.onteira Tourinho
� lW���mlW � ��l!:lI .:!)'W RIO, 31 - O ministro da

ib
.

- d
Guerra aprovou b limitação de (�"'-

...c_.��

RIO 31 _ l\s atn uiçoes li ' ,

J C RIO, 31 - ) -�x-tentn'e
"

,_. oitocentas matncu as para o ,o�

extinta [nspetoria Especial da I
'

M'l't d f)' Antonio Bcl'tto Monteiro TOU!:-
I eilo I I ar o \10.

h f
' I h f dFronteira passaram para a a ça- n o, que OI um dOS c e es

-

()

___________ da dos comandantes das rcgiõ�s. levante do 3' R, I:, prêso, r. i

Te ria sido as- removido pare bordo do PE.-

sassinado O .---------------- ..----- ... - Para ��uprír a DRO I, transformado em presi-

gerente da .. falta de troco dio. Dali conseguiu fugir, uma

PenSa0 I rY"l- Não fOI presa noite, alcançando o litoral.

a ser'1horit9 RiO 31-A Casa da Moe' jàmais se souberam noticias
pe ria I

N e i r Pi n to da est� cunhando moedas de dele. Agora, a Uiretoria Gelai

RIO. 31 _ Foi encontrado 3$000 e 4$000 para suprir a de Investigações acaba de U1P-

morto no apartamento de um edi- RIO 31 - Foi not.ciada a falta de troco, devendo entrar tura-lo,

prisão d� srta, Nair Pinto, passa- em circularão dentro de poucos I '

O sr. Israel Sou,o, após., (,U'
[icio da rua Taylor, o sr, Ma- J

I d d h
I S' -

. P geira do I rA:\I\BE.', hoje ch -ga- dias. VI- o amora amente, encarnm (li'
noe imoes orto.

O di d C d M da
, C d D t

-

O
' ,

d I di do á Guanabara Não se trata iretor a asa a oe a o a asa e e ençao.cormssano e p antão pe lU
J •

, O f' 'I " d d, '

I 'd de prisão Tendo a srata Nair declarou que brevemente surgi- ex-o reia esta con ena o a
exa.ne penciar, por suspeitar e

. . ,
,

'

10 I T b I d c
, Pinto embarcado sózinha em Re- rão moedas poligonadas que fa- anos, pe o [1 una e •. t_ - ,o'

um crime.
I 'I d'

,

d
.

MANOLO, com� era conhe- cife, a su� fan i ia p�,d�u,.ás nos' CI mente seO isunguuão as moe-
i B_u_ra_n_çll_. _

, .
cide o morto, exercia a função 58S ,autoridades po.rctais que II. das de 1 $ 00.

,
'

.

RIO, 31 - A policia

ca'lexpedirá
alvarás de soltura de gerente da PE.NSAO IM· auxilassem no desembarque enca- A,crescentou qu� esta provi-

V d
um mo

rioca vigiando as atívida- para os indiciados daquele PEI�IAL. .

minhando-a ao endereço para denciando � respeito da fa�ta de en e ..se �':;n/�
des da ,Patricia qalvão, �rocesso que estiveram de-I �igura popular nas rodas b?- o�te se, de!linava, AI

treCl) no RIO Grande �o .:5ul;. çõf" nesta redação.
�nesta capital, conseguIU des- tidos. ermas, Manoel PI1rto pOSSUl3

co�ri: que chefia�a a �elula! uma fortuna de c ê.ca de 100
leninista do Partido Cornu- '1 contos de réis e era ainda bem
nísta, e que fazia. intensa 250 is ree 11 tas moço.
propaganda subversiva, nes- .

ta capital, tendo mesmo, �om d�stlno
montado uma pequena ofi- i a Ame r ICa do
cina grafica em Ipanema, ál Sul Reverter a 1ft
rua Monte.regro. ICom Patricia Gaivão a LA ROCHELE, � 1 r: I

policia prendeu varias inte- ..�_._
-, _, .• lSraeh�as, vm-

I t
. .

I
' �...Ú- I' dos da Alemanha, Áustria, Íta- BAJA, 31 - Ra_verteram aec uals mc 11"'"'' ? -

,
.

. ',..] .va áaua Nigro i lia e Palestina embarcaram hoje ativa o tenente-coronel Romeura e $l'@CIOJ'-'d'i'um'" ar rrn, e a acade-] no vapor britanico RAINHA Meireles e o capitão joão Ri-
n re sportman Ya d

\

DO PACIFICO d b Opero eom as Inais modica"" tax:as.11,..
•

ra a : com estino eira Caldas. reformados no go'
'" ...

Silva jardim, ambas ne- i á America do S�1. vemo [uraci Magllhães. nacional
tas do pioneiro da proclama-l Succur snl no Uruguai. Reguladores de avarias e Representantes nas princi-

_ ção da Republica, Silva [ar-] pac s cidades da America, Eurupa e Afrlca
dim.

'

i ARNALDO MARANHA"'O � Agentes em Florianopolis:
Organisado o processol- CAMPOS LOBO & Cia.

pelo delegado Guerreiro de I rua João Pínto n. 5, térreo RUA FELUPE S!":HNI.IDT N' 39
Castro, foi o me�mo, após I C P 45

Caixa postal, 19 - Telefone, 1083 -- EI�d, Tel. «ALLIANçA»
concluido, enviado ao Tribu-l aixa ostal n. Eseripto.·ios em Itajaby, Laguna e Blumcoou; Sub-
nal E�pecial. f Phone 1.346 Agente em Lag�s
Examinando o processo, 0\ . Telegr. '.'ALGODAO" \ ...

d d' t L' 'j
�) J iWla: gáÍo "..,procura ar a Jun o elte e . . • -

;'
-

C
-

-

h
·

N"
,.'

Oiti�i_c�em s�q.JI.... jamentada.í v�?cll110S;'�!1I�',"�asf�ote"e ,art!cuIarell
\
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1 te daquelas {[uas" 'repre- Representante directo d� Fab�ieantes o Ex- I

ça _, Os e I r�.sentantes do sexo fraco, por portado.·os dos seguintes artigos: g
não encontrar nos �ut?S ele-

Tecidos FINOS, MEDIOS e GROSSOS Mc,vimento Maritimo ..Porto Flarianapolismentos para a denunCIa. TAs duas netas de Silva Saccas de aniagempara CAFE',HERVA-MATE etc. Serviços de Passag�i,.os e �je Cargas
Jardim nada tinham a ver

' Saccos de al?;odão para ASSUCAR, ARROZ, FA- - , i (, � - -

'�- -

OI -'.�

com relação ás ativida...les RINHA etc. P N t _L PSI'"
OI d C�CO BABASSU' F ara o ar e

_.

ara o U
subversivas de Pagú e com I' eo e o ,para ABRICA DE
a celula que chefiava. I

SABAO.
Isenta o procurador Leite I

Finissimas meias "WALKYRIA" para HO- F�etes dee Oiticica, no seu minucioso I
MENS, SENHORAS e CREANÇAS. i

trabalho, em que aborda to- / Afamados vinhos marca "CRUZEIRO", de
dos os pa�sos da escritora I

Caxias.

vermelha e de seus cumpli-
' Deliciosa e incomparavel CHAMPAGNE "MI-

ces, de culpa a escritora CRIEL8N", de Caxias.
Odita Nigro e a academica I

Colchas de varios typos, para SOLTEIROS e

Yara Jardim. CASADOS.
O tribunal pleno, em sua / Cafe de todos os typos, de MINAS e ESTA·

sessão de ôntem, tomando DO DO .RIO.

conhecimento do pedido da M,adeiras aplainadas e portas compensadas, de

procuradoria, unanimemente RIO do Sul.

concorda com o pedido. -=:10 DE CAROA', genuinamente nacional, espe-
Dessa fórma, aquelas duas clal para cozer qualquer sacaria, muito io�lhor,

netas de Silva Jardim vol- muito mais resistente e muito mais
tam ao seio da sociedade bal-ato do que qualquer barbante (fiu de vela)
isentas completamente de fabricado com fibras importadas, do Juta e do
culpa no processo em que

Canhamo.
se viram e!1volvida�.

O desembargador Barros
Barr�to, presidente daquela
Côrte de Justiça, airJda hoje

AV·.50 Rece,be-sc cargas e enc()mend�s até a �espera das 'saídas dos paquetes
e et11ltc-se passagens, nos dias das saídas dos mesm0s, á vista do a

testado de vacina, A bagagem de porão qeverá ser entregut!, nos Armazens d,i
Companhia. na vespera das saídas ate ás 16 haras, para ser conduzida, gratuir_�:;�
menté para bordo em embarcações especiais. r
ESCRITORIO-PRf\ÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 S@B. (FONE 1250)

I
ARMAZENS-CAIS BADARÓ N.'3--(FONE·1666) -END. TELEG. COSTEIRA

Para mais informacões corn o Agente
_j SANTOS'CARDOSO....................................ZR && ..

aA
O maior stack de roupas para meninas e

COMO se verifica nos grandes centros em que ° serviço
de transporte de passageiros é feito tambem em limousines, resol
veram os Irmãos Roveres, conhecidos' e seguros volantes Clemente,
Mario e Luiz, organizar uma linha entre esta cap.t aI e a futuro
sa cidade de Blumenau.

Assim, estão á disposição dos que queiram viajar para
B)umenau três coníortaveis e luxuosas limousines.

O custo de passagem é de 30$000. Desde que a lota
ção esteja completa os carros, partirão daqui a qualquer hora do
dia ou da noite.

Outras 'nlcrmações na portaria Hotel GIGlria-Telefone--
1.320.

,,,-.tf_· _

Postas em liber
dade a·s netas
de Silva _jardim

ALGODAO EM PLUMA DE TODOS OS
ESTADOS PRODUTORES

, , """"'"
-

-

..... - - .,..�....... ..-.. !"'JJ �._�_�:.: :;:.;r>•• _"

.

,
'

FilS ·i ...·,:aa 'Lh

VISITEM

Rua Conselheiro Mafra

Companhia "Alliança da Bahia"
�------

__

�

FUNDADA EM 1870
SE'DE BA HIA

Segllros Terrestre. e Maritimos
CAPITf\L P.EALlZA.DO Rti. 9.000:000$000
CAPITAL E RESERVAS Rs, 57,OOO:OC10$000

Rs, 16.054:200$749
Rs, :>.169:677:154$834
Rs. 22,535:211 $090
Rs. 3,797:380$050

em todo o ter.oUol·io

SQÇ�S DE r�AIZ (prédios e terrenos)
EGUl\. o cr-::, TuA ...... c: G.I\ 1'7)7

RECEITA iM 1937
SINISTI?OS PAGOS EM 14.)37

•

cargueiro:
o Paquete ITAGIf3A sairá á 3 de

Setembro para
paranagllà, Antonina,
Santos, Rio de Janeiro,
Vitória, Baía, Maceió,
Recife e Cabedela

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

Imbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre

O Paquete ITAQUJ-\TIA sairà á 31 de
corente para:

.-

esquina da Trajano
À CAPITAL

I
).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A G A Z E T A _ASôõiiiíiiiiiso__ciiiiiiliiiia�çãOiiiiiiiiiiiiiiiCaiiiiiiiilitaiilíiiiiiiiriiiiiiiiíiiiniiiiiiiieniiiiiiiiiiseiiiiiiiiíiiiiiid�eil1iiiiiiiiiiii'm_iiliPiõiiiiiiiireiiiiiiiiiiinsiiiiiiiiiiiiia o industrial alemão '

Opel faleceu em

Viena
AS.EMBLEA GERAL

Proprietario e Diretor
-

Responsavel
JAIRO CALLADOA VOZ DO POVO 2a.eonvoeaeão

De ordem do sr. Presidente convido os senhores aSSOCla(iOS para
a Assembléia Gera', 1 realtzar-se no próximo dia 4 de setembro. ás 14
horas. na sede social, i rua Felipe Schmídt, (altos das Casas Pernambu
canas).

FRANKFURTEriiENO. 31 - Em
Viena. onde se encontrava a nego
cios, faleceu inesperadamente. hoje.
com a idade de 63 anos, o celebre
industrial alemão Fritz Opel, vice-pre
.Idente da junta administrativa da
Sccíedade Anonima Adam Opel, em

Rcesselsheín. A morte do industrtal
que gozava perfeita saúde até a úl
ti na hora de sua víd; deu-se (ln

consequencla de um ataque cardíaco.
Em sua juventude dedicou-se com

grande êxito ao cíclísmo tendo ga-
, nho no começo do seculo mais de

1180 premíos, nas carreiras nado
naís e internacionais. Era dotado de
extraordínaria força de iniciativa, ten-
do desenvolvrdo as uzínas de auto
moveis e a maior fabrica de bíci
cletas

.

do mundo.

iVffffiÔes
..

-ae
....

é{Oiãre
..

s
anuaes acumulados
para AI Capone

",�,ala a
o DR. CARLOS

Gazeta" Assunto! Eleição para o cargo de 1· tesoureiro.
A Assembléu funcionará com qualquer número.
Flortanopolis, 29 de agosto de 1938.

Nelson Maia Machado
I- soer8tario

_iI

CULMAEY

i·

Com a colonização da Companhia Terrítorial Sul do II San a to r i o "S a n t a C a t a r i na"
Brasil o municipio de Chapecó está passando por admirável -i

.

surto econômico, que reflete ? que ha a esperar no futuro I :1 Dr.
� daquela promissora lona

I

DIRETOR PROPRiETARIO
Vindo de Chapecó onde exerce eacontram sérias dificuldades em I gcus, f6ra, IDr assim dizer, do

ali altas funções de direitor da coloeal-o, em virtude do Decrcb. s.mvivic social e alheias ao con

Companhia Territorial Sul do Bra- Federal que regula o assunto.] Iorto dos centros populoses. To
sil, ali estabelecida, encontra-se Tudo isso, porém, se dissipará davia, o assunto não ser3 descura-: .

nesta capital o sr. dr. Carlos Cul- uma vez que sejamos atendidos do, porque todos Babem quanto O melhor estabelecimento, perfeitamente aparelhado
maey, personalidade acatadissima na parte que se refere á conser- o Estado deve nesse sentido ao para "'0 tratamento conservativo e cirurgico de doenças pul-
em toda a região onde exerce sua vação, construção e reconstrução grande catarinense que hoje pre- monares (pneumotórax, frenicotomia, toracotomia). Este Sana- I' CHICAGO, 31-0 procu-
dinamiea atividade, eru pró I do das estradas que precisamos para side 309 destinos de Santa Cata- li torio encontra-se localisado na Estação Perdizes - Vila Vi-

I
rador estadual, sr. Tomas J.

desenvolvimento daquela região, podermos levar nossos produtos rina. toria, na Estrada de Ferro S. Paulo - Rio Grande, 300 Courtney, triplicou os efeti-
que é um verdadeiro manancial aos mercados consumideres. - Vai então satisfeito. metros sobre nivel, possuindo uz eletrica, agua encanada e

de riquezas, pela exuberancia e - E quanto á Instrução, o
.

- Satisfeitissirao. Entoa em II estradas de automovel, com clima saluberrimo. I vos da policia destinada á
fertilidade doseu &610 uberrimo. que DOS pode dizer? crêr que toda a vasta zona, não

II
O Sanatorio encontra-se instalado com aparelhos mo- II extinção da organização dê

Veio êle a Florianopolis afim - Prometeu-me o sr, Interven-/ só circunscrita ás terras da Com- demos de Raio X Heliodor, Ondas Curtas e Laboratorio I 'ri jogo. Essa organização, que
de avistar-se com o sr. Interven- tor Federal srear o maior nurne- panhia que dirijo, como as reg- I para exames de escarro, sangue, fezes, etc.

1-'
tem um lucro anual de mí-

tor Federal, no sentido de obter ro de escolas possível na região, I tantes do municipio de Chapecó,
I

Seção separada para convalescentes de doenças graves, 'I' lhões de dotares, pertence,varies melhoramentos que habili- salientando, entretanto, a difi- encontrarão dentro de muito bre- estado postoperativo, impaludismo cronico (malaria), esgota-
tem a uma mais ampla eíiciencia culdade existente em conseguir ve os frutos da administração I mento, etc. II segundo dizem, a AI Capo-
no que concerne ao escoamento professores que se disponham a honrada e dinamica do ilustre

f li ne, cujos procuradores estão

��:����A��E·�D�O�S=:P�E�·��·��S�;���-§'i-�il.1-=�I�·������itit�$�N�i�k�<�.���,��=��b�2�f!I��t�lNo desejo de colhermos infor- II"I.
I teri d I=d

-

F·· d I

mações sôhre a situação daquela O l!l.EDAS NA pDAIA DAS nspe orla e L ucaçao ISlca o I go n. I do pais. Ontem á

vasta zona, resolvemos procurai-o, .... K nA Idl I noite, a policia penetrou, de
não 5ft-fü.r!f1l)rln S,8 .. a _fj�r-nos Estado de Santa Catarina surprez a, em seis casas de
todos cs esclarecime�to; por nó�- 4_ -.,,_,., VIRTUDES I,tavolagem,

onde encontrou
reputados de interesse. , 'Co 2.500 pessoas J' cgando, da'
A· d C I C I I CURSO PARA ESPECIALIZAÇ'ÃO DE PROFESSORESssim, o . r. ar os u maey,

- ,

quais 75 aIO do sexo Iemi-
iniciou sua interessante palestra: RIO, 30 - Como 8Ó acoI1Lt>[ foi uma �all mais movimentadas" MATRICULA ABERTA PARA AMBOS OS SEXOS O f..-l t I nino. s uncionarios d j poli"ce nos dias de temperatura ele- a despe�'L�' �,.q ap!�sen ar-se e

A C hi 'I it
.

I c- I I 'f' fi r lnformações no INSTITUTO DE E'DUCf\-çiTO (Escola cia levavam machadinhas,- ompan la ern orra ClU vai a. vert tcuu-se enorme a ,UCR- mal' um tanto violento. -
_

-l.

do Brasi�, tem fi sua colonização cia de pes.so8il as praias de ba- Arriscando-se, imprudenteraen- I, Normal) com as quais destruirarn
estabelec�d� em terr�� que sao ] nhos da cidade, domingo ultimo, .

to, para distante da praia, varias II'
-

'ç; 14 A'S 16 HORAS apetrechos de jogo e mobi-
um prodígio de Iert ilidade, Bas- onde o calor. naturalmente é me- pessoas estiveram assim em pe- DIARIAMT li liario, no valor de 25.000
tará analizar o surto progressista I nos intenso. A praia das Virtud"E1 riso de vida tendo sid� entre- d Iresultante dessa colonização ;para ta"'nto. arrebatadas á f�ria dai

O ares.

que s� avalie da �xuberancia do ondas, pelos empregados do Pos.' ��
seu solo. A coletoria estadual de

• to de Sauvatage, ali instalado.

IP�8sarinho, que ,em 1926 rendeu P. Om OV I dO Foram as seguintes as pessoas
.'

2ó contos, esta presentemente, soconidas: José Joaquim, !!oltei'
cum �ma renda de cêrca de 3oo'lapos __ 4 anos r()� operario: Jcsé.New�Q!! VVltll-
�1odos os t.erreno� perlen�en. , I rald, operano; VICente AcareIo,

tes a CompanhIa eatao coloOlza- de seu fa Iec I" alfaiate; Germano Timd6. turia-
dos-perguntámos.

. _" I'
ta; Felipe Guilherme, .olteir�,

-Por e�quaHto a c�loIllzaçao_ men to barbeiro; Msria da PenHa, do-
está adstrIta a um_ qUlllto .dai! mlstica; Antonio Ferreira, co�
nossas ter.ras, qu� aao <:..0nstrUIdal I

merciario; Miguel Martinl de
por .�O mIl colOluae. N�o obst�n. .

RIO, 31 - O "Globo" re- Almeida, carpitoiro; Al'Íoca Soa.
- te, W ae �cham .�ela8 fIXadas cer- glstra que O DIARIO OF!- rei, funcionario municipal: Nel
ell de 2 Bill famlhas, r.presantll�� ClAL trouxe a lista de prO-I',on Jor,e, murcioeiro; Honorina
do nada menos d_? que. 6 nul

moções dos remadores da �ant'Ana, lavadeira fi Aliffou
81ma!!. Se com esse qumto de

. Vieira, funcionarie publico.
colonizaçã.o, a renda estadual de Guarda-.Mona,. com o nome Todo!! êles retiraram-se para _

Passarinho'3 atingiu da 1926 a de um Já faleCido. d()micilio, recebida a medicaçio
1938 um tão elevado. grau da Trata-se de Aifredo Sou- ade'{uada, tendo a policia do 50.

arrecad�ção, é de avahar. 0 qUQ za Campos. morto ha qua. distrito regiitrado o fato.
.

n�Q sera quando as 10 8111 _colo- tro anos e que não obstan-l------- -----mas alcançarem a sua lotaçao.
.

. '. 5 R
.,..,

M ·I·t-Qual a produção principaH te, fu agora promoV1do da, a. eglilo I I ar
-Fumo, luinos e banha. letra O para a letra E. °

.Todavia, outros pro?utos como ve�per1iI10 diz que se extra- 10a. C. R.
tngo. florescem admIravelmente nhou, alem daquela proillO.
em alguns pontos podendo dar -

d J é L' P ..

'

I � .-

t ar��e um grande çao a e os UIZ -'erdr?, Sao conVidados a comparecerem
margem a orn "

d'·· I t C R d 14 '

16 h
celeiro, num futuro proximo. In- com OIS anos e meio de nes a • . as} as J oras,

felizmente, um contratempo eltá serviço e uma suspensão afIm .de tratarem de, _a�uutos" d:
.

d desenvolvimento eco- por oito dias Declara ainda
seus l,nte�esses, o� cld..dao� abd.lxo.

P!Ja� • o
._ .' .' Jose NIColau da Conceiçao, Fran-

nomlQO da florescente reiIao. que lhe pediram o registro' d S'l X' N .

J
�

IQ r'
, f lta de v'a c�sco a I va aVIer. arclso oao

1
Hero re �flr-�e a

e ahabI'II'teml oil do fato para alertar a Co Martins, Hipolíto Sebastião Serpa,
(e co,mumcaçao, qu . -

d Ef"
,

d f d If K 'h B I' J D'e8eolli�'tnto faci! dos produtol. �lâSa? e ,lcl�ncla :) un- A o o oer!c. r�u 10 a�ues tas:
F .,n,ti .

mente o que me I clonaltsmu publtco que pode ManoeI GeJoso Regls, ManlOIvo An
01 lb.N, preCIsa

. 'P .

d
'.. tonio LehmkuhI. DuItavio Marctanil

trouxe a 8ata capItal. reclsava estar sen o mal 1l1formada d S'l C I' t M 1 V"A '1 t I t vent Fe d
a I va. a !X o anoe lelra,

expor ao I UI re
.

n er or -

uma v;:,z que as uas vagas Basilio Avelino d� Aguiar Jose Ni-

âeral e�s� ne�.illd�d� pre�ent:, em referencia poderiam ter colau Born. Pladdo Se�gio Alves.

J
a qU8t epe�A e °ta:t�rode ���o: sido preenchidas, uma com Aristides AI,!es da Silva, Edgar

-

Bi
a gen e que em

f
. ..

t tencourt Joao Neflflmuceno Simas
rioRa como de honesta. O sr. dr. um unclOnano VIVO e ou ra

L" M' t' Et I' W dh
•

I I'
.

t'
mo argo I, e VIllO en ausen,

�.r6u.Ramos, c()m a", 8 ta c ar�- por um mais an !go, com Ad�mar Lins Wanderley, Xavier
"ndenCla que ta?to :veM ctrat'�r uma folha de serviços sem Marcolino da Costa, José Torquato e

zan�.a su� dlll&m�ca e ec�� a mancha. Mario Dias. Iad�Dlltraçao, OUVlU atenclOsa-

mente a expc.sição '(ue lhe fiz,
--

fi;�::�:':�:��od::��:?::��� PR".,� INHO .1
do trecho da elitrllda entre Ca
xambú e Tigre, prometendo or

denar á Residencia do Cruzeiro a

Ireali:zaçlo de outraI obrai no sen

tido do 'Icoamento dos produtos
I·aer feito pelo nosso Estado, de

prof.ren.ia ao do Rio Grande do I

Sul, cerno ..tuslm'Dte se está pra-Iticudo. E' milite.r declarar que; IIapeaar da produção d. fumo, sui- i
no•• d. banb.a .er extraordina.! 1_) Atende chamados a qualquer hora dia e noite
ria, OI COlODOS, no que se t !

�.f.r. .. o.L. últi.o prtlduto j . , j

André Kiralyl1egy

Estação PERDIZES - Vila Vitoria
de Santa Catarina

Estado

I

•

EM

PINHO

desde 450$000
MOVEIS

lIItlI

SALOMAO GUEL A

Caixa Postal, 19

,EsI. do Paraná

, i

Curitiba
OPERADORMI�DICO

Representantes nesta capitalDOENÇAS DE SENHORAS-PARTOS
CONSULTORIO-RUA TRAJANO 17 SOB.

DAS 9 AS 12 E 2 AS 5

BESIDENCIA A RUA. Nerêu Ramos 26
FONE 1450

Rua

MACHADO
João Pinto Caixa Postal 37

.� ,_.}.

-

'-

� IAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�Adolar SChWal�I�
Endereço Tclegr.: DOLl � • Caixa Postal, 32

S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARINA
GAGENCIA QE VAPORES;

�

Cempanhía Salinas Perynas=-Rlo
IDring Torres 3c Cia. Limitada -Rio
Navegação Brasileira Límítada+Rlo
Navegação Cabofriense Ltda.--Cabo Frie
Vandenbranso êc Cia.-Santos

VIAC3�NS DIRt:TAS f>ARA O P0P�

Navegação en+ ... r

, ANGR A
_

_"'" rlu" L"\.1'(Cl., _ _

'o,

_4'.<10 OOS REIS e RIO DE JANf!IRv, .lrCtL ...

mente, sem transborde
Tem 'sempre vapores em porto, carrelan«ftJ

incarrega-se de classificação, medição e EMBARQUE ti.
tc,das as especies de madeiras serradas, beneficiadas e em

térss etc., cereais e mercadorias em geral, para qUlll�uer
porto do Nerte ou do Sul de PaíRo bem cerne para e Exterier
Receol cargas de írnportaçãe] do País EtU� do Ex
terior, para desembaraç. e redespacho para

as praçasjdo interior
aESVIQ Jíi)A E. 81! "ERRO ARMAZEM PROPRI.

SERVIÇO OARANTIDO E RAPIDO-PREÇOS MODICOS

Blnco do Bralll
.apltal 18;.118:"1$11'

Fttlda dI fes.rva '259.74&:110$01.
DItCUTA TOOAS AS OPERAÇIES IANCAIt�A.s

A�.IAI Jt ClORRE8P.NDIlDUIlI BMtfO... PAIJ:
..kGBN9IA LOeAL lUfA TRAJANO, No U

Abana. em centa corrente, .!ii s.,úintes; jures.
Ie,. clm J 'f'S (C01�E'RCIAL SEM LIMITE) 2% ala
Di'. limitai.! (limite de 50:000$) 3� ala,
Dep. populares (idem lÍe 1():()OO$) 4% ala
Dep. ele aviso prévio (tie qpais4uer qaantias, com l-rdíraias tam-

bem ele quaisquer iaipertaacias),
com aviso prévio de 30 dias
idem de 60 dias

.

idem de)O dias

DEP98IT€)S A PRAZQ-FIXO:,
PI) 6 mêses
por 12 mêses
Com renda mensal

LETRAS A PREMIeS.
por , mêses 4% a. a.

por 12 mêses 5% c�
Sujeilí:l:'"ao

,_

sêló,�proporcionaf�
I!xlI.diente�; d-ae 10 "ás 12 :8;"tfas 14 ás' (15 ,haras
Aos sabades: das 10 's 11,3i horas

�-- -- .

Endereço ,i

-

telegrafice: iiSATELLITK
TELEFONE 1.114I

DEPO&lITAAIO& EM SITA .. CA"TARINA

HOEPCKE S
FLORIANOPOllS

.•-�,�"'''� L�l,r.;tf�q II
PA�A INs�rALAr��-..) Lfi: LU2. t'o-I{ÇA E AN·

':1TENAS DE Rf1DIO, CONSERTOS E AUMEN· I,
TOS PROCUREM I

A

ELET-R�C;'�!i,IlilTEM SEMPRE E\1 STOCK E A' VENDA, PUR
PREÇOS SEM COMPETIDORES NA PRAÇA,

MATERIAIS ELETRICOS, LU-�TRES E ABAT- ,�

JOURS ELEGANTES E MODERNOS

:1NOVID�DES.! VISITEM A E'e't�-á��
!

Rua Joao Pinto n. 14 .f'§. .I. .ti, &'êooL6 I
ACABA DE RECI:.BER Uf'v1 FINISSlMO SORTI- i:

�
,

MENTO DE CHUVEIROS ELE'TRIO.)S, �O\'I ii
. 1:1 DAiJ2 �...!8 Rr\MO--AR rICO ....ARANTIDO la,
Ji'i)[j_;_Uê}jíf@firB�=*�#f1��;

Matriz
..

..

Filiais em:

Blumen3U, Crll.z,eira da Sul,
Jainvile, La••• , LagHna, Sã.
Francisca do S.I'

MOSTAUAftlO EM:

Tubarão

A Favorit
--------------------------- -----

� Em loteria a �I� �ãvorita i
rlpe Schmltd n: 7 e 17 a

'.....
- to Ponta do Leal

de maquinas de escrever,
radies e aparelhos em geral.
Rua Conselheiro Mafra n: 66

ALUGA-SE·
Casa no Estreito

( Joio Pessôa) f
Sala de visita - cince

grandes quartcs - sala de
jantar - cepa

- casinha e

instalações sanitarias
Luz elétrica em tedos os

compartimentos
Deis- quintais completamente
amuradas e uma explendida

praia de banhos
Dois porões .e deis snques

para lavação de roupa.
Ónibus na porta.

Todos os campartimentos
tem janela. e a casa está

completamente nova, com

moderna fossa (;0 M S»
Agua encanada para serviços

da cosinha,

Veia8 e Mogn

De Fama Muntila'!
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SAXOFONfl'DIABOLICO
- .

Metodo prático para se i
aprender a executar com Iabsoluta perfeição, ao Saxo
fone ou,Clllrinete, (IS mais

Ivariadcs
Trucs acrobatlcos e

Imltalies I.micas IPreço do volume 12$000

I
CHAVES A' RUA MARE. I"

,

Pedidos 80 autor: CHAL GUILHERME N' 1
Antonio Lepes Guerrêi, o Florianopolis [I

•
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A

Dr. Camarâ Martins
ME'DIC�-ESPECIALISTA EM MOLESTIAS DO ESTO

:MAGO, INTESTINO, FIGADO E RECTO

I Moles·tias e Operações
dQS

OL.t-I-OS
OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA

Dr. JDão de Araujo

I '

_I
I

- �:: -:"-�'-'-- /

. - "-

ii· !�;alisla�m�OI�Ii� � ap�lh�g:o�in�
ne do hemem e da mulher

I, Ex-interno e ex-Assístenre do §)pV�o de clrurgiaeI ginec�lvgia do Pr?f. Jk�_f?;rJ.�1'\ .r
:_ ,."J!�!�t>

I Ex-Dicror do Instituto de Prevldenc't1!llI-'.!-t!: I _

.

Rio.
Ex- Sub Diretor dJ Serviço Médioo da Assístenc'a
Dentaria infantil do Rio de Janeiro.
Curso e prática espccíalísadn im �J,r.;���íe.
Medico do Serviço de Higiene Pré-Natal do D. S. P.
do C. S. de Flortanopolís,

Doenças de senhoras. lirologuJ
Partos e Cirurgia.

G A ZII_E .TI.i.5&va!�J;1L�J.ADr, Alfredo P. de Araujo Accacio Mo- � Cálculo de qualquer Planta, execução, fls- mMED I CO rei ra � estrutura em con- cal ízação e direção �
Especialista em molestias de creanças, nervos

.

tem seu escríp- � creto armado de ob. as ��,!!!::�=mo e melestias da pele
tório- de advogacia á rua � e ferro Aparelhamento com �Tratamento do empaludismo e das melestias da pe- � pleto para constru- �le e nervosas pela .Ilutohemetherapia Vísconce de Ouro Preto � ções de pontes em �

Consuttorio e residencia-Praça 15 de NovembrOlj3 '

I
concreto armado

I'Telefone, 1.584 n. 70. - Ph�\P', 1277. -
�Consu/tas:-Das 8 às 11 e dasl14 às 16 horas I C I �aix 1 Postal, 110.

r_A • _Ii' •
� Omar Carneiro Ribeiro IDr. Pedre Catalão

�
i· Diplomado pela Faaul- Enger,,;heiro Civil .I.,�Idade de Medicina da

�
i f.-;nterno B:i:"istent. do Palacio da Caixa Econamica �Sf'niço do prel, MOI aes �Ex-interno de Dispensario

I'Silva Lima 1- Andar • ApartamentoEx-adjunto do Hospital . ��GraUée Guiulf' e Sanatorio .

�Manoel Vitor;n... Caixa Postal, 784. �',-'l.Clínica médica cirurgtca Elas f;.-
_molestías da ;a�

CABJ;ÇA E P1!itH_ÇQ � �NARIi.speg1��A�TA B � Curitíba Paraná � \

6lYYID88 � �
@(}NSULT{!H'U� � ��..18- Rua Trajane -18 �

&

RESIBENCIA � Sueu rsa I:

Ili.�!�! d.?ll��ll�ha. ii Florianopolis direção: E:ngro. OMAR RUpp �
���=a-=���� � �

... , _�7��V���

���s:�\�O� "��A�UDi:S R:AM�:I�t:g:� II
"J�"t ',I : "�

.

11-\ 's-. r,TC)... "

r-
•

",.,' 1'·' ",. I' 'A' �'-' l' )'1{\1 '!"". LA 'l-,tL. ��-

4
1 t1 � 1. ( �ft .1 l .i.T ","H� "j I'

'.J

�URA :RADICAL DAS HEMCi)RRHOIDAS, SEM QPli:·
--

RAÇÃO E SEM DQR

III.aNSULTORIO á Rua Trajano n. 1, sobrado,
diariamente das 5 ás 7 da tarde

Assistente do Prol. Sanson, do Rio de Janeiro, Chefe
do serviço de olhos e oto-rhino do Centro de Saúde

de Florianopolts
Membro da Sociedade de oto-rhino laryngo!ogia do Rio.
Consultas diarias das 4 ás 6 112 - Fone 1009
RIJa Visconde de Ouro Preto, 11 - FLORIANOPOLlS

Tratamento clinico e cirúrgico de todas as moles
tias dos olhos

Curso de apo [eiçoamento na especialidade, com o dr. Pau·
lo Filho, no Serviço do Prof. David Saílson, no Hospital

da Fundação GaHrée-Guinle do Rio d� Janeiro
Completa aparelhagem para a sua especialldaile

, Eletrecidade Médica, Clinica Gerai'

1 Consultas diariamente das 15 ás 18
CONSULTORJO Rua Jeão Pinto 7 sob. TelefoDe 145Q

:"i!&...�.!!i�:��S�I;�,D�E�N�)��IA�:���U�:�T�.:�.��:�te S=n5� T�I:;. ::�:� ; I Dr. R ioeÚd.,
---------

'�Qttsmannr

Dr. Joaquim

Dr. Augusto
de Paula
!MEDICO

DOENÇAS DE SENHO-
RAS-PARTOS

i Operações
I Fi

Consultoria: Rua Vi(or

�l
Meirelos I'

l\'s 10,30 e das J as .. hl.

,- esídencla: Rua Vis- onde

r
. de Ouro Pret.o, 42-

I Fone: Consulterlo, 1405
1 Fone: Residencia, 1 �55
I

Dr. Claribal
-. te Gaivão,

ADVOGP.DO
Avisa;,_aes 'amigos e

antigos csnstitulntes que
reabriu seu escrltorls de
adv ..cacía e continua a

aceitar chamados para
trabalhar em qualquer
comarca do Estado.

E1critorio: I. Deodoro a· 15
FONE 1.665

Madeira 'Neves

Desem bit rgador
Satvlo Gonzaga

ADVOGADO

Rua Trajado no. 29

Consultoria e Residencia á Rua Visconde d;:, Ouro Pre
to, n'. II - Tel.-IOO. -FLORIANOPOLIS.

Dr. �a;�"�I-,mOaD81a
CLINICA GERAL

Vias Urinarias

1ratemento mademe ias
mo/estias �(!J �ulTRao

Consult.-Jlt. joio Pinte, 13

, 1 elefone. 159.5
Res. Hotel Gloria-Fone 1333

j I Consultas das 13 ás 16 hrs •

--------------_. -.;

Ex-chefe da clinica do Hospi.
. tal de Nürnberg,' (Ph,reeeor
Indórg Burkhardt e Profo8ser

Erwin Kreuter)
Elpeclallsla em olrurgla

geral
alta cirurgia, ginaecelogie, (do
e Iças das senhoras) e partos,
cirurgia do sistema cervoso '"

operaçees de pla.tica

'f

N aVI D L\D·E I;
SANDALIAS DE CARMUÇAS PARA I'
INVERNO a 12$ e 14$ I'

Sapatos DE VERNIZ DA MELHOR
QUALIDADE. PARA SE.NHORAS, A ao.

':HIl'lELOS, TAMANCOS, CINTOS, E rc.
FABRICA DE CALÇADOS-DAftRt.':IBOS
A LHEUREUX

Secção de vendas. RUA CON. MAFRA, 39

Dr. Padro do Moura ferro'lAdvogad�
Rua Trajano, rr 1 sallraJo

Telephone n· 1548
�-------�'='-------

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Melesttas de
Senhoras c

Molestías de crianças
Dlrátar 11& Maternidade]
Me.U.. do H••pltal

(Curso de elpecializaç:o em

mQlestias de senhoras)
l\tende na Maternidade
até ás 8 112 da manha
e á !arde - C�msultorio:
ANITA GARIBALDI, 49

.... - '. �
.
-

.. '-�'(':. :�--�_� �;·:fi;;=-r /i

CONSULTORIÚ---Rua Tre
ano N. 11 das 18 á8 12 e

da. 15 á. 1 (, 112 horaa..

TELEF. 1.2A5

RESIDENCIA- Rua Este-

Lves Junior N. 26

TELEF. 1.131
...ae- ______

Dr. Aderbal ;l
:da Silvai
J\dvogaclo

, C", �··�'I -�.�mn =

P. 15 de Novembro,.3 8ob.
Fones 1631 e 1i,o

44
- L _Si#,i J# .un:a•

Distinção e BelezaConforto,
Cam Economia

nos Trabalhos do
•

Só
Consultorio Técnico de

IVO A. CAUDURO PICCOl�
Enge,,helro Civil

Profissionais habilitados par.a Itodo5
os ra rnos de engenharlêl, .

Administração. construção e reforma
..

de prédios com

pagamentos em prestaçoes

Projétos em geral

Escritorio centra' : Rua 71de Seterl1bro, 47

Porto Doi lo
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Por motivo de balanço anual

I

L
I

I
1--9·-1938

ETA
Florianopolis

TIV
REDATOR:

As últimas modificljções introduzidas
pela "�nternatianal Board"

Do Perí Ferrovial io Esporte
Clube, d� M,afrll, recebemos a

seguinte circular:
«Secretarfa, 30 de JUlho de

1938.

Sexta",feira,
de

Osmar Cunha

20 de Julho
1940

TP�rí !:errovia·
I rio �-.spor-te
j Ch.Jbe

E' a data rY"\srcada pe.3fa o

inicio dos próxirnosjógos
olimpicos

R dE" HELINKI, 31-0 começo d03 Jógos Olirnpicos de 19-tO

d IIAmoCAsnZr.ETAe atForl spohllvo I foi fixado pel? Comité Organizador para vinte do! Julho, que c r:
lfP fi I e . ori ..lllopo ii. numa sexta-feire ....,0. .n�a e Bllter ..

r Iu.deeero... dos quadros, Isto, indiscutivelmen-I Temos o prazer de comunicar-tlade N h dEsta data foi escolhida de acôrdo com os conselhos (J,;5ão con iecemos como põ e te é uma monstruosidade, e todo vos que, em Assembléia Extraor-
A
'" ., rebaixar-se um homem ao ponto aquele que o fizer devera' desapa dineri I' d d' 1 meteorologistas, que prevêm bom tempo por essa ocasião.

pnmelra cOIsa que um JUIZ d . "

_. I lnana rea lza a no Ia
.

d ' _I ,. • , e atuar come JUIZ com o propo- recer para sempr do qu d d ,I d A f' d
'

evera aCllqumr, e para ISSO muito .

d I'b d d 'f
e a ro e este mes, OI aprova a unam-

d ' f ' fi
Sito e I era o e avorecer a urn JU12 • do esporte. mernente a mudança do nomeevera 8S orçar-se, e a COl! ança +- _

do público e dos jogadores,e esta, O FESTIVAL DO IRIS
deste clube de PERl S, C. para

estamos absolutamente convictos PERI FERROVIARIO ES-
de que êle obterá, desde que PORTE CLUBE, em vista de
conscientemente f ...ça respeitar 85 Comemorando a passagem de estão se empregando a fundo para

ser uma agremiação esportiva com- frente ao América causou má irn- RIO, 31-Bastante animado
regras. Para isso não necessita ser seu aniversario de lundaçâo, o dar maior realce possivel ao ai posta de soe.os, amadores e dire- pressão na diretoria, havendo dis- esteve o embate entre a Seleçãoprepotente, pois com bôas manei- IRIS F. C., cognominado o "�Ull.- mejado festivl1l esportivo. teria exclusivamente de ferrovia- cussão entre os jogadores e o da Federação SubUibaoa e os
ras Ih

' .

d 'AI d d bô d n .

nos, diretor de futeból. resultante dai a d Y E
.. e cava emsmo, po era e c, ro a oa vonta e, organizou V

�

ama ores do asco, de prél:oser respeitado pelos jogadores, para o dia 7 vindouro, uma be- ade
Cordiais Saudações aplicação da multa de 500$000 finalizou com o seguinte resultado:implantando assim a sua autor i- lissima tarde esportiva. I Materiais p] Pcrí Ferroviario E. C.

ao jogador Niginho, que não acei- Federação Atlética Suburbana 3dade Enfrentando h tou como devia, a sua substitui- Amadores do Vasco I
.

,o omogcneo con-
pa ra tenis'E' necessario que seja ambi- Junto do C. N. MARCILIO SALYiO COBEY ção durante o jogo de sabado. iii"_iiliiiã ••§mi1lllilil!ill6!1li&.E�cioso e trata de escalar alturas. DIAS, de ltajaí, terá a oportuni- O L'

.

S h Id b f
Secretario Geral Sabe-se, ainda.que o team vai ser

Essa ambição deve consistir ex- dade de mostrar aos lans do fu-
a

, Ivran� c u t, rece emos

I ANTON.10 8 n \ ;CIO
remodelado,

I
.

h b'I' o seguinte aviso: � � ------------c usivamente em c egar a ser úM t: o, sua capacidade de produ- «FLORIANOPOLIS. 24 de Presidente.» fv1 a iS d u asPERFEITO JUIZ. Iça.. 'tr Agosto de 1938. I_SMfAGw..,mM!iDttêftiFlre' f - esco IasE' mistér ser um completo ca- Reforçado por elementos de II RdE' .

I'
--------- -.,_--

Ih'
.

t
'.

I
" mo. sr, e ator sportivo de R cí i _ Por decretos do sr. lnterven- distrito de Pouso RedondJ, ma'va erre, JUS o, equitativo, correto, va ores que vieram SUPUi algumas A GAZETA N S IO �

nãc s r fi f Ih' drov e ani
'. esta. I P t tor Federal Íora.n criadas mais nicipio de Riu do Sul, e outra'a e rencoroso, eo m, ser um a as existentes no qua ro, e 8D1-/ T h d ara seu conccr o. orocu-

verdadeiro esportista. mados por uma diretoria que tudo I hen.
o

°t prdazeyr Se trazer

abo" rai a Casa Musical. que con-
duas escolas mixtas, uma no lu- no lugar Oficinas, no rnunicipió

t f' "

I I COIl ecimen o e o. que aca o
t f'

,

Ih gar Barra do Aterrado TOIto, ele Tub"" ão,
'

em eito para entusiasmà- o, po- i d b
.

d
"

I' a com a o rema me er
a eee oo ..8el0 vaeilaqões - demos assegurar a ótima condição! de

rece er um valia o, �ortlmdenfito , montada lia capital.
T d

..

fi d
técnica do rubro-negro. i

e arngos para a �rahca o -

i k-<ua [oão Pinto 12 Suícidou ...se in.vo�unta.-'u o que o JUIZ zer everé C r I

d f á
' I dalgo esporte, que e o TENIS.! '

ser com absoluto acerte e cons-'d omu�lha.lOnll e,rdenterPI- Além de raquetas, prensas bo,lO Hospital MOI rtamente. .

d idi d a e arti eira apoia a numa " .' i - aa.a,ClenCla, CCI In o ao mesmo tem- d f
'

"

d las. vrseires, capas, vernIzes, etc,;.

'd�
°

I
e esa r€Slstente, mUlto alão que f d I I' t h

.. ·

po com a maIOr rapl es posslve. f f d
. estou apto a ornecer to os o� I I â r Jg I A n I ca.'1 -

d'
azer aos seus uturos ar versanos. . , " I

- I

O b f
·

d
liem vacl açoes e sem mostrar u- N f

-

I I '

f'
matenalS neCeSS8f10S a construção, t

�

menor, sem s':)' er o que aZia, ,�U°d O" J o elitlva que evara a e Cito J d
o

b 'nlen e apat'ellll[
li UI �uVI as. JUIZ que:.a caCla ,mo- em a tarde do DIA DA PA-

oe ca!.DPOS e t.ems, em como _' _, ,J •• •1}�nto recorre aos JUizes de hnha , eoce.' ;' , - --=

-! -

• _ _,.�O' t.�':?"- •• N;r"'.� "',�"""h."'f'>'., ,_
,-

Eo�: '-- �:'d-��lTIlern;:lffi 1 T��S:�'dfi'ól(��LOu�!:.�...:é�,O'__ ....�lr raquetas. I I hado r J "" ..�I""\... r. .... í�C;; , tU O rld ldlJ��ddenúncia p'e,<;;�"���n }\n� r;ufl;'-�d�� �·I ---7
.

-

d I!f- Agradecendo antecipadamente:
de ���'!'�;;dosa acabará dest'l

mento 8. q:m,1 o pe o es ?rço a
o prazer de urna visita de Y. 5'1 ' h' SANTOS. 31 - O menor va ficar, e5qut!cendo-se, entrdan-

... :1 ','
�

d
'

fi
novel duetüna sob a orientação t b I' t fi Apos se aver Imposto, no

- ,"" _/.,ri...a por per et " coOi "n""que· ao mell es a e eClmen o, rmo-me, .

bl' d M I d Alcantara C"nlpo' to de rell'rar a muni' ra-o�- 'du •

�I "'b d"::r"'· dos esportistas dr, Celso Fausto, At' t conceito pu ICO e os seus pares, anoe e " '. , ::r .

se eposlta ne e ca eo o pou a M b k M I O
enclOsamen e.

I d d' j éd' de 13 anos de idade, ha dias Os menores voltaram a hrin-.,

I' d
Arê ane ac, igue aux e H O LlGOCK! ,. como cu to e e Icano mICo,êle, e não a outrem, reso ver to os
outros.

. . .

o dr. Augusto de Paula se re- foi para Juquiá. afi,Il de pas,ar car e Manoel d� Alcal,tard, PiC-
os casos, .q�e por ventura se, de- Pelas inovações que constam Cen t .....o de vela um competente administrador. algum tempCl ,em companl-ia de gando na garr uch::t. d('c1arou qu�·
�e� e

rdansl�lmhameNnte recorrera aos do seu bem organizado programa Diretor que é o do Hospital parentea seus ali residentes. Cc,so ia ver se a mesma «Java tiro,,.
JUIzes e 10 a estes casos em d f d Saude de\,{ I' d FI' }' - tumava bCI'ncar, em um quarto. Puchou o «cão" da garruch.l e

. o: . e estejos, será uma tar e espor- lhi Itar e oflanopo IS nao pou- Ique o JUIZ vaCIla ao aplIcar uma tiva bastante apreciavel no fute- Tuba r€Io
pa esforços para be.n servi-lo. da casa da familia em que es- levou-a ao ouvido esquerJo, dan·

fenaIidade e .recorre ao. j�iz de ból ilhéo. E pela vez primeira, Afim de completar a obra tava hospt:dado. co n outras cri do ao gatilho .

•mhl1 para ouv�r a sua opinião, é
teremos a felicidade de ver repro- Pelo sr. Ioter"enlor Federal

que o Hospital exige, acaba êle Ilnças. utilisando-se todos eles de UIO estampido fez-se oUVir

delllstroso, pOIS dC!l�onstra clara- duzida em téla uma das nossas foi autorizado o prefeito munici- de adquirir para todas a� enf�r- uma garrucha que ali encontra' imediatamente e o galoto caiu
mente que nio deseja arcar com

partidas de futeból, pois, será fil- pai de Tubarão a desapropriar mariu as reputadlls elcarradeitas, vam e com a qual fingiam que ao 51>10 banhado em sangue, p;,.
as re.ponsabilidades. mada pela Empresa Medeiro� Fil- pOI" utilidade' publica, um terreno «H' 'a» se iam matar. ra morrer imt�ntes depois.

�. imprescindivel ao. juiz ter
me, do Rio de Janeiro. com a área de 630 ms 2, sito

.

E�;à,.).· pois, de parabens tanto Este modo de brincar ainda A policia tomou conhecimento
mUIta calma. Sua serenidade de- A principal partida desenrolada á rua São José esquina da 05

os militar�s qua prestam &erviços se repetiu ha poucos dias, pela do caso, illstaurando sobre o

verá ler de.mon�trad� a tod? o
entre o MARCILIO DIAS e valdo CIUZ, na sede daquele mu

õlO referido estabelecimento. como manhã, cessando quando o chefe mesmo o corílpetente inquerito c

momento e Jàmal� tera necesslda' IRIS é dedicada á Il.IboriGsa elas- nicipio, 'indispens!vel para li
OI que vierem a ioternar-.e ali, da casa chegou para almoçdr e. requisitando a ida de um med,

âe de. serA grosseiro. e .de pret:r,. se dos ban(ariol da capital, que construção de um Centro de pelo conforto e higiene que po- tendo neeessidade de saír arma- co legista áquela localidade, afim
er se Imp�r por meIos Impropnos Saude.· clem desfrutar. do, levou a garrucha. que ate de proced'!r ao exame cadave-

de cavalhelfo.
.. . Pela obra que vêm realizando então tstava descarregdda e na ri;:o. Desta diligencia fOI encar-

Requer-5� ao JUIZ Isençdão da L I MOUS I N ES OE LUXO l1erece o dr. Augusto de Paula gual coloc,)U a respetiva munição., regado o dr. Plinio �randão d �

menor suspeita, e, .em t� os os Iniciarão no dia ,. de setembro, uma linha diaria fartos elogios e não regateremos Ao regressa!, colocou li arma no Camargo, que a realizou, cons-

leUI atQs, deverà eVidenCiar uma FIorianopolis-ItaJ'ai, saindo mesmo nos dias festivos ás 7 112 lu�ar em que a mesma costuma-I lando tratflr-se de um aciden!'

;u�ri:.dê;o�X:�::�S:d�c��:o� �: �:anu�!u�sá;r�plr\;tadrfo!�ta�i� a'l\�::a�S J���de�re�f�
o,

,na,"r'"
.,-

',�,'
ii "

"n''''
ª

Ad'
Q$

.ee"
f 4

OI' :I'q'
li

ga;u- -Id'
-! •

a'
,L

Rç#'a·� o" /1'"'_>i, ,I'vavel. ", (Boneco) Patrocinio Vieíra (Guri) João Jesuino, Otavio
O juiz, que entrar no campo Pinho. Sendo realizado o percurso em nunca menos de

com este proposito, não deverà 2 112 a 3 horas.
temer nada, e nunca terà dificul· Preços por passageiros com direito a 15 quilos de
dade no campo ou fora dêle.Serà bagagem 20$000. Informações em florianopolis com o di· r o Sre!peitlldo ,por t�dos e �rêmQs que agente JOÃO FRAGA, na rua Felipe Schmidt nr. I--te- e I Vnao p.dera aspuar maIs.

_ lefone manuai 774 -telefon� das limousine nr. 1.222.
.... r MIM!lNm "

Au to ridades �nformações em Itajai com o agente MANOEL VI-

PO I iC ia is CENTE DE SOUZA, rua Hercilio Luz n. 31, telefone

F
.

d d d I d manual nr. 190.
OI exonera o e e ega o

������������������!!!�!!������I:Ide poli,ja do municipio de Cru-

L::t�.
Dor. )0'0 Pedro Cast.lo HOTEL ANDRETTA I NATambem foram exonerados os O MELHOR DA PRA';..

p:d,�:iaGoui�:'�::' d:, ;���: ACOMO������ EC��,���:·�X�ltl.:tRA VIA- I L.-vr'ar.-ade primeiro e segundo suplentes

",
TRATAMENTO DE PRIMEIRA ORDEM-CO-

'

do sub-delegado de policia de ZINHA BRASllEIRA E ITALIANA
Três Barras, municipio de Ca- Anexo: Armazem de secos e
noinhas e nomeados em iubsti- molhados Rua Felipetuição, respi·,tivamente, os srs.

�._,�D"ex_r"vai Santa Catarina
Ricardo Bachmann e Lisandro

__ � _,Tabalipa.

Consequena
aias da der

�rota
RIO. 31-A derrota eloVasco

Vencído O

quadrados
amadores dI:_)

Vasco

Dr, Pedro de Moura Ferro
Advogado

• Rua Trajano 1. (sob.)

Schmidt, 14
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�

governa
Paulo

�INES ronoADo8

PROGRAMAS DE HOJE:
ilustreuma

•

prev•• a

RealizárR-se a profécia.�'l,}
...�,«\r

�
�-

Reportagem... ae-
rea

*
* *

Pegaram outra baleia,-
dizia o Zé Candido, entran
do esbaforido no Café Subi.
-Outr4 baleia?-Não se

rá PEIXE?-Deve ser. Ela
estava no mar... O outro
encafifou.

...
* *

-Sabes� O «Cancela»
voitou e a peça de extréa, I
��:�,�ente: "Maridinho de lu-I
-Ah! Então o erro foi doT

cartaz. I
-E COClO assim� I
- Minha mulher teimou i

comigQti.,-que o nome da I
peça t.-l\ maridinho do Ii- I

xo» •••
-Foi para mexer comti

go •••
...

... ... INo Salão Progresso, á
hora de fechar:
-o sr. tem aí alguma

evistél>' que que traga �mos

as de tricoÍ» �
-A esta hora?-{etrucou
8eck amuado.
-E' isso mesmo meu

amigo. Só uma hoa amostra
de «tricot. será o suIiciente
Para evitar que minha mu

lher tambem estranhe a HO
�A de minha entrada em

casa .••
Esses ,maridos 110 sabi·

�inhos...
Amanhã tem mais. . .

O. M.

aecen-
ODEON, o lider dos

� cinemas

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

Errol Flynn - Anita Louise -

Margaret Lindsay
LUZ DE ESPER L\NÇA
Preço-I $000.

Florianopolis

Al
1«j4:

Programa diurno

De 6.1S ás 17.30 horas

Programa noturno

De 17.30 ás 24.00 horas

Almirante
Huno Raiana
lrmãce Tapajós
P"!lzlrinha Camargo
mouro ar: Olfvvira
Orquestra õe Dansa�
RoOomés e a Ali Stars
Regional oe Dante SQntoro
Ecluaroo PataniZ e sua Tiplca Carriente5
Romeu lõhipsman com a OrquesÍl'a �e

Climr:l!!rtos

Alnrturll com VOZES NOVAS, elementos
estretcntes no radio.

R's horas r:ertas, jornais falados r:om no"

tlclus em primeira mão, fornecidas
pela A HOITE, e oferta da raso
fjuimarã�s Ltõc., agencia i'a Lo
teria federal

A's 21.30 CANÇÃO DO DIA "- Escrita
li! interpretada por Larnor-tlne gabo,
uma efertu 00 ccsc de louçus "O

DRAGÃO,

F1's 21,35 .... Paginas Esquecidas .. Pro'
grama de rerniniscenclas, literario e

musir:al, a cargo (;e: Celso l5uimo'
rãe5, Abigail muia, Ernanl Barros
e os musicas do uneanôo,

A'15 23.00- RITMO DE ZAZZ " Programa
Oe músicas cmer-lccnca.

!3peokers ae stuõio: Celso 6uimarãe9 It

Oüuuclôo razzi

Amanhã " Orlcnõo Silva, Habor Dia!!!,
He::3tor Amaral

A's 22,00 'O Teatro em Casa •. apresente
a cornéõln em 3 otcs de f3 Jstão T'o
[elro, "A Vluva dos 500", na inter
pretação da rompanhia de romédias
da Haclonal.

A U
(Matérias do

- Das
Tratar á rua

'=- A s'Quiz
I
.....

,- •

.,f) Primario] I d,-,UI", O2 li-
Salda

arrancar a

genro car��l\!I
. --�.

o bancario li
cenciado pôde
contribuir para
o respectivo

Instituto

Grandiosa CARTAZES

profécla DO DIA

Já em 1936
!�phDra
ção do sr. Adhemar de
Barras ao

de São
RIO, 31-Foi em começo de 1936. Estava, portanto.

acesa -�Il luta pnrtidaria em São Paulo. dividida em -peceietas>
e nperrepi,tasn. O sr. Adhemar de Barros pertencia ao último
destes partidos, então em Iranca oposição ao presidente da Re
publica. Os animos, por vezes, SI! exaltavam no grande Estado'lEm um dêsses momentos o atual interventor, que era deputado à

Camará- E:stadual, ouviu, em Ribeirão Preto, curiosa prolécia a

seu respeito, que os Iates, mais tarde, confirmaram. A sra, Ani
la Junqueira, ilustre dama paulista, teve ensejo de lhe dizer. com

urna convicção singular: - "Não bngue com o dr. Getulio Var

gall. Ele vai ser seu amigo e ainda lhe entreg�rá breve, o go
verno de São Paulo».

O sr. Adhemar de Barro; sorriu da protécia, Já em

1937, aproxima-se do sr. Gdulio Vargas, após a implantação
do E�tado Novo, convencido de que tudo està errado e era pre"
iso presngtar o regime ins.iturdo a IOde novembro.

Em começo de 1938 era nomeada interventor federal de
São Pllulo.

No Club dos Funcionários
Pubiicr s, a discus-ão ia su- Sport., Viagens, No próximo domingo, 4 de

bindo de tom, acalorando-se Turi smoe Cat:a setembro. terá Íogar a íestivida-

mesmo, em torno do deba- de de Saota Crul. em Batreiros,

tido assunto dos -Estatutos-. I
constando de novena na vespera

A' certa altura, pergunta? I
e missa cantada :10 dis, ás 10

Ado fo, dirigindo-se ao �lJ- horas, h� vendo leilão de prendas
eira: - II 00 sabado à noite, após a nove"

. --Diga: quem é \! maior I .�� e domingo u�rai"t� _o dia.

amí �o dos fu:lciona I Binoculos Prismaficos HaverlÍ queima de fogos de ar-

rios?- I EIUSiCH tilicio, na fabrica de João Batis-

E O Vieira irnpertrrbavel. I Joalheria A DOLFO
ta de Agu,iar. Abrilhantará

.

ás

mamando a bagôlJ-'-1 de um BOF:T rCH ER I
ff'stas a afinada banda musical

charuto:-«O maior amigo? «Amor a Arte> ,

E' O relogio, quando ma-ca
Rua Felipe Schmidt. 11 II A [esta esré o !:argo do pro-

desesete horas no fim do ----, curado� E'Tlygdio Macedo.
ex edientes .

I-Nesse case. acrescenta

RE�a;���a Te�a�� �:ig�;p.�. ç
... -º,IJ'Q �_

MUTUO
di.nte-. ----. .

_

A resposta foi ..na batata

\
e as sugestôes ficaram para
" ois.

PARA

REX, às 5, 7 e 8,30 h 'Tas:

IRUA DOS PRAZERES-
com Pat Paterson, lan Hunter e

l'Leo Carrilo.
Preço:-l$500.

HIO, 30 .. _- Despachando o

requ-rimento em que Fernando
von Kruger, [uncionario do Ban
co do Brasil, licenciado para
exercer I em comi: são, o cargo
de assistente-tecnico do secret a

rio das Finanças de Minas Ge
rais, pede ao lnstituto de Apo
sentadoria e Pensões dos Ban
carias permissão para continuar
como seu contribuinte, pagando
tambem a quota relativa ao em

pregador, o sr, Waldemar Fel
ção, ministro do Trabalho,' de
feriu a pretenção, homologando
o parecer do Conselho Nacional
do Trabalho, que opinárn favo'
ravelrnente á mesma.

I Promotor de
Concordia

Assumiu o cargo de promo
tor público da comarca de Cou'
cordia, o sr. dr. Heitor Mon
teiro Espindcle Filho.

Posto Assis
Brasil

Remetidos pelo l\>1inisterio da
Agricultura, a pedido do sr,

Interventor Federal, chegaram ha
dias, do Rio de JaneirQ, dois
touros da raça normanda e dois
holandêsa, para o Pôsto Assis
Brasil.

"
SANTUS, j I - Francisco I na orelha ue �-'

A:argão em companhia de sua Com o alarido produzioo �elas
esposa, fora lazer uma vISI!a ao pessoas da família, um guarda

i seu sog:o Firmino José Marques. c.ivil que no momento �ass�vd

I �ortugues, branco, ca5�do, opera- pelo local, procurou se inteIrar
no, com 53 ant's de Idade, resi- do fato e efetuou a prisão dos

I dente no endereço acima. dois briguentos, que foram COh

I, Puzeram se a conversar c, em duzidos para a policia, sendo que

I
dado momento, por qualquer ra- agressor e agredido, este depois

I zao, s.Utgiu uma di,st:uSSão en're de medicad�- no Pronto Socono,
Ol dOIS homens, d.scl'ssãO essa foram rt:colh.dos ao xadrês, por
que degenercu em verdad�iro promoverem desordem.
«bate boca». ·-------------_.E U__ ca••

Palavra puxa palavra e sogro CHAR lAUTH ,
e genro, perdendo a calma, pas· é o creme que revolucionou o
saram ás vias de lato, sendo que mundo velho, e, óra revoluciona a

lo quinquagenario leVAva desvan- Ame,ica do Sul.
tagem na lula corporal com seu

adversario, muito mais moço e

mais forte, pelo que, como ulti·
mo recurso, ferrou uma dentada

che extinguirà as sardas, pano'

Ra iDS cas. ravos e espinhas, Eem à minima
.. irritação deixando-lhe' a cutis.

micos limpa, macia e fresca.

.1 ÃLUGA-SE a casa de moradia
S. PAULO, 3 I - Pden- á rua Curitibànos, rir. 52, nesta

mos, com pormenores, ás expe- Capjtal.
riencias levadas a eftito na pro- A TRATAR NO BANC0
fundeza da!. mi�as de Morro Ve' AGRICOLA, A' RUA TRA
lhq, pelos cientistas paulistas Wa" JANO 16.
taghim, Damy e Occhialini, da ---------_
nossa Universidaàe, sobrO'; estu

dos das radiações cosmiclls. Hoje,
os mesmos tres conhecidos f_isi
cos repetiram, bem ao centro do
tunel n' I, da avenida «9 de Reassumiu as funções de prc'
Julho» aque!as primeiras experi- feito do municipio de Joinvile, o

encias. I conceituado industrial, sr. Joa-
O local escolhido visuu ter ai- 'luim Wolf, que se encontrava

guma profundidade, permitindo, em gozo de licença, por motivo
dest'�rte, a filtraç�o .dos raios �e ter de viajar para a Argen-
cosmlcos. As expenenclas se rea- tm,;, onde esteve cêrca de um

lizaram com pleno exito. I mês.

ROYAL, 3.S 8,15 horas:

CO'\1PANHrA hACIOr�AL
DE COME'DIAS de Ribeiro
Cancéla re-entrée com a peça d'c
J- Wanderley - MA.RIDINHO
DE I..UXO.

P[eço- 3 $000.

Festa de Santa Cruz
eln B tu·reiroJi

5 de Setern bro! 5 de Seternbro!

I _

CHARLAUTH
não é um Cf(�me comum

S:600$QOO
Prem ios de 30$000, 20$000 e 10$000 e muitas 'isenções

FANTASTICO ...
pC-, ij$OOO Rs. APENAS

No sorteio de 18 de agosto ulloicilO foí contemplada a
caderneta n. 4.415, peitencente �,O snr. Gumercindo

Medeiros, rua Padre Roma, Florianopolis com o

prem io de 5:5 50�OOO
-------------------------------

Valiosos atestad os

I CHARLAUTH

João E. Souza e Hilda C. Collaço, residente
em Florianopolis contemplados com o premio o pre

mio maior no sorteio de 4 de Junho de 1938 Gerd IIg, residente em Joinvile,
contemp'ado com o premio maior
no �orteio de 4 de Julho de 1931

Prefeitura de
Joinvile

INSCREVEI-VOS! HABI LITAI VOS!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"Vou estilnular, COID a

lIlinh,3 �;'presença, o tra ...

balho dos que se dedícétlll �_����������_

ácultura do trigo"
A V O Z D O P O �0_ "'lp�ro���ri�el�ar�i:�en�D�iro�et�or�R��sP�..��n�s:l���_.��j:��

__��_D_�'
-

PRODIGIO, significa MILAGRE
lHO, 31 O mini.st,ro l'ernando

,.
Q sr, Joio Carlos Vital, renresen- MILAGRE significa

Cos!a, que hoje p.lilr!m� para o za- rante .do Ministerio do Trabalho e (;HARLAUTD
ra!la, afim de assrstír a cotaerta do varíos jornalistas

'

tngo, falando li um vesperttnode:;.' usando o creme
ta capital, declarou: (;UARL .UTIlM

:'Vou ao sul com e objetivo de
.oi. ••

estímular, cem a minha Jtresença,
dirá logo sorrindo: que produto

o trabalho dos que se dedicam ã
. maravilhoso I

::�!�::::�;7g:��r!gr���I��st�I:��� I' Dr. Arltn;n;,o" Tavares _o�-v�;:s,:::;::
4

do parz, com 800 {amilias de colo- B i �
nes, e destinadas excIuliivamente 88j' C R -, ... gal"ganta
cultivo do teigo.

I URGIAO-ESPECIALISTA Assistente do prof. Sanson
° ministro FernandQ Costa ade-/

Consultas das 10 ás 12 e das 16 ás 18-João Pinto, 780b-Tel, 1456
antou ainda que, para se resolver _.�._

o problema do tratamento do solo I I;;._�:----=��"�,�����·�iiiíi-ii§iIi"'�'_"""IiIiiíI<W"'�_;;;iiliiíiliiíiiiiíii__�

������1::����r��lt:;�aã���!�:j Dra. JOSfPH'NA SeHWfiriPsoN'
.

,er�OJf8tos, instalações essas que s. (Especialista em doen�as de Senhoras
excia. tam�em visitará, durante a e claeaUlP8s)sua excursao. v

_

Essa usina trará irandes benert-
c�os para a nossa economia interna, (;ONSULTORIO
VIsto como Sastamos, anualmente I
mais de vinte mil contos de réis e�
adubos. I

RIO, 31 Da comíttva do mi.!
nistro da Asricultura fazem parte

RIO, 31-0 ministro do Tra
balho baixou hoje uma portaria
tomando extensivo ao trigo em

grão, a aveia e centeio conforme
o artigo vinte de regulumento
anexo de decreto 2307 de 3 da

f�verei�o de 19��, segundn o qual
80 sera permítíd» o despacho
aduaneiro de farinha de trigo de
proceden,ia estranjeira nas al-
fandegas e m0sas de rendas do ClJail> med" t' - ACHOEIRA, 31 ._ Ontem
88t b� - l!l_� l1ll.I,l".flzaçao ellpe- r1 f d' E

'

a elecer Ore .
.,tu

U"P6')'Jn:>1) do·
-o azen "lr,) -.li5eu G"mes Pereira, no

ca tiA f.t>cl- .._- gllJtro de e-ortaria ClpilJ, foi teatro de doloroso acontrcimel
cen 'lODU;,Jlll,f0 em <r S'JJ _,_ I

1.
1') ... ''l.r'" .,,0,'

"'l
.

." P--,din"

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

Barata chevrolet
Vende-se uma em perfeito es

tado por preço de ocasião.
Tratar á rua Felipe Schmidt

123-Telefone 1482.
'

Vidalo TEMPO
i

Departamento de A�
RAIMUNDO VIEIRA ronautica Civil

SRA. DR. BfJLCÃO VIANA Fez anos ôntem tendo side Bit-it
' O e rm diario da Esta-

A efeméride de hoje marca
mui o cumprimentado, o nosso -

A'
data natalicía da exma. sra. d� conterraneo sr. Raimundo Vieira çao era-ClimatOlógica
Augusta Bandeira "Bulcão Viana

digno Inspetor Geral de Transite
.

• , no Estado.
virtuoaa esposa do IIr. general E J
Antonio Vicente Bulcão Viana

m iora tardiamente «A Gaze-

b
' ta» Ielícita-o..'

ti alisado e caritativo clinico.
Descendente de uma das mais

importantes Iamilias da Baía, a
NASCIllIENTOS

respeítavsl dama está de ha mui
tos anos radicada entre nós, ten
do Gonquistada pelas suas virtu
ties e bondade um grande circu
lo de relações e por isso terá
hoje, oportunidade de �onstatar
o alto grau de apreço e estima
em que é tida.

..

«A Gazeta» respeitosament.: Ie-
luuta-a.

Faz anus hoje o n0880 ilustre

i con!err?r�I}O sr, general reformado
J?se ylell'a da Rosa, conhecido
hl8t.oflndor e �geografo, autor de

CHEGAltI UNS
vanos trabalhos de vulto. O res- .

peitavel militar receberá muitos I De sua viagem ao norte do

I cumprimentos aos quais junt amos I EBta�? regressou. a (811 I. capital o I
os nossos.

sr. 110 Nocetti, dedicado ins I

I petor, em Santa Catarina. da I

SENHORINHA WANJA. CO?Ipanhia de Seguros Assicu-

II Vê ��..�,G:��":�eu ua'alicio

��::��e General, T,ie,'e 'V.- ���1i�:';�:'!�OéEJ;��1::::�
I
a gentIlIs81�la senhorinha Wania m��em parte na sessão de Assem.

,e-r�'iiet�F----:-Iiiiiiii_iiiiiiíiii__iii·iM·�ilI·iiiií·iiiõiiii·_.·_ili· iiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiii__
1

/.
Gruner, diléta filha do WilIy

hlêia Geral, a realizar-se a r de

MO r t;e t
· Gruner, �Q comercio desta praça.

setembro p. vindouro, ás 19 horas,
raglca I

A gracIOsa. a.ni�ersarjante que é em comemoração á passagem, na.

I, dotada de Iiuissirna educaoãn e
quela data do 1:;' pn;,"� •..�.·· 0"0

-------------...._:==----____
�

, � .
-

_ ....14. Y <.;l�a.ll' a

d
'gral'lde Illei�uice, desfruta de lar- f:.::;:ldÇão deste Clube. '

e urna rnoç� i ego circulo d.� ii;;;{ZdrlCS, razão pe-I Nessa sessrdO será prestada lima

'-'"

II�
.qu� farta será a soma de fe-' homenagem aos nossos jogadores

-------------------
- lJcltaçocs que hoje receberá que se se ,graram campeões dos

los. e 208,.: quadros, de 1938 cLl'

ás 10 horas, a cesidtncia
�RA. GALDINO VIEIHA Liga FJontanopolitana de FUl�b6I.

2'. Jistr;." d· ·t
. I A d t d h'

1-
....... e, e muOl' .a a e. ?Je regista o ani- SECRK...JA:'_lTA DO AVAl' F.

. . I��r}arl�o natalJ?1O da
..

exma
..sra. I'CI'·I·"I'III"I'.'I'

C., em Florianóf loli::!, 31 de ngô".
,oltelré�, abrmdo a

u leta Sahmo VIeIra, dIgna _.�_�� '-=I to de 1938.

"onando
" consorte de nosso distillto con- .' •

.
..

-

, atlOglU él terraneo sr. Manoel Galdino Viei-
. .

EUCLIDES ltG'ERNANlJES
ea, acatado capitalista. Dama

dO-/'::.:.:.:..----
..

:.7 1 l' S' ecretál'io
'lO hospitL'd pelos drs. tada de gr d J' J I��

- L - -_

.... " .... l°\'\: .. ·
an es qua J( aJes, Iwn- DECRfl�SCIMO / NAS--' --; iJ)�s'

�1Conduzida a cidade foi 0o,erada •. �
_

poucas
do {9rofundamente estimada nes- C·.

� RE�,:' I
t� Capital, Berá oelo auspic;f)g() II I{o. dagonreVnedm me�ltar .I:') dec��s.cim�., .?�?a ve� . .'� �.��: �::�ntt.l!}- ..

"

Felix Garcia, A,tur Becker e A"gel) Carlos e laleceu as dl� U!)lq9::�A"�u�.\.'5açao I<mge nau somcntc HI-

Ihoras ('epois. I
dia muito felicitada.

-

•
._-

-, teligencia, visão esclarecida, como, principalmente, grande

O fá to abalou profundamente a cidade, onde a tamilia Pe cA Gazeta» respeitosamente patriotismo. Um problema cles�a natureza tambem não se I�'
-

b d' d'
III

reira é muito relacionada. apresenta para enio resolve, atenden o aos lllteress�s o paIS, sem que se po;;slIa ! g
um forte espirito de 8acrificio. I ij

Os direitos de importação arrecadado� pelas Alfandegas ,
chegaram, ne mês d� julho findo, a 108.563:570$000, contra ,

réis 113.397:959$000, em igual periodo de 1937. Uma dife·

rença, a menos, portanto, de 4.834:389$000. De janeiro a I
�1 julho de"te ano racolheram-se 611.7-12:028$000, contra

�, 634.727 :519$000 em igual esp3ço do exercici@ an terior, o que I• prova exirtir uma quéda de réis 22.985.491$000.

� • N� mês de julho ultimo, o imposto súbre a renda, me- ).::: Para conhecimento público, comunico aos meus presado s amigos, clientes e ao co-

5 lhor designado como imposto de receita, deu 7.676:74,6$800,

��.�
mercio em geral, que, tendo sidl) nomeado Agente Geral, ne9te Estado, da

�. contra réis 12.214:076$900 em julho dl1 1937. Menos

I'I& "EQUITATIVA TERRESTRES, ACIDENTES E TRANSPORTES S.A." U" 4.537:3�0$100. •

dei inicio ás suas operações nos scguintes ramos de seguros:
- INCENDIO, TRANs.. O imp09to ele flêlo do papel igllalmente declinou. De

PORTES, AUTOMOVEIS, ACIDENTES DO TRABALHO, ACiDENTES PESSOAIS ianeiro a julha vencidos, foi menos réis 6.996:540$000 d,) que

e RESPONSABILIDADE CIVIL. em fase identica do ano passado. O decrescimo mai,. expres-

Ao fazer a presente comunicação, espero continuar merecendo dos meus antig08 19ivo verificou'l@ em Sã!) Paul�, com réis 2.576:17l$500. NQ

clientes, a preferencia com que sempre fui honrado. A, Distrito Federal. 1.702:408$900. Em Pernambuco, 2.024:763$900

Outrosim, participo aillda, ser o dr. Osvaldo Cabral, abalisauo facultativo, o me� W' Minas, 1.265:933$600 e Baía. 1.179:729$000.

dic6l já contratado pela referida Companhia. 5 Com o imposto de consumo, o caso ainda é roais im-

presliionante_ No primeiro semestre deste ano apresenta urna

diferença de 26.214:014$000 para menos 6lobre o orçado.
Eltimado em réis ít24.005:000$000, produziu réis

397.840:986$000. ,..',
A Seda longo enumerar aqui os fatores alegados Pll��r..sse
� fenomcno. Um, porém, parece-nos que sobreleva os demais:

• não ha ainda um regulame!1to certo, definitivo, pelo qual se

., orienta a fiscalização respetiva. O aparelho age e rt!age sob

O I lurprezas. pois as alterações são sucessivas. Não S8 ha de

�1 contar, pois, com os metodos seguros de vigilancia, que in

m

I
fluem na boa arr�cadação.

t;\\, O caso, exposto como está nas cifras do «Boletim Es-

I tatistico das Rendas Federaes:>. é dos que reclamam os maio-

�Ires cuidados.
�.
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A.NIVERSA RIOS

Nossa

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

IATE
VEN DE-SE a melhor e confortável propríe-

.

dade do município de São José.dentro da cídade com acepomações para numerosa famtlía de tra-
tamento, fundos para o mar com magnifica praia de banho, agua
encanada. garage para 4 automo veis. cocheiras para cavalos e

vac�s, grande pasto, chácara com diversas qualidades de arvores

�rut�eras. e outras dependencias. e servida pelas linhas de onibus
ee São José. �alhoça e Santo Amaro. Preço de ocasião.

Para ver e tratar, com o proprkt.uio. na mesma Carlos N
Poeta.

•
•

o despacho de fari
nha de tr�o p••oee
dente do exterio••

. vIU no país.
1.:;"" vLnrará imediatamente em

vigor.

Jornalista
francêsa

SANTOS, 31-Volta á Euro

pa, a bordo do «Belle ble», a

srta. Fanny Koucher, emviada de

«Le T.mps», de Paris, á Argen�
tina.

Associação
Fílatéli�a

Foi fundada, nesta Capital, a

Associação Filatélica de Santa
Catarina que elegeu a Ileguinte
diretoria:
Dr. e!arl.s Franci�co Sada

presidente; Antoni9 Mario Bo
netti - vice·pre�idente; Ernani
Born da Silva - 10. secretario;
Jos. Leonartlo Clasen-20. seCre

tario; Osmar José de Lima-lQ.
tesoureiro; Jorge Heinrich - 20.

tesoureiro; Alfredo $elva-diretor
de compras e troaas; Carlos B.
Ileui - diratar de propaganda e

séde.
A2:m

çÃO GENERAL VIEIRA DA ROSA

Previsões para o periodo da."
18 horas de ôntem ás 18�i'ioras
de hoje;
Tempo - lnstavel, cem chu

vaso Nevoeiro,
Temperatura-Estavel.

Com o nascimento de mais um
Ventos: +-Do quadranee, sul,

filhinho, que recebeu ° nome de frescos. j

Jayme-João, está em festas o lar A'� temperaturas extremas de
do sr. Decio Couto, funcionario hoje, foram: maxima 19.8 e mi
da Loteria do Estado. ruma 1?S registradas, respectiva-

) meu_te.
aí! 1l.40 e 13.00 horas.

HABILITAÇÕES

Habilitam-se ao casamento llel
cartorio do Registo Civil � sr

Migufll Savas e a senhorinba Ma:
ria Goulart de Souza; I) H. Ar.
lindo G0nçalves e a senhorinha
Maria Conceição Barcellos.

Vendemse � 1��.�
nida Rio Branco. 11.60 A' tratar
na IIi. srna,

Avai
ból

FutelrB
Clube,

CONVITE

Lavando..se COID o·Sabão

"Virgean Especialidade"
-------------------------------------------------------------------------------------------------,---�----

Terrestres, Acidentes e Transportes S.A.

Agente Geral
AVIL.A

de - Joinville MARCA REGlSTR�t\DA C)�IÁ��RGtAt
rSPECIAUfl.A.9E

economisa"se tempo e dinheiro.
WETZEL & Cia.

Equitativa

H.
Rua �onselheil"o Mafra, 41 B

Florianopolís
Fone 1.561
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




