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Dois tchecos

na fronteira.
uniforl11izados abriraan togo contra a
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Y"�� BERLIM, 1 - Urgente - A agencia telegráfica «D. N.I_-

B.;> aeaba de anunciar que dois toheces uniformizados abriram Iego I

contra uma patrulha alemã na fronteira tcheque, proximo ao marco

diviserio c 7 -5 ».

BERLI�, 1 - Em um despacho procedente de O�sen, na

�����������������������������������������������������Saxonia, A agencia telegraíica oficiosa «D. N. B,» informa que ve- =:

dfic9U-IIEl um ataque R uma patrulha alemã na fronteira toheco-ger- Amanica. O oficial aduaneiro Gerlach informou que <o divisar os a

tacante! procurou abrigar se, tendo 011 tiros errado o alvo.

A AZ
voz DO POVO ��----------------------------------

Proprietario e Diretor Responsavel J A I R O GALLADO
NOVIIS eoneessões ANO I NUltlEIIOVI Florianopolis, Sexta-feira, 2 de Setembro de 1938

r

.I PRAGA, 1 - Soube-se de fonte autorizada, hoje 6 noite,
que as novas propostas do govêrno ás minorias se baseam em cinco O P d I P A

It d 15 MI" CO'ILITOS DOA ...�O�CeiS()eli de �ai9r vulto aos alemães sudetos. Estes cinco pontos

I
apa pe e mo- reso o assa a or n.t � ,

senam os seguintes: o

d
N

d d
--------------------------

I' - Divi:50 do pa.ís em cercp de 20 distritos carnpanaes, eracao OS namora os DOSPELO CO E Ollcada um com governo relativamente autonorao. �
2' - Auxilie economico á51 industries alemãs sudetas.
â' - Privilégios gsraes quanto a idiomas. CASTEL GANDOLFO, --,--_ PE IXOTO4' - Distribuição imediata dos cargos civis 8 de todos 011 1 - Ao que se noticia o I RIO, 1 Acaba de sercargos ofici�.H, de .mtmeira que 30 a 33 por cen�o de t?d�1 ai no- Papa Pio dirigiu-se ao I prêso mais um homem apon-

va! nemeaçoes reeaiam sebre alemães sudetos, ate se atingrr a pro-I I
tado como o "misterioso as-

porção global de 23 por cento, isto é, a porcentagem corresponden- sr. Mussolin�SOlidtan�e"l saltador de namorados" que
t., á população alemã sudeta, em relação á população total da Tclle-Ilhe moderaçao na crise I �:n:u�t�IJi�::cravJ:'PO�I��::ceslevaquia. ,da Tcbeceslovaqula. Fa-

I Hoje mesmo foi prevíãen-5' - Retiradtt. da policia .tcheca do território sudeto, até
I lando hoje na audlenela eiado o seu reconhecímento

o numero tenha ficado reduzido 80 que era ha 2 anos passa- i concedida a varies pere-
: pelas vttímas, uma das quais
I já o reconheceu cemo o "ho-I grlnos, O Sumo Pontifice

I
mem místerteso",

rdi Esperam - se, ainda paraeCdUOU que, se a guerra h"je, outras meças que tam-

irromper, "o mundo verá bem com êle serão

defronta] Pretendeu IReo-re�sou o
PRAGA, 1 - Meoü.lros proaminentes do partido de Hen- O que significa viver sem:

das.
, I 8 �

Jr!ia ouvidos hoje pela ,cUnited Pre�s» declararam que o� princiPioill Deus". I �.

raptar o me-!sr. AdeOlargeraes das novas proposta. do governo lhes foram enviados tanto
• lpelas fontes oficiaes como �elas oficiosas.

. lOS crimes de peculato na nlno de B���ft�Declararam 0S aludidos membros que as <mesquinhas con- o

o A&.Ii. Ui;'3I
ceslõflP nã_a pão aceitaveia e� substituição a uma «permanente" e

alçada do Tribunal de IIgeral eolução 8 que não consideram o plataforma governamental
RIO l-Quando deixava ai; RIO, 1 Pelo "Cruzeiro doeomo suficiente para 09 induzir a modificar sua atitude no tocante

S d' E '« .

P d Sul" regressou ontem 3 São Paulo. ..

egurança laula.s a ,",scQla. AntOnIO
._

ra .o o interventor l�demardc Barros.quea08 prmcipros geraes.
Jumor . o menmo Sebastião, fi- víaíou em companhia dos srs, Os'Acrescentaram que os principios gerses, taes como lhes Co-'

,lho de um modesto operário, la valde de Barros, Odeelo Bueno dera� envi8ddo� nãol, co_ntêm o que pleiteam isto é, a « autonomia da
RTO, 1 _ Segundo um vespertino, acha-se pronto o ante- sendo raptado por um desconhe- Camargo, Edgard Batista Pereira,minoria 8U eta a ema ».

•

do capitão Joaquim Ferreira, tenente

I projeto que amplia as atnbuições do Tribunal de Segurança. De CIo .

Armando Sales c Odiion dc OU,
I acôrdo com o mesmo, orirnes que eram da corspetencia da Justiça Um guarda, que se achava nas veíra.

Federal, como o de peculato e o de Ialsificaçêo, passarão, de ago imediações. entretanto, interveio'l Compareceram ao embarque rlo

ra em diante, a ler da corapeteacia daquele ul'gOO da Justiça Es- frustando o intento êü mal vado intervent?-f paulista o rell�esental!'WA�HIN"r1TO[V 1 P d I
-,.

f que se poz em fuga, t� do preslden!� da Bepublíca, InA·"---"� _o,, �
-- �-,!n tlr.al'l'Içao ã lIu!:Je�rPá OI un- pecial.

V.
.. . _

d IDlstros
de ES.ado e o oreretto docionario.§ do Tesouro informara� ,que {li ��crjo� 'lt�o<:::"��i' têm da- Assim é o caso d.a «Cita S, A,;o e' o das 08mpanhial. de afIas

.dlhgenClas
estao sen o Distrito Federal interventore�' ���. -

II
do mollvo a que () ouro estranlelfo C0nVlna para os l"s!?ó'!)_:Ss Uui- terrenos e clnprezuo pI'ediais Ao que se pdial1J.ta ,) ante-proieto efetuadas para a Z��lrd':::::!?_ des- raI Peixoto e E�aO;-!\I�: �

.

'

- ".

o"
'
_ .",_ llIIiIIII.:·rI r-f'Lu. �� T�' -���,>,�- · .....nqoo 0"'.b_

TO' AO SRdos, á rrl:Zão de 25 milhõeil dI! dolarei por semana.

'[
t<.."..Ul a justifica-lo o propollit� jJ";Q'\;I�ar-m;iores cle":"entos p�r� � ICOl'l'l'rn;l;:�....-...-"" ,illlJll'<1u"""F'HiÍíto MulÍet,

,

(-iH". /
•

-. .... -.. : te A tUa Sabres e ou tias'� qII.
:#'

111�efesa da e0onomla popular. toridades. '018' 'Jt}-1Deelaraeõ@s do Ministro -s.�1>c
I P t de O Ministerio da It I· --- ----�r:_

RIO, 1 � Ouvido a respeito da situação internacional, o: ermu a a Ia
Diviso-esminislro da Tchecoslonquia. sr. José Svagrovsky, desse não aGre-: ·s· eR d·.sc t·lra� a situaça-o o

ditl\r no perigo iminente de uma guerra. Declarou não acreditarqu8 1 pr. lon Iros U n

vermelha �o

fi Alemanha tencione invadir a Tchecoslovaquia, provocando a�ilim I ·

t
II

I li Sum conflito de consequ!'ncia!l imprevitliveis. TOULOSE l-O marechal dI\! I n e r n a c I ona. .
".

. ..

A seu v�r, uma nova guerra mundial significaria o fim da
campo Fleet,�ood chegou hoje a aniqUiladasClvdlnção europea. p

.

'd'
. -

.P
.

d d' d' A' h'
aflS, para presl Ir a comluao ROMA 1 - S&gunào Informa-o

o rosa.gulO. o, Isse acre Itar que a leman a, VIsa com os de inquerito encarregada das ne- - 'o,. .

A d d'!t!euI 'preparativo3 belico;J apenas fazer unu pre:isão para fortalecer . - .
I fOes de fontes fJ(Jedlgnas, o MI- cusa OS e.

t
. .

d d t goclaçoes necessaflas para a troca nisterio que se reunirá amanhãa 10 rooslgencIB 08 BU e os,
I ,'" t

'

F' r d f " di I '1,
(OS pllSIOneuos en re os governos ás 10 horu no Palscio Viniale, I- f

ma lZ8n o, IlSClll o p omata tc leco, de Barcelona e Burgos Itar a uga«Enquanto 9 Alemanha persistir na IlUa atitude de apoio D d '

.

_ dever' proceder .. um fixamo e-
� ..

d'
-

d'
..

'C'
• • • •

d d
necor ar-se-a que o entaQ ge- xaustI'vO da sI'tuaç�o cl· da n'"a!l relVlD Icaçoes ra lcaes. tnJusLI !CaveIS e maceILaV8l1J ·08 lU etos, '1 F�l d d d·

a a
o

h á
.

d nera eetwoo coman ou u- Europa pelos problem'li da EiI
o

presoaver pefJ�O e guerr9. tI' 't'
.-

..................................................... ra? e .a .granc e .guarra o exerCI o panha e da Tchecoslovaquia. Em- :bnlamco no Oflente. bora o' .r. Mussolini aproveite,:
gerQlmellte, esta reunião que,
normalmente, se realiza n�st!l épo'
Cll para discutir os problemas
internacionaes. dandél-Ihes prefe
reneia sobre qualquer outro aII

aunto, na ordem do dia da que
se vae realizar amanhã, contem
igualmente, a questão das novas

restriçõas a serem decretadas con
tra os iudeus. Acredita-se quo,
em vir! ude da delicad@zli do mo
mento presente é poueo provavel
que o Miuisterio forlleça , im
prensa comunicado lobl"e a litua
ção interna.ional.

Autonomia sudeta

RIO, 1 -- Segundo notkia o "Dlario da Noi
te", o filantropo português, eomendader FeUsberto
Peixoto, jã dlspendeu, em doações ás insoUtuições
de caridade, a lmpertancla de 15 mil contos de réis.

No Brasil e em Portugal nunca houve nln
luem de gestos tão largos para com 8S pobres.

a

RIO, l-Por não ter ficado
caracterizado Q delicto de falsi
dade administrativa atribuido ao

sub-tenente do 2' R. L., Gllnesio
Ferreira Ribeiro, o Supremo Tri
bunal Militar absolveu-Q por
maioria de VOtON.

O tenente Geuesio era acuslldo
de ter fabricado c valei» falloll,
emitidol contra a cantiBa de Ilua

unidade, ocasionando um prejuizo
de cinco contei. aproximadamen
te .

FRONTEIRA FRANCO ES
PANHOLA, 1 - Segundo noti
cias procedentes de Saragoça, as

tropas nacionalistas, vagarosa"
mente mas com segurança, estão
avauçando na frente do Ebro,
no setor de Cerbera.
Na manhã de €Hltem, a infan

RIO, l-Acusados como res- tarja proc(ldeu a ataques, com o
ponsaveis pela fuga do sentencia" apoio do intenso fogo da artilha
do militar José Martin!:! de Alen- ria e bombardeios da aviaçu0,
car que no quartd do 21' B. C, forçando os republicanos a bater
cumpria a palia de 1 ano e 60 eIll retirada. Adeanta-se que a
me�ês de prillão, com trabalho, resistencia dss legalistaSl foi me
foram processados e afinal julga- n ,s forte do qUfl a demon:.trada
dos pelo Supremo Tribunal Mi- nQS ultimos dias.
litar o tenente Cid Mascarenhas Anuncia-se que diversas divi
Façanha, sargento Rubens Rufino sões republicanas foram aniquilados Santos e o cabo João Vala- das. A terceira divigão foi forçadares Sobrinho. da a lecuar, devid'1 a lhe resta.

Segundo o processo, o foragido rem sómente 360 homens; a 16.a
obtivera permissão para prestar divisão !lofreu �randes perdas I:' a
serviços fóra do xadrez e, apro· 35,8, que se viu visada por inces
veitando·se dessa situação, canse· sllnte fogo, ficou com apenas 135
guira evadir-se. homens. Muitos dos drisioneiro9

O Tribunal, por maioria de rcpubicllJlos declararam terem viu
votos, resolveu absolver todos os de recent.emente de Barcelona.

BERLIM, l-Os circulo!! ale-I acusados, por reconhecer qU9 ne- Quando á idade dos prê!l6S, di-

O E ERUPÇ,.""O O
mães autori�ados declaram nada I nhum dQles tivera qualquer pro- zem tie Saraioça, que 23 porVI L NTA

o

D lIaber acérea das informações di- o cedimento criminoso. cento estão sómente em idade
v.lgadali no estranjeiro, se,untlo de pegar em arma�, outros 23

VESUVIO
-

as quai. o chancel�r Hitler tinha InSC)'I�{'aNo no Ins- por CQnto S!80 de 18 anos e osco.v.cad. o Reichlta,. 1 � restantes já pa8�am dos 32 anos,

Barco de�a. tituto dos Comer-
parecido

faci-
a um

Proibida
,�tagem nos
i

quarteis

•

aglo-

Distribuição Absolvido o tenen
de Blucherlte ferreira Ribeiro No

do
Palacio
CateteSJ:UL (Coréa), l-De fontes

fidedillnas, sabe-se que o coman

do da aviação 80vietica foi reti
rado do marechal Blucher, para
!ler confiado ao ,eneral Ryakov,
cos-jssario politico do Exército
Vêr8leJllo. Essa modificaçio é, se
:gunl'lo consta, uma prova da fal
ta de confiança do sr. Stalin.

RIO, l-No Palacio do Cutete
estiveram hoje em conferencia e

despacharam com o prelilidente da
RepublicA, os ministro da Fazen
da e do Trabalho.
Tambem conferenciaram com o

chefe da N Ilção os srs. Henrique
Dodilworth, prefeito do Distrito
Federal, e Marques dos Reis, pre
lide.te do Balleo de Brasil.

o Relob não foi con
v.eado

LISBOA, 1 - Continua i,DO
rado o paradeiro da embarcação
de pesca c Viaoa» de.a,arecida
aa cinco diaa, com cinco tripu
Jantflll a bordo.
Até o presente foram inuteis

todas ai tentativas efetulldu pa
ra eacentra.la.

• •

(lanOS As vagas no Coral
Paulistana

1110, 1 o ,.neral Eurl-
c. Dutra, Mlniltre da Guer
ra, en,lou Dili Av... ao gene
ral CelaUno Marquei, diretor
4a Dlr.torla Pro,l,orla dai
Armai, o qual fez dento 'Itar
proibida a agIet.dem nOI

quartell e ltrelbln'o tambem
a entra'a n•• e.tabelec1men·
te. mUltarei do Ir. Benjamin
Arata, ,.r exercer 8.lot.....
ne melo mUltar.

NAPOLIS,l - Começou aos primeiros mi
nutos ·de ônte,m uma violenta erupçio do Vesuvio.

NAPOLES, 1 - Em sua violenta erupção,
que teve Inicio aos primeiros mementos de ontem o
Vesuvlo está expelindo lavas ..ue descem as encos
tas á velocidade de 20 metros por minuto.

Durante toda a noite grandes linluas de fo,o
avermelharam o céu. o Até o momento as aldeias sl
tua�al nas encosta. ainda nlo sofreram danos.

'_0 S. PAULO, 1 Ao ministro do
Trabalho, a Associação Comercial
de São Pallle dirigiu um comunica S. PAULO 1 - No concursod9 expondo ao sr. Valdemar }'alção J '

o

'

cerno ficou resolvIdo o assu'nto de para provImento de duas vagas
Inscrição de empregados no Institu. no CóraI Paulistano, realizado
to dos Comereiarios. dh 20, forars e�colhidas as se-

Em drcular dlrigid� aos seus n;luritas Herta Drtinhausen paraassociados, a Assodaçao Cemereial d
'

exprime a satisfação pelo assu'n- a. vaga .

e contralto e a seuho-
to ter shlo resolvido de modo sa- fIta Mana Clara Mata. para a
Ulifattrlo. de soprano,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA,....1,...,9,...,,938

ho-
----- !_�?..!__�!_'.!!_��'�noite. escrevia e depois ras- versos contos nota veis, e

gava tudo, para que os ou- dentre eles destacamos «D( 11-
tros não lessem suas produ- tes de Ouro».
ções, Os contos que publi-]

_

cou na imprensa sempre fo-
ram muito aplaudidos. Cha
ya Chapira era uma pena
agradavel, fina e elegante,
O sr. quer ver o que diz

a «Gazeta lsraelisra» �
« -Sentado deante do ta

buleiro de xadrez, nu salão
Adivinllava a ''!torte de bilhares, faleceu sabado

á noite, vitima de um colapso
«-Ele mesmo parece que cardiaco, o sr. Chaya Cha

adivínhava a morte. Dizia pira, nome bastante conhe
sempre: «V«cês não se preo- cido e de destaque em nos

cupern com a minha sande. sa coionia. O sr. Chaya Cha-
Não lhes darei o menor pira publicou nesta folha di-1 - Escreve um ma- palido, tombou da cadeira. agravar o seu estado de trabalho. Hei de morrer de

8••e•••••••••••••Oê•••••e.&(II••••Gq,�tHouve, com) era natural, saúde, já bastante delicado". repente, numa tarde de do- LIMOU
- � N L'S DE LUXOum momento de surpreza e mingo, passeando ou jogan- � g t:..

.indecisão. E o sr, Secundino "Morrerei num do- do xadrez. F Ji o que acon-
. .

L ���A O IA �� �A em»:Rios foi chamado pelo gar- mingo" tece.i em parte. E, aliás, qua- F 10rlan0l2_ohs-Itaj1I, saindo mesmo nos dias fesl�vos ás 7 J:2.ÇOfJ, para ver o homem que si morreu 110 domingo, pois da manha e ãs 3 It,2 d� tarde d,e an!,bas as cJ�(ldes. �-o lidesmaiara iogando xadrês. Quando palestravarnos o fato ocorreu ;1S ultimas os chaufeurs proprietarios, Acacio Braga, [cão Freít «Tomou o pulso do sr. com o sr. Secundino Rios, horas lk sabado>. I (Boneco) Patrocinio Vieíra (Guri) João [esuino, Otav:»
Chaya Chapira e notando aproximou-se o sr. Francisco Sua distração unica era o Pinho. Sendo realizado o percurso em nunca menos de
que ele estava parado apres- da Costa, que nos disse: I xadrez. Adorava esse jogo. 2112 a 3 horas.

. , .
.sou-se em telefonar para o -«O sr. veja só! Agora é rNa quarta-feira passada, dois Preços por passagelrc:.s com dlre:i? a 15. quilos d.:Pronto Socorro. O médico que eu vim a saber que a I dias, portanto. antes da sua bagagem �O$OOO. Inlormacõcs em. flo,nan�;polls com ()da Assistencla nada poude »serihoria- da casa em que I mo-te, el .. jogou durante seis agente jOAO. FRAGA, na rua Felipe S�hrnldt nr. I--k.fazer. Estava morto o enxa. moro era tia do Chaya Cha-! h. ras com um amigo». !efone manuar, 774,-telcfon� das umousme nr, 1.222.drista. Vitimara-o um colap- pira». I Informações em Itajai co�. o agente MANOEL V'-

:;0 cardíaco. Não esperavamos mais. Morreu com a rainha CENTE DE SOUZA, rua Hercilio Luz 11. 31, telefonePensavamos contudo que Corremos á casa numero 49 I
- manual nr. J 90.na mmao

������������������:�����.o sr. Chaya Chapíra hou- da Praça Tiradentes, para _

'Ivesse apostado alguma coi- colher novos informes. -E o sr, talvez r.ão saibasa com seu adversarfo. Seu proprietario, o sr. Pe-! de um detalhe curioso. Ele HOTEL AND ETTA II(;olOo.e passou o fato Uma aposta vultosa que dro, declarou nos, porem, I morreu com a «rainha» n(l O MELHOn DA PIl .._i\Ç .. 'A Ijustificasse uma comoção que. devía ter havido engano

1l11ãO, apertando-a convu'sa- ACOMODA�."'uf�S CO�,�",_,ORT/\V.,E!IS I

PARA ViA- 'I
A imprensa deu já, a no- tão grande. Mas () sr. Se- na Informação prestada. mente. IA 'HES E EX,hAS. FAM,LAS Iticia da dolorosa ocurrencia. cundino Rios garantíunos o Ele e sua senhora não ti., Mas Chaya Chapira não TRATAMENTO DE PRIMEIRA ORDEM-CO-.:t Ih
Hoje Idafremos maiores Sde- codntrario. Não haviam apos- nham nenhum .l�ço de paren- f Era só um bom enxadrista. ZINHA BRASILEIRA E ITALIANA I

a es. n armou o sr. e- ta o cousa alguma, Talvez tesco com. a vitima.
I Inteligente e culto, ex-indus- Anexo: Arrnazern de secos e

cu n di n o R i o s, gerente apenas a quantia relativa ao Conheclam-�o apenas, por, trial e negociante também foi molhadosdo bilhar que deviam ser aluguel da mesa. serem compatriotas. um dos mais apreciados con- j14 moras e 15, quando en- Mesmo assim a despesa Adeantou-nos, ainda, que tistas que nós conhecemos. Hel·val Santa Cadarbultraram o sr. Chaya Chapira era insignificante e não ex- pcderiarnos conseguir todos "I Escrevera muito. Sem ore á Ic-�--- _'.e um amigo, para jogar uma plicava o tremendo abalo os esclarecimentos necessa-, aE i' m Jm 5 6%';l;lTe,partida de xadrês. moral que pudesse motivar rios, indo á casa numero

81C h
lã

Nac ion � I de �.:'.". ",, � te �,. _,.

Ambos eram .mu.ito. confie- o colapso. da rua Visconde de Carave- Ompan Ia li a I a w � tta
"'�cidos até quasi diarlarnente Os jogadores de xadrês Ias 38, onde residem -velhos

�� _,_

.,

CIl �97tnl toras inteiras. di- p.agarn Scóm.ente 1$000 pela amigos do sr. Chaya cha-I Ç8- _ :..,. '�.".q" �A- ..fi,.J .,� _""'s .

oen. 'lODud1t'fO e,o --- �'(y'l'11PS)' "" ..j oi.rp.� �I"IJ 'fir rle joQ'o -. -��" \'C.,. U ,-
.. I·�1� 1� Ira-'

1." :",Çf�--��J.!6·t 1:' J�("coartt·os:·.Tllião\ ...."', g,.�ote�'�
\ 't�1 aOo:- 'u a\\ect-..� t'ê\Gu

- VV� � ,"7'"� "U, �!Acu'km e iH p"a,�"h '''''T'.tmel
ra ho ra ,!I- ._" f" � - �,,'", Ie' -"0<' .c� ••ndco,,,... ,'c,'" I c •.

� -

•u:;éc6�petições. $500 pelas horas seguintes. I Fomos. Recebeu-nos, ali a1 M
.

�- A\11\L.-'t-o""Maritimo-Porto FIGri�nOpO. liSJogaram, uma, àuas, três, A. despesa não ultrapassava. ,sra. Zaltzmann e o sr. Israel C'V Im�n _... e;:..
•

r r't .:je C; a r í?"asarias véses. Ora

ganhaVarportanto.
de 5$000. iCapeller.

. ServIços de Pas�ag"-:,,L"'_'S::!! __ego ��. ��m (\tGl o outro, -. "De fato, eramos m�lto ._ - -

� duvida sôbre quem se- Falam os euxadris- �mlgos de Chaya �haplra, Para o Norte Para o Sul
lIa o Inelhor xadrezista con- t�8 Infor�ou-nos este ultimo.

��������������������;��������������1inua de pé. As vitorias não I E ficamos profundamente. _
..

eram convenientes,Emquan-r A rnesaem qu� jogou o consternados qu�ndonama: Fretes- de c�rguelro:to isso, o tempo corria e malogrado cernerclante po- drugada de dommgo, �os te a
aumentava em volta da mesa jlOneS estava vazia. Ninguem lefon�ram dando noÍlclas do
o numero de espectadores. teve vontade de ocupal-ô. Su - ocorndo.

.

jogaram oito horas a fio. I
perstição� Talve�. O sr

.. Chaya Chaplra� es

A's II teve inicio a últi- Na mesa segumte, pales- tá no RIO ha nove ano . Na
ma partida, aquela que se tramas com alguns jogado- Poloni� ocupava, até ant��
encerrou de modo tão triste res. TLidos eles concordaram da Grande Guerra, uma po
e inesperado. em qué o sr. Chaya Cha- posição �e certo destaq.�e.
As pedras, movidas por pira devia sofrer do coração. .Era nco, ba�tante t lCO

mãos nervosas, descolavam- A emoção da derrota, m�s�o. BdSt� dizer. que a

se silenciosamente sôbre os i mesmo em se tratando de prmclpal fabrica de vidros da

quadrados branco::.; e pretos. ! jogo de xadrez, não é ca- cidad� de .Rovne, �ra sua.

Dezenas de olhares curio-I paz de matar um homem. DepOIS, velu é\ reviravolta.
sos acompanhavam / os lan- í "Se fosse assim, onde iria- Per�eu tu�o e embarcou pa�a
ces. Ia-se decidir, emf!m, I mos parar?

.

o RIO, del�(\ndo n,a Poloma

quem jogava methor. Sublto, r Quando mUIto o colapso mulher
_

e fllh�. Esta, de u�la
o sr. Chaya Chapira fez r po.J�ria ter sido pelo abalo e9ucaçae. aprImorada

_

e pia
uma jogada impensada e seu; pSIUlCO. msta eXimIa, casou se ha
adversaria vencia a partida, I �Despe!tado. apenas. S�a po�co tempo.. C-dando cheque ao rei. I morte nao fOI consequen.cla Lhega�do aql1l, o sr;, ha
O vencedor suspirou de I do jOf7o. A derrota. sofrida i ya Chaplra. n�nca ma s

.

se

alivio e o vencido, muito' t1lvez, tenha con'20rnJo para reergueu. VIVIa dos par...os

historia
rnern q'ue
a �.

·

hII 'al.1 a

RiO,
tutino.
"Quando Roberto fez o

goal da vitoria, no jogo
Brasil-Tchecoslovaquia, um

radio-telegrafista de Campos,
que acompanhava a irradia
ção da pugna, teve uma

sincope e morreu.

Ultimamente, deu ·se um
fato ainda mais curioso.
Um senhor de idade, que

j igava uma partida de xa
urês num salão de bilhares
da rua Bítencourt Silva, deu
um lance irrefletido e, cer
tificando-se da derrota, em

palideceu subitamente e caiu
morto.

de um

rriorr-eo com
nas

proventos tia venda avulsa e.

ambulante. de objetos var.os.

Sua maior vontade era mano

dar vir a fémilia.
Mas não tinha meios para

isso.
Daí Estar sempre desgos

toso e triste.
Ficou doente, fraco. Breve

confirmou se o prognostico
medico-sofria do coração>.

mãos
Quelft era o sra Chaya eh_pira. De in.dustrial a capit�lista, li inkigrante e

"prestação". J�Dgou oito hOI1aas conse
cutivas. Faltam os e�rxadristas. Escri
lar e cantísta da "Gazeta Israeliste'�.,

Advinhava II morte;...

o Paquete ITAQUf-\TIA sairà á 31 de

corente para:
O Paquete ITAGIBA sairá á 3 de

setembro para
paranaguà, Antonina, .

Santos, Rio de Janeim)
Vitória, Baía, Maceió,
Recife e CabeJelo

Cargas e passageiros para .�s demais I-?0r.
tos sujeitos a baldeação no [-00 de JaneIro.

• Recebe-se cargas e encomendas até a �espera da (saídas do� paquetc,,"AVISO e emite-se paS:3agens, nos dias das saldas dos mesmos, á vIsta do
t_:,

testado de vacina, A bagagem de porão deverá ser entregue, nos �rmazens. La.
Companhia, na vespera das saídas ate �� 16 horas, para sei condUZida, gratUlt,3-
menté para bordo em embarcações e�peClats. .

r

ESCRITORIO·-PRI\ÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 S9B. (FdNE 1250)
.

ARMAZENS-CAIS BADARÓ N. '3 --(FONE'1666) -·END. TELEG. COSl EIRA
Para mais informacões com o Agente

_j SANTOS CAROOSO
. , ....

JJ.: tllUll8a

CAPITAL.�
esquina da

,'�'�;��, �ll�.�. �_À--�C--A--P���-T�a�--E��p

2

VISITEM
a A

o maior stack de roupas para. meninas e garõtDs

Rua Conselheiro Mafra

Imbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre
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AIO TEMPO
Departamento de Aé
ronaotiea �ivil

m i I Continha
pessoas fo- ver de uma

ram mortas creança!! GAZET
A VOZ DO POVO Proprietarl«)ei)lretor Responsavel

JAIRO CALLADO
SHANGAI, 31 - Despachos RIO, 1 A's margens do rio

I h d d H k
.

f Acari as autoridades encontraram,
ega 09 e an OW m armam dentro de um saco, o cadáver de

Previsões para o periodo das que mais de mil pessoas foram uma criança de poucos mêses, de
18 horas de ôntem ás 18 horas mortas quando foram lançadas cor branco, e que já se achava em

de hoje: duzen tas bombas, em Kinshan. putrefação.

Tempo - Instavel, cem chu- Toda .. as vitimas são chinezas A' primeira vista, a morte da

vas sujeitos a trovoadas. com excepção de um padre cato: ��fj�Z�!i���spa;:ce ���e ::�;��:
Temperatura=Estavel. lico. Uma igreja oatolica foi des- sendo suposição das autoridades

Ventos: -Variaveiil, com raja- truida. que o corpo tenha sido atirado ao

RIO, l-A Missão Militar Ar-I suas ordens, tenente-coronel N es- das frescas. local pelos proprtos pais, talvez pe-

entina, chefiada pelo genera.ll· tor .�egado,. major .Corrêa .Lima, RIO, 1 - A bordo do «Neptunla» A's temperaturas extremas de -

Ia círcumstancta de nãa . poderem

P I t
-

J
- S 1\ I d t' d ta caoít I

' realizar o enterro. O pequeno cada-

uiroga, esteve ontem no li acio

'I
capi aes oao ararva, -nran a es a e passagem por es a capi a o hoje, foram: maxima 19.8 e mi- Recepf'�o a bordo CViear.não apresenta sinais de vi.len-

o Catete em visita ao presiden- Corrêa e Hugo Alvim, ti l 'tenen- prof. Cesare Fruggonl, da Uníversí- nirna' 16.1 registradas, respectiva- �u
e da Hepublica, sendo recebida te Ramiro Gonçalves. dade de Roma. mente ás 13.00 e 5.30 horas." Foram encetadas diligencias para

m audiencía especial, pelo sr. E' 11m dos maiores nomes da me- do Interprise" I
se descobrir os pais da criança.

etulio Vargu. O general Abra- Barata chevrolet dícina italíana e de grande projeção I

am Quiroga e demais membros em todos os centros científicos eu-I
------------- IUO, 1 Os oficiais do comando �J,�

do navio porta-avíês ENTERPRI- ""tJt.
a Missão foram apresentados ao

. I ropeus e americanos. SE f h
.

6 h ALUGA Cj:;'
...

d dO
V d f t Ad

- o ereceram ore, 8S 1 . oras, a
-

.....� a casa e mora 11.1

hefe da Nação pelo sr. Manoel en e-se uma em pe!� CI o es- O prof. Fruggoni que veiu da: Ar- oraçao bordo, uma festiva recepção aos' C' ib 52
ial.lel Paes, censelheiro da Em- tado por �reço de �ca!nao. . gentina, onde fez urnc conferencia membras ela colonía nerte-amerlca-

a rua unu anos, firo , nesta

bai;âda e encarregado de negocies Tratar a rua Felipe Schmidt, sôb.e sua espcciali.L - .nédica, foi I é a marca que domina na atua li-
na aqui domiciliada. Assistiram a Cap;tal.

123 T I f 1482
essa recepção, varres oficiais da nos- A- TRATAR '.I,TO DANe·)

da Argentina, e pelo introdutor
-- e e one. cump�ime�taóo � bOt0, �J�

�rof.1 que seja � sua necessidade de sa Marinha especialmente convíãa- -.,. �

� o '-

diplom6.tico do Itamaratí, sr. Gui- •

d
Bervdlnelli, presidente O�o .:Jade perfumarias, prefira sempre dos 8 participar da" festividades AGRlCOL A. A' RUA TRA-

marãea Gomei. Refugia os de Medicina, em companhia ú,;quem as da marca que tiveram um cunho socíal fõra jANO 16.
Os vísitautes e o presidente da realízou um passeio pela. cid2de Adorana-O

do comum e com a presença das Iv senhoras amertcanas e brasíleíras,

��:=:��:� judeus �isuma �.�,�S�t�4�0.�'�A�.$mg�.. �.�,_�,�2�i�;�@�g�4��L�,�•.�t�.�.�����.i·*�§�.���·��������-�����p�-����e

tit:sãr�td��ira:u�cc��tee����!r��: de���i�:e��u:!;te�h�:��id:� "arapuca' GO rande ° ,IIIIDq U IIIdaçàofez á Hepublica vizinha a Mis!ão fronteiras á nova aíluencia de I U

Militar Brasileira, testemunha mais judeus alemães e austríacos. Tre-
da amizade que une os dois zen tos e quinze refugiados já são RIO. 1 - Contínua a dar aso a

países. cuidados pelas organizações de nOVGS escandalos o caso das empre- d I
II

O presidente Getulio _Vargas, caridade, enquanto se providencia zas de apolíces da divida publica, e I v r o Spor ,sua vez, salientou quanto lhe sobre a sua remoção {lira algum vendidas a prestações. If;fr"idava a presença dos represen- país que esteja disposto a rece- Agota vem de ser descoberta uma

tantes do Exército da .\rgentina, bel-os. nova «urganísação s desse genêro.
á qual nos prendem laços de sô- Trata-se da empresa «Corretagens Ilida amizade. Reunida! Ltda,» cujas transações

Os membros da Missão, nessa O sr. Carlos Vita1 não eram regulares. sendo que axo-
visita ao presidente da Republica, ra a mesma fechou as suas portas,
fizeram-se acompanhar dos oficiais V·ls·,ta O Paraná sem dar a menor satisfação a praça
brasileiros que se encontram ás e aos portadores de títulos.

A denuncia competente partiu do
sr. Flavio Lima um Jos prestamistas
lesados.

A Delegação Argentina professor
_..

-

•
�----- o j ---�_. -:;-�_iiiiiiiiiii"_iiiii

'._� ,-1 � no Catete
;

Cesare Frug-
•

gom

. ,..,

LEILAO
Dia 5, segunda-feira, ás 19

horas, no prédio da rua Conse
lheiro Mafra n' 84. sobrado, se

rão vendidos em leilão finos e

modernos moveis para sala de
visita, quarto de alisai e sala de

jantar, tapetes, geladeira, bateria

\de casinha, escritório," armarias
para livros e escrivaninha.
Todos os moveis sã» novos @

modernos.

5a. Região Militar
10a. C. R.

Stalin vítima
de um de
sastre

VARSOVIA, 81 - Sabe"lle a

gora de fonte fidedigna que o di.
tador ••vietico Stalin •• tlirigia
rPllra lua re.ideacia de verio.

,.�uando, devido a uma falha na

direção dQ carro em que viaiavll,
foi proietado contra uma alvore.

O Ir. Stalin tinha dellocado
um breç&, e se via na ccmti,en
eia de leva-lo numa tipl'Jia.
legumlo ali meilma informa

çõelJ um dOI ,uard"l penoRia do

ditador, que procedia o carlO

conduzindo uma mot.cieleta, foi
atropelado par um automovel e

..ort. instantaneamente.
OI jornail pololl.lell declaram

,w. o chaufeur d. carro era um

_omuai.ta alellllo, ehamado Erik
Schulze, detido lob acusação de

.abota"em.

Mais de o cada-

""1 _

cDpÀ§LAQH�X���;ISR. II
DAS

RIO, 1 Atendendo ao convite
que lhe fez o Interventor Manoel
Ribas, quando ocupava Interína
mente a pasta do Trlbalho, o sr,

João Carlos Vital, chefe do gabinete
do ministro de Trabalho, vai visitar
o Estado do Paraná.

O sr, João Carlos Vital viajará
em avião, amanhã, até S. Paulo,
de onde seguirá de Irem para o

Estado sulíno,

AUl::.AS
(Malér!as d) Curso Primario)

- Dal 2 ás 4 -

Tratar á rua Saldanha Marinho
n' IOde 1 ái 3

São cc nvídados a comparecerem
uesta C. R. das l4 ás 16 horas.
)tim de tratarem de assuntos de

I

seus interesses, os ddadãos ab .. ixo: I
José Nicolau da Conceição. Fran- OI ��������������������������

clsco da Silva X�vier, Narciso João
--

IMartins. Hipolíto Sebastião Serpa. O·� � IN L-IOAdolfo Koerich. Braulio Jaques Dias, � rr-" r-'I
Manoel Geloso Regis. Maniolvo An- .Ê�ãi·o�iiiI>iüiiiiiiiiiiíj�iiii!I:iiii_�tii"Iii?�iiliiií_�íiiiiiiiii��iiiiiiiiii��iiiiii-
tonio Lehmkuhl. Dultavio MarCIano
da Silva. CaHxto Manoel Vieira,
Basilio Avelino' dz Aguiar, Jose Ni
Lolau Bom. Placído Sergio Alves,
Aristides Alves da Silva, Edgar Bi
tencot1rt. João Ne.!J"muce.no Simas.
Lírio Margotí. Etelvino Wendhausen,
Ad�mar Lins Wan�erley. Xavier
Marcolíno da Costa, José Torquato e IIMario Dias.

"

2a.eonvoeaeão
De ordem do sr. Presidente convido os senhores assocracos para

a Assembléia G�ral, 1 realizar-se no próximo dia 4 de setembro. ás 14
horas. na sede soctal, á rua Felipe Schmídt, (altos das Casas Pernambu
canas).

A�sunto: Eleição para o cargo de 1· tesoureiro.
A A�sembléia funcionará tom qualquer número.
Floríanopolis, 29 de agosto de 1938.

Nelson Maia Macbado
I- seeretario

MI;DI�O OPERADOR

DOENÇAS DE SENHORAS-PARTOS
CCNSULTORIO-RUA TRAJANO 17 SOB.

DAS 9 AS 12 E 2 'AS 5

HESIDENCIA A RUA Nerêu Ramos 26

FONE 1450

Atende chamados a qualquer hora dia e noite

Sanatorio "Santa Catarina"

Dr. André Kiralyhegy
DIRETOR PBOPRIETABIO

Estação PERDIZES - Vila Vitoria - Estado
de Santa Catarina

o melhor estabelecimento," perfeitamente aparelhada
para�o t.ratamento conservativo e cirurgico de doenças pul
monares (pneumotOI'8X, frenicotomia, toracotomia). Este Sana
torio encontra-se localirlado na Estação Perdizes - Vila Vi

toria, na Estrada de Ferro S. Paulo - Rio Grandé, 800
metros sobre nivel, possuindo uZ"eletrica, agua encaRada e

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

dernos de Raio X Heliodor, Ondas Curtas e Laboratorio

para examell de escarro, sangue, fezes, etc .

° Seção separada para convalescentes de doença� graves,
estado postoperativo, impaludismo .cronico (malaria), esgota-,
mento, etc.

Boletim dlario da Esta
ção Aéro-climatológica

Por motivo de anualhalanç«
NA

Livraria Central
Rua Felipe Schmidt, 14

EM

PINHO

desde 450$ 00

MOVEIS
".

SALOMAO GUELMANN

Caixa Postal, 19

Est. do ParanáCuritiba
Representaote8 nesta capital

MACHADO eia.
Boa João Pinto ii Q:;aixa _'ostal 37

.

" I

. ��

: 1"�' : :.:: � •• ... <�
•

"
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DEPQ&ITAAles EM eTA. ..

I-IOEPCK
FLORIANOPOllS

.; "I

t:4�Adolar Sch �l.;'�-�_::

1--: _:-� .

- I .w� ..0.==,: ��

A F llitEndereço Telegr.. DOLn • Caixa Postal, 32
. i; avo r I a

S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARINA

�AGENCIA DE VAPORES Iaillôpanhia Salinas Perynas=-Rio
"

P'ring Torres & Cia. Limitada-Rio
. Em loteria a sua favorita

Navegação Brasileira Limitada-Rio TEM SEMPRE E\1 STOCK E A' VENDA. POR
Navegação Cabofrlense Ltda.--Cabo Frío

'I PREÇOS SEM COMPETIDORES NA PRAÇA,Vandenbranan &. Cia.-Santos Rua Felipe Schm+o "'_" ,,-:I - t III '1#. � MATERIAIS ELETRICOS, f t lQ;TRES E AbAT-
.-

cil ti9"V�\"'l)� DIRETAS PARA O PC'RTO DO �IO DE lANEIR6 � -"'J" Ch�� I .
,.... n I e 17 a -JOURS E[EG<fÚ,JTES E�1"'10DERNOS

cen 'lODU�lilfo e1n--'<lo-- -���1:m-'" .,,_re.;tr'; �€'.l,_·fl" .•J. C'ANTOS
-

\"� NOVIDADES I. VISiTEM A Elétr,·ca1. .,
' �,?:> 'qr"'- "'-' J' "I oorr-os·-UõIB07.;-.;, ,

• a,v"
-

. ..
.'

-
-

,

S(,_� t ri mêntad -' 1:!.! ;7
... ..._ JI-

�te\ta, . ct,I'o 14Q l.�i",�Çllr �� 1�__ ;-a� :�elArc:1u,,_h!'�' Join"UI,,{Yr�J�'o __�.\" a,\'\('. Rua João Pinto n,
_"

.

enu'2c�a pe4;"""
. --(I 'ttUCÀRfIN(Joinvile) e: �,

\ _, -,�IlI"'1 No�Estrelto Ponta do Leal ACABA DE RECt.BER UM FINISSIMO sonrr-

,e .""'fr ���,�ãQD�S:ee��� .::I�.,?s�o!:oNr:IRO. oIiréta· �.' :;;gi-!!l':;'!l-,/b-

-, Mt�_'1_� D_N� �;�5���itg�_·�_�_};V""Tem -sempre vapores em porto, carregQnio l, i
íiII9 I Lo IUJI &t T 6 S r_tIJilLitdiw;roiM,P- &li ={;,.. ,

-
-

_.-

Encarrega-se de dassificaçãc." medição e �M�:\R�UE de I 1!IiiaJ r-.

t()da! as especies de madeiras .serradas, ene reia aSI
e

u:rmlr.!ltóres etc., cereais e mercadories em geral. para qu�. � __

porte do Norte ou do Sul do País, bem com� para o xten�r � .

Recebe cargas de tmportaçãe.]do PaIS ou, do Ex � CABOS
terior, para desembaraçe .e re.despacho para m �.NOS CLA.bSlC05 �NVEL_ePES

fE 11 -

, 8 dB �etembr"as praçasldo mtenor
&a!��aEiII \iii iiJ \f

DESVIO L)A E. »E FERRO ARMAZEM ��?[��(J i --.·'-=:!""'���c=;'T�li�peZta
!..�S�É�R�V�IÇ�O�O�A:R�A�N�T�1O�O�E.R.A�P�I.D.2_p.RiI,;_Ç_O_S_M.'IiIWiiíii!iIilS_'1iíIi@;

Sala de visita - cinco

grandes quartos - s�la de

jantar - copa
- �osl?ha e

instalações samtanas

Luz elétrica em todos os

compartimentos
Deis quintais c0mpletQme�fe
amurados e uma explendlda

praia ele banhos
Dois porões e deis anques

para lavação de roupa.
Onibus na porta.

I Metodo prático para se

Todos os campartimentos

I
aprender a executar com

t'S tem janelAs e a casa es a

absoluta, llfrf�içãO. ao ax�-
fone ou,C18nnete, (JS mais

I
completamente nova, com

moderna fossa �;O M S»
variados .

II

I Trucs acrobaticos e.. Agua encanada para serviço
Imlta,ies eomlcas

I-
da cosinha.

I Preço do volume 12$000 CHAVES A' RUA MARE-

I Pedidt>S 80 autor: CHAL GUILKERME N· 1

• Antonio Lopes Guerréir n Florianopolis = �

•1.Vila de Sarzedas. 5�\) .!::I��<._IIiIili'tliifliiil$t�*:T:-:_7:*:'d:"�-t�-.:__oiiiii-iIIiiii�=�2t!_�:=;;;;���_iiiãi��ii.ii�Iii1'iiiiIil/il_R"'-
:'__------------------- OMMipSb',".$t4 ---

/

s Matriz
eH

Bill!! I> li' ",g,!s !lII�r.t", po ..'. 6

fi!: -"",.'11\0011" ft'j, I!!lliIlnllforr Filiais em:
� h�� - .,. 'lID e>!!!IP) ti) "9",1€,••Dn•••mIaIR."".

.,,,,,ae! eu. �e� I\)Oi'i8"'M� f;>!II!llrl1lJ (2,6 81'"11.)
Immtt3ASl dllr:a.!lII�ld.lI.

Blumen.u, Sru.zeira da Sul,
Jainvile, Lages, Laguna, São
Francisca da 5.1

MOSTflUAftlO EM:

Tubarãe

.4·

Federal e

ALUGA-SE:
Casa no Estreito

(João Pessôa)

de maquinas de escrever,

ád·.;\� e aparelhos em geral.r I ... ·; .

6conselheiro Mafra rr Ú
Rua

Banco do Brasil
106.188:881$800

. 219.746:1.0$000Oallna'
FI�do d. f.,erva

EXECUTA TODAS AS OPERAÇiES .ANCi\RIAS

NDBNTH EM-'T€>1»O � PAIZ
�.aNOIA8 J: (tORREiPO

:a.A TI\AJANe, Na is
A�CIA LOCAL

At••na. em centa cerrente. 8S &ecúint.sJl%Oa��
.e,. cem J.r�s (C01VlE'RCIAL SEM LIMITE)

3% ala
Dep. limitaáes (líeaite te 50:000$) 4% ala
te,. pepularcs (!��m (�� "'!�i�����) quantias, com :retiradas tasi-

Bt, de avise preVi& - .

.

uem 6t ClUaisquer imp�rtancias), 3,5�r..a.la
com aviso prévia de 30 dias 4%:ala
idem de 6Q dias 4- 5% ala.
idem de'�99 dias

•

DEP9SITOS A P:RAZQ-FIXO:
PI) 6 meses
por 12 mêses
Com renda mensal

LETRAS A Pl\EMIOS.
por 6 mêses
por 12 mêses

�

. I
• Sujeito ao sêlo prOporciona.

.

14 á '1i horas
l!x,edlente" elas 10 ás 12 !9 das S

Ans sabad�s: das 10 ás 11.3@ horas

Endereço telegraficE): j_ SATELLITE

TELEFONE 1.114

4% a. a.

5% cji

GATARINA.

Velas e Mago.

Os Fama Mu"rll�11

________;e ���. (.*�
�

I

I
f.
I-

t9 Eletrira
gole!', '�;M·i:;�f21-a- ...; ,. -...t=�� � :i_.--=-._��.�....��flO.���
1 ARA INS rALAçOE::; DE LUZ, FôRÇi\ E AN-
TENAS DE RADIO, CONSERTOS E f\UN\U�·

TOS PROCUREM

ELETRICA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-

1'1 le��A.v���Dr" Alfredo P. de Araujo Accacio Mo- � Cálculo de qualquer
MED I CO ·

.
� estrutura em con-

Especialista em motestias de creanças, nervos
re I ra tem seu escnp- � ereto armado

���z:!�mo e motesttas da pele tório de advogacia á rua �, e ferro
Tratamento do empaludismo e das melestics da pe- �le e nervosas pela fiutohemotherapia Visconoe de Ouro Preto �
Consultorio e resfdencia-Praça 15 de Novembro, 13 I n, 70. _ Phone- 1277'-1Telefone, 1.584 _jConsuttas-«Das 8 às 11 e dasl14 às 16 horas ,I C I-- aix 1 Postal, 110.

r�,.

r�!I!!I!!!!!!I!l!!!I!I.I'_!Ii!!l!!II!!lI!B!!!!!J!l!!!!! a

A

, Dr. Camará Martins
ME'DICQ-ESPECIALISTA EM MOLESTIAS DO ESTO-

::MAGO, INTESTINO, FIGADO E RECTO

CURA :RADICAL DAS HEMORRHOIDAS, SEM OPE-
--

RAÇÃO E SEM DOR

1I,-eoNSULTORIO á Rua Trajano n. 1, sobrado.
diariarrente das 5 ás 7 da tarde

I Mo!estias e Operações I
dos

oL.I-tOS
OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA

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

-

de Florianor ol's
Mernbrorla Sociedade de otr- r·1

, l�(\RiO
Consulta- diai ias das 4 "" {) ! 1,-, -- (une 1009
Rua Visconde de Ouro Pret, II - FLO>?IANOPOLIS

Dr. Joaquim Madeira Neves
1
si
I] FOfma10 pela Faculdade de Medicina da Unlver-
� sidade de do Rio de Janeiro
!
j

ME�'�CO--OCl.)LiSTA

Tratamento clinico e cirúrgico de todas as moles-
'

tias dos olhos
CUf�O de aperfeiçoamento na especialidade, com o dr. Pau
lo filho, no Serviço do Prof. Davíd Sal1�on, no Hospital

da fundação GaHrée-Guinle do Rio d� Janeiro
Completa aparelhagem para a sua especialidade

Eletrecidade Médica, Clinica Geral
Consultas diariamente das 15 ás 18

CONSULTORIO Rua JoãO Pinto 7 sebo Telefone 1456

II RESIDENCIA: nua Tenente Silveira 57 Telef. 1621

-'�=---:"!. 1.) i WEi�-g -;:<
- "iN ..:<t< ;Ç)iít;ii

Desembargador
Saivio Gonzaga

ADVOGADO

Dr. Augusto
de Paula
'MEDICO

DOENÇAS DE SENHO
RAS-PARTOS
Operações

.ii 4%5

r
Consultoria: Rua Vicor

fi Meireles 10

� A's 10,30 e das 2 as 4 h3.

ti�esidencia: Rua Vis- onde
de Ouro Preto, 42-

Fone: Consultorio, 1405
Fone: Residencia, 1 '355

Rua Trajado no. 29

e

�r, Pedro de M.ur. ::] I
AdvogadQ

Rua Trajano, rr 1 sosraão I

Lr.eleP.���: n'. 1548 I

Dr. Claribal
te Gaivão
�,DVOGP.DO

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Melestías de
Senhoras e

Molestias de crianças
Ilretor da Maternidade J
Medloo àe HOlpltal

(Curso de especializaç'.o em

molestial de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás S 1{2 da manha
e á tarde-« Consuttorto.
ANITA GARIBALDI, 49

.

�. , .. "v.\-�',;t.' �<.;" ...�

Avisa>, aes [amigos e

antigas constituintes que
reabriu leu escriterie de
advscacia e continua a

aceitar chamados para
trabalhar em qualquer
comarca 'do Estado.

�
Elcritorio: I. Dtodoro B' lS '

, FONE 1.665
v�',

,
..

.
.'. - _. . .

Omar
Dr.Pedre Catalão

Planta,execução, fis
cal ízação e direção
de obras
Aparelhamento com

pleto para constru
ções de pontes em

concreto armado

Carneiro Ribeiro
Enger.heiro Civil

PRFPJ..r.AM�SE ALUNOS PARA EXAMES A 3(,. MA
�UINISTAS. J>:RATICANTES DE MAQUINAS, MOTO

RISTAS E A TUDO MAIS QUE SE REFERE A'
MECANI@A MARITIMA.

LARGO 13 DE MAIO, 41
fLORIANOPOLIS

�����

.!

Dr. Sá u I o Ramos

,� ..

N OV! o L\D E IIISANDAUAS DE CARMUÇAS PARA li
INVERNO a 12$ e 14$ [I
Sapatas DE VERNIZ DA MELHOR
QUALIDADE PARA SENHORAS, A ao.

2HIl\lELOS, TAMANCOS, CINTOS, E rc.
fABRICA DE CALÇADOS-IIAItBli:lftOS
A LHEUREUX,

Secção d.e vendasjnux CON. MAFRA, 39

1 ,; & li _ ,It& _,_ ti

��
�

Beleza

II Dr. �ioardolGSGttsmann�

, I\dvogado
P:"'15deNovembre,13":b.

Fones 1631 e 12'0'
-

Distinção· e

E.x-chefe da clinica do Hospi
tal de

.

Nilrnberg, (?k"retsor
Indórg Burkhardt e ProfeJlsor

Erwin Kreuter)
E'paoloU,la em cirurgia

ueral
alta cirurgia, ginaecslogia, (do
enças das senheras] e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plastica Com

Só
Consultorio Técnico de

IVO A� ,CAUDURO PICCOLI
Enge�,h�lr;; !::vll

Prof�esionais habilitados par,a' todos
os rSrT"OS de engenharld,. .

Administração 'construção e reforma de prédlos com
. •

pagamentos em prestações

Projétos :en..f g�ral
Escritorio central : Rua. 71de Setern bro, 47

Porto Uni lo

CONSULTORIO-Rua Tra
ano N. 1" das 19 ás 12 e

das I 5 ás li> 112 horas.

TELEF. 1.2R; ,

RESIDENCIA- Rua 'E'sté-

L'ves lU
..

níor ......

'. "�. .:!�b�F. 1.131 _i_'

: ;

I Dr, Aderbal R,
(da Silvai

Economia
nos Trabalhos do

! • MINI 44 ",iii lia IS2

Conforto,

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

1ratamento mor/era••s
molesttas IiQ P,ill1fl,

Consult.-R. jQAO Pinte, 13
1 eleíeae, 1595

Res. Hotel Gloria-Fene 1333
ConlUltss das 13 ás 16, hrs.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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REDATOR: Osmar Cunha

incerto a i à a ào
iO cestoból a roo HeH e

..
�

OI gen;;i,-��� ern M A T O _�1l
O B

·

I MONTEVIDE'O, I-Inforo O AMIGO DE MUSTOS
raS II d Ilsputa ré ou Imes divull1ados ,p�r eleme.ntos me- ANOS'

�

( recedores de credito precisam que

n�·O O sul
.. � 1° delegado da Federação Interna- ��RAD� DO,SUL, 1- rcemirerio .local. onde será aut. p,

CI -a rner10ano r I
cional de Ba�ht-ball decidiu SUSo Verificou se ontem, li tarde, na siado.
pender a filiação da Federação estrada Vieira Cortez, a -seis

·----- .. --�_ .. _ .. __ .. _w "'_��

A C. B. D. enviou á Assoei ã A tO I Argentina e mlorrnar ll�ssesentido q.uilometro! desta cidade, impres- Acusou O ma5lil
O I

aç o rgen Ina
I ao "bureauft central assim COW.O a nonante cena de sangue entre

reguOarn1ento da d.ieputa da "Taça Roca",ouhOS membros da entidade 'mà- d.ois lavradores, motivada por tador, ao-. .. c ubes cariocas cederão os xime. ciumes.

eeue jogadores I Segundo consta esta medida foi Até bem pouco tempo, eram morrer!motivada pele fato da Federação amigos, amizade que datava de
nato Sul�Americano a realizar-se leul Iossem necessarios ao Sele- Argentina não ter observado cer- longos anos. PETROPOLlS, 1 - Um

no Perú. VIÍrias opiniões já slo cionado Nacional. tas estipulações e ter ignorado a Altino Alves Barbosa, de 51
crime tenebroso foi cometido ()Ii

conhecidas. Afirma-se, ao par disso, que o
autoridade dos dekgaJo5 atual e anos de idade, lavrador, residen- km, á noite, em PAraíba ti ..

O Vasco declarou que cederia Si. Castelo BraQC9. que comnare-
anterior da Ftdera�ão lnternacio- te na estrada Vieira Cortez. e

Sul.

I' O B f
r-

I C
"

C Ih b
Por questões de familia, o !,).

os seus e ementes, ota ogo cerá a êrse conclave dirá que O·
na . asnmro oe o, tarn em lavra-

manifestou-se favoravel ao certa- Brasil poderà solicitar da Fede. dor, casado, residente' á mesma
vrador Casernir o Ruberto Coelh».

me, O Flamengo declarou que os raçla Peruana a soma de 7 con-
CO nhec i do estrada, de bons amigos que

de 45 anos, casado, foi assa I'

seus jogadores estavam á disposi- tos por jogador, sendo destinada p Iaye r ....., ine i rO eram tornaram-se rancorosos ini-
nado por seu dcsaf, to A, ur

ção da C.S.O.. E o São Cristo- tal importancia 80S clubes, e n vo I v ido rmgos, Malaquias, na lecalidade de V.-
.

h J &' N AI eira Côrtes.
vlo c egou a dec arar que con- A reunião di! amanhã, pelo nu ri") C ("'jn I I i to utria tino suspeitas de que "

lrataria novos elementos para a exposto surge como de màxima sua esposa, Veneranda Ferreira .0 r nme fo: perpetrado de h·

I Chi] d ti .. RlO, I-deninho, o ccnsa- Barbosa de 42 ano d id de cara, tendo o criraino ,o usa.ío
�xcurs o ao I e, es e que OI tmport••Cla. d k"

,S e I d e,

I
.

I MI'�1JI��!!I!!II!!!I!!!:.'I!!�!!!I-�����!IIIlIIIIIIIIII�---- gra o crac mrneiro. pertencente se deixara seduzir por Casimiro
uma prsto a. arsqurus. conhe-

CONFORTO E PRETEZA ao Vila Nova F. C., fui ôntem Coelho. Isso deu motivos a que
ceder dos ha,bitos do homem a

esfaqueado em Nova Lima, pelo interpelasse seu vizinho exigindo- quem pretendia matar, postou-se
sapateiro Dorad de tal. Este fazia lhe satislações a respeito. Casi.

na e�trad.� po� longas horas, ",

COMO se veri.fíca nos .grandes centros em que o serviço a côrte à amante do conhecido miro procurou acalmá-lo, alegan- quando Casemiro despontou nun.a

�e transporte de passageiros é leito tambem em limousines, resol- player que por isso, indo tornar- do não terem fundamento suas
CUlVIi d� C�lfII[Jh01 de volta a

veram os Irmãos Roveres, conhecidos e seguros volantes Clemente lhe uma satisfação, esmurrou-o no suspeitas, pois êl. sendo um seu f

sua residencia, ai vejou-o com

Mario e Luiz, organizar uma linha entre esta capital e a futuro- meio da discussão. O sapateiro, velho amigo jamais seria capaz
t::>da 3 carga da arma.

sa cidade de R1umenau. revidando, feriu Geninho com uma de tal lraíçào. O lavrador não
O .I&vrador caiu para morrer,

Assim, estão á disposição dos que queiram Viajar para
faca nas costelas do lado esquer- se deu por satisfeito. Jurou vin-

mas ainda teve tempo de acesar

B)umenau três confortaveis e luxuosas limousines. do. .

.

gar-se. se� matador, falando a um tro-

ca �.nlão ti. � custo de pa�sagem é de 30$000. Desde que a lota. .

O ferido foi iuternado no !-f01- Ontem, á noite, quando Casi- p'=lfO que momentcs, .Jepo!s pa<,-

.' ce� .:�ODUd�� ,"''_ �u "Ção_:st�ja .,�re'}?;Ja·��I�'�.,�arros partirão daqui a qualquer hora dofPital, tendo o sapat,·iro fugid� nliro transitava pela estrarl' "_,
sou pelo local c ddlgenclOu SIl-

�V_. -:1!.f"Sb�JI�:far}fê�!iS�J1;t �,Of'gos�'lliuao",_. i anlea da ch .....,.)�..t. ';'

.

II II ". �vu�'â Vl·r'�i.\J�l,r<''â:t_''19�1Ita.9�.yprtm ..
�. B. D� ------...iI '. �",J_U_�_ �1"""""f'�'1.' ...eU' • Joinvj]l� ,\}.,Gt� i é"'" ,LJ�tS"UQ ud p<.hCla. �I�a .

Cortez, fOi alVeJado por se,u O delf'g:\rlo rrginna! dr. Ca!71
dia ou da noite.

- '.' -.

-

rHP'!''''l U;";" '11r-, f .'_

'u'· pe 100mlgo, que se entoc.,alara a.tr�s Xaxií'C de BlilO, esta n0 I 'a:alr ,

RIO 1 T I A

t Outras informações ria portana ote l(ma- e e on€-- m p ....OVa .

d O
3'

,
_ eve ogar on em a

.

. e uma .ar�ore. OIS. projt�lf> do criminoso, ql1e. Sé evadlu ap"s
reuniA. da diretoria da Confede· 1.320. de st r e em foram allOgl-lo no peito,. uo o homicidlli.

;;'�°tr.���;;ir:..u::.. �::����� Clube 12. de Jack Oakiel ��E��oA�I::i�e;: ���;i:�u;:to:2::t::d:·�:f::�:: V'-e-t-o-u--o-s--,-b'-a-'AlI-
Importancla. Presentes os sr8. LUIP

A OIto
.e••ado d. ciume f I h"' d "-I da.

ba·tu-., L C I' " e cluaoa na man a e Oh em,uma d Ies e osAranha, Telnlra de emos, e18. doentio d P d o d t I Apenas teve tempo de iZt r

de Barros Irineu Chavel JOiO g.rao e rova e I. e �es es, c as·
o nome de seU assassino, mor·

W d I' C I B' slficaodo�se em pnmello lagar o quesan er ey e
...ast� o 2lranhco,

a FGi eleita a 19 e empo&sada LOS l\NGELOS'd I-VJac'k corredor Roque Sevalhe,do Clube rendo em seguida. .. ••

senlo teve IOICIO as
A dorasi a 21 do corrente mês, para di- Oa'kie, divorciou-se e enita

São !..ourenzo de Almagro, no
Imediatamente foi dada uma BELO HOmZONTE, 1-

hprolongando'le até cerca erigir êste Clube, no periodo 110- Varden Oakie, que acusou o

tempo de 39 minutos e 12 se-
batida na residencia do criminoso, Informam de Barcelona que °

Ola.
.

dai de 193�-1939, a seguinte artista do cin<!ma como possui- lund...
tendo ele lido prêso e apreenJida sub-delegado do distrito de Mel"

Fel aprRovada a relulamde�taçãe dirl'!toria: dor de- um ciumecldoetn9ti306' Esta- Raul Ibarra, em 2', e José a arma homicida. Confessou o José Antonio Coolho, baix(.,u

d T oca qu" será Isputa d d d l't um edital p oibindo a rel1!i·l.lSçrto
a aça ,�

•

Presidente _ Jaime Linhares; vam casa os es e .

C h 3' e I o.

da na segunda quinzena de d. ampan o, em
Aa diliae.lcias foram feitas de bailes e batuques naquele diã-

E I vice�presidenle - José Candido , I\. .IIi
•

X d B' trito. Diante dessa atitude, quezembr•.
·

sla regu amentllção, que da Silva; lo. secretario-Oscar JOSf. Eli�.; 20. tesoureiro:- Emi-I •v' a IS U rY) Sa n- pelo dI. Caio Ilxia:r e oto,

e�tá moldada no q�e bC.U com·
Abraham; 20. serretario _ M&� lio Meyer e orador-dr. Rubens tanenS *9 Pa ra auxiliado pelo investigador Silva (JS habitantes cons;deram inexpli-

bmado CO� a comlssAo. de pare- nQel de Melo; lo. tesoureiro _ Ramos. O Pe�. a ro I e pelo inspetor de veiculos Gus. �avel, houve plotesto coletivo.

dres argentmos, que esllveram ha mi. CH RLAUTH
al,um tempo no Rio, será remeti· MONTEVIDEO, I-Segun- à caducr foi. recolhido ao A ,

da pala a Arcentina; para ser do notida EL 1 )LATA, desta ••----- ..--.---------.--- ....

apreciada pcl.s dirigentel da en- capital, o Penar()l acaba de obter Im pO rtação

tidadl d. pala amiao. o concuuo de mais um player de t r igo, ave ia
Ficou deliberado qUI lerio santOanense, Edilberto Leite, que e cente io

fundados conselhos na;cionais de atuava de zagueiro &rdo no S.

lenis e atletismo, que promoverio C. 14 de Julho. Leite, que inte- RIO, 1-·0 ministro do Tr_a-
OI campeonatol brasileiros dos grau tambem, por várias vezes, o balho, sr. Waldemar Falcão,

A COMPANHIA QUE, PROPORCIONALMENTE, b'
respectl'vol esportes, ainda elte selecionado de 1 aquarembó, com ai.xou ôntem uma I,mportante. por.-MAIORES QUANTIAS PAGA
ano. deetaque, e devcrà. assim, ser ex· tana. Atendendo a c�\lvelllenc�a

Foi aceita a filiação d; Liga �o.."I.aeõ.s S.rt••••• ' perimentado ao lado de Barradal. de estabelece).' o registro p�{a
d� Atlctl&m� do Rio de Janeiro., 1 fins estatisticos de todo o trigo

Em 31 de Alosto . .

Outrol aSluntol, como leitura Nadando com
em grão, ave�a e .centelo yue en'

do !elatoriG do chefe da delega- PIaDO Ant trarem 80 pais IIftm de qu� te�

çAo biii:ileira que foi á FIança cabeça de nham plena execução as �edidas

participar do, �.�peon8to do V D E I
� ..

-. consagradas pelo regulamento
Mundo, e a parlic!..llaçio ou nllo

.' "
pe Ixe anexo ao decreto numero 2.307,

do Brasil no próximo certlr.ái'" {fA: N GENEBRA (Suiç8), 1 - de 3 de �evereiro �e 1938, �e-
continental, a ser disputado em Ernest Reynan, natural deata cio solveu tornar extenSiVO ao tllgo

Lima, ficaram para ser resolvidos O Q L dade, desejando aumentar sua em grão. aveia e ao centeio, o

em outra reunião. --I velocidade nos exercicios natato- preceito do artigo 20 do citado
M R M rio�, ex"minou atentamente as regulamento, segundo o qual só

linhas de�ljsantes das cabeças selá permitido o despacho adua·

dos peixfs e acabou por mandar i
neiro da

.

farinha
..

d� trigo de

construir um capacete de forma- procedencla estran)eua nas Alfan

to agudo, f)ue experimentou nas de�as e
.

Mêsas de. Rendas do

"iguas do lago de Genebra, com pais medlant� autorJz�ÇIlO. espe
g a nde admiração. dos buhistas. cial ?O Se�vJço. de

.

Fiscalização
E' que, com o seu invento, do Cem.rclo �e F8rlDh�•.

Reyman comeluiu anmentar con- Essa portaria, do. ml�lstro do

sideravelmente sua vJocidadc Trabalbo entraca Imediatamente
. dentro da agua. em vigôr.

L
•

r rna

RIO, I-Ainda filo està re

,IIvicla.. participaçao do Brasil
.

IH) Campeonato Sul-Americano de
Futebõl, a realizar-se em Lima,
da mesma fórma que ainda não
foram postal de lado as possibili
Jadel do nosso cernpareciment•.

Como se labe, a situaçâo ficeu
para ser resolvida pelos clubes
paulistas e cariocas, pois .i cede
rem es seus jogadores o Brasil
poderá participar do magno certa.
me continental. O caso está nesse

pé e não é possível saber qual a

soluçA. que será.dada ao impor.
tante problema.
E' interessante notar, entretan

to, 'que emquanto os clubes nãe

respondem, a C. B. D. toma pro
videncias para a disputa da"Taça
Roca", o que faz crer que não

participareraoe ...

o. elulte. e.rloeas
••rão o••e08 )0-

.adore.
RIO, 1-0 Conselho Superior

da Liga de Futebél do Rio de

Janeiro, Da sua importante reuniA.

de amanhl responderá á consulta
Seita pela C. B. D. le concordam
011 clubes a ela filiados em ceder

*0 seUi joaadore. para o Campeo-

Infornnações e Prospectos
MACHA.DO & CI••

Rua Joio Pinto n· 5 Florianopolis

é o crell'e que revolucionou o

mundo velho, e, óra revoluciona a

AmelÍca do Sul.

CHARLAUTH
não é um creme comum

CHARLAUTH

che exringuirà as sardas, pano·
ravos e espinhas, eem a minim.,

irritação deixando-lhe a cu tis.

limpa, macia e fresca.

Os trabalhos
de menores

nas industrias
RIO r --O Juiz de Meoou',

avistou-se com o Diretor do Df;: o

partamento Nacional do Traba·
lho, t�ndo assentado medid"
sobre o trabalho de menore" G:

t 4 anos nas industrias, delibt- "

ranrlo que os mesmos poder;' I

trabalhar sóment� quando nã.

exerçam funçôe, de respon�l'�aj.
dade direta nos serviços, q}P 5

apenas como auxiliares.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianopolis
o Registó---deCarná rote de
Hipotecas no luxo para a bi-

Estado charada ...

Pelo Departamento de Estatistica foi-nos enviado o seguin
te comunicado:

"

, .. rr4-- �A inscrição e o meio de dar publicidade á hipoteca, pois
,." mrmstra � terceiros a exata noticia dos onus hipotecários do imóvel

c fixa a data da hipoteca, Enquanto não inscrita,,, hipoteca couser

vá-se oculta». (Martinho Garcez).
Sob o regime das hipotecas ecultas viveu o Brasil, até o .

RIO; 1, - Quac�nta e cincoT . -,Um curso prático de pa

decreto 482, de 14 de novembro de 1846, que estabeleceu o
dias de vlag_em. FOI quanto duo j tnotJsm�, acrescentou uma f�rm�

_regislo geral das mesmas, dando, assim, o primeiro passo para o
rcu a excursao do ALMIRAN- S8 paulista que se despedia do

necessário estabelecimento de um sistema hipotecário, que só vi- TE JACEGUAY, promovida dr .. Assunção.
ria, não sem lutas, li ser organizado em 1864. Tornando obrigató- pelo Touring Club. -O peoe, emendou a senho
I ia, segundo Lacerda de Almeida, «a especialização das hipotecas

Pela alegria estusiante que ri ta Graziela Carvalho, é 8

lt"gais da fazenda pública, das corporações de mão-morta e dos reinava a bordo e pelo que ou- superprodução de poesia. Precisa
ofendidos. a lei de 1864 abriu porta á grand- reforma de 1890.

vimos dos excursionistas, pôde- riamos de varios volumes, si [os

'que, reconhecendo a incompatibilidade do crédito imóvel com a
se calcular que fcram quarenta e seOO0S publicar todos os poemas

generalidade das hipotecas, mesmo inscritas, aboliu poc completo
cinco dias de prazer. inspirados pelos luares do Ama-

as hipotecas gerais, P. arvorou, franca e decididamente, em reg r-a
Os telegramas dos jornalistas I zonas ...

lem exceção, a especialidade». que seguiram a bordo davam no.
__ ...... iII • • •

F d I ticie s, todas elas Irizam o o suces-
Oficioa de marmore

ruto a evolução natural, processou-se, em 1890, nova t!e
reforma, objetivando expurgar os vicies da anterior e atentando pa-

so da excursão, todas elas regis- (;ARLOS ZECK
r a duas circunstâncias principais: a publicidade e a especialidade

trando a boa disposição dos via-

da hipcteca. jantes.
Teixeira de Freit:I�, em sua Consolidação das Leis Civis, E tivemos ôntem, com a che-

dizia sobre o sistema de 1890: «Senão puníica a propriedade, gada do vapor, a confirmação de

pelo menos a expõe a luz da publicidade no estado em que se
tudo, O ALMIRANT� JACE-

I h I f d GUAY era todo sorriso: desde
a, la, preenc e completamente o im II tradição, separa os direi-
tos reais dos pessoais e impede estelionatos, isto é, as fraudes, das os seus mastros embandeirados

.�ji
al.enações e hipotecas duplieadas. da alienação do qu- já está alie- em �rc(J, até as suas linhas pas-

d· d I· ã hi t de jmóvei I· d sagerras.na 0, e a a leflaç o e IpO ecas e imovers como ivres, quan o ..

jil estão ol,:radns dos direitos reais, além de outros enganos no
d �s te�egr�ma� dav�m nottcl�s

mesmo sr-ntido». e um Jaldlm zoclogico consti-

O Código Civil, posteriormente. em 1919. consolidou o
I tui�o de animais raros da Ama

sisema de 1890 que, como faz vêr Martinho Garcez, estribado Z'?18,. razão por que a nOSSl

em Lacerda de Almeida, «só admite a HIPOTECA ADJETI- pnmerra pergunta, ao chegarmos PROGRAMAS DE HOJE:

VA" 'l· , ' , dívid
.,

I d 'I
a bordo fOI para saber onde se

. Isto e, a t-rpoteca acessona, presa a lVi a prJnclpa. e CUjas h
'

lid I d f
. . , , I d f

. ac avam os macacos araras pa- OD""O"'T O lider dos
qual aues e teitos parncrpa, e 50 com ea po e transtenr-sc

et.
.

" AlI l'll� "

circular». .
pdgalOS. cinemas

'I' -Camarote :B, de luxo in-
* * I f imed:

'

Q
,

D E FJ I" I
'

idenci I" ormou o ime .ato ...
UIS o • , ., nas 10 Ias acima, eVI enciar , a IgeIra· N 1 hd t d I'· históri d

.

t.: , . alura mente o omem não
ame!) e, o e5envo Vlmento IstOIlCO (l I f'glme nlpotec8flo no

d
Blasil, atfavés dos tempo�. Não Ih� in._:umbe, naturalmente, a dpre-"

enten

e�, pe�sa�os,
a nossa per-

ciação jurídica de cada regim�. A' E�tatlstjca, inteitSSam as ins",'
g mta·C ppetlmo· a.

d I.
- d h· b d· II d d .

.- amarote 'B e uxo. es"

cnçoes e Ipotecas, 50 pontos e-vista mo oa O� segun o declsoes
Ih" I d p' 'd d

I 'I' d f B I· B tou e ta an o. o e escer é
(OS congrt"ssos, l respeito rea Iza os, t-Z dnos, em (!f Im e u-,.

'

.".LlJZ"" DE ESPER I\NÇA
_L _>.

_.

I
n.r?i <:\11.

G<l0-DiJ••
B ·Ih··�t;� d C Ih b d

' , , 1

.... -

Macac.Qs no camarote de luxo ...
u oes e arva o, ao a or' ar, est atrshCimt:!nte, o regl-l 1\4

h' ,
. J . .

I d 'I iYl8CaCOs e macàCo:!" e Ílu:ta- -

me Ipotecano, manela !eJam a�strla a os, reglOr.8 mente e por espe-I ." . !
.

ã'
, d h·

. .

I'
,

d' i rugas e mUlto passagelfose e uma

I
CINE·S COii8.tl::O�

eH', 11 "I W o numero e Ipotecas convenCIOnaIS, egals e )U I- i I· d
"

, .

t b t' I 11 d I d" II) a parasIta.
Clals, como am em os respe IVOS va ores, a ",m a taxa anuo e

M d,

'" razo d venc· t
-j as a quem pertence tu o

luros _ o p o Imen o, . ?
fi S C

.

"d 'lito
manta

..

alarma, consoante apmação proce�1 .1 _por êste' _'E'
Departamtnto, Verificaram-se no ano de i 936, 305 mscnções de

hipotecas, no valor de 4.913:492$200, ou seja, si comparado,
22,43 ." da renda do Estado, naquele ano orçada em

2 I .900: 116$1 DO. Predom;narôm as inscriçõF!s de v!Slores compre-
i)- end;dos entre 10 e 50 conto�: J 23, no valor de 2.425:854$800,

ou 49,37 '1. do valor total de inscrições. De mais de i 00 con

te,s, apenas 5 inscrições, das quais 3 em Blumenau, uma em Xa

pecó e outra em Flonanopolís.
"

losrrições de menores volores, até 5:000$000, ocorreram

97, verificalldo maiores frequências "'!m Joinvíle, 21, Florianopolis e
e, POara ence�rar, udma onçd8·d" I ReMas do N Sen.ora

S F
'

d S I f>. 13 d
'

nça mesmo e ver 1:1 e: a,
• •

ão ranclsco ou,. t:stes com ca a um.
Z' 'h M Z·' h

A taxa anual de juros, varilivel, teve mais cO( ficiente no:;
Iztn a. a� a IZlr. a mere- Preço-3$000.

algarimos compreendidos de I a lU '(.: 154 inscrições no valor ce uma nota á parte, tais as

suas habilidades.
de 2.720:515$800. Com a taxa, variável de 10 a 15 '1., reali-
zaram.se 105 inscrições, com o valor de 1,246:433$100. De Muíh' melOsa, fez logo cama·

46
' radagelI com o reporter.inscnções não se apuraram as taxas respetivas.
Á h d Sabem qual se)'a a mdnife&ta·

s ipotecas se processararll me " íante prazos cuja duração
I 1 ção de amizade da Zizinha?

teve seus imites em e 15 anos. Em prazos compreendidos enlre Chupar o dedo do ·pacienteD,I e 3 nnos, houve maior frequência: 123 inscrições, no valor de
1.461.231 $200. Em segundo lugar� qller no n,ímero de inscri-

E' clar� que estas intirnidade� nos

ções, quer no valor, situaram-se os prazos variàveis de 5 a 15 a- aZt��orhlzaram a pnnClplO, mas a

$
Iztn a era meimo camarilda.

1105: 94, no valor de 1.334:541 600. De mais de 15 anos, ::e·
> Ennuanto comentavamos o suo

gifttaram-se IIpenas 4 contratos, verificando-se ainda 26 de píazo
.,

ignorado.
cesso que Zizinha alcançou du-

Dos 305 imóveis Lipotec:ados, 20 I eram urbanos com orante 8 vi'igem, a sua proprieta·
valor de 3.113: 194$1 00, e 102 et8in rUlais, vaal,)rizados em

ria deaapafeceu. Quando prdimos
1.749:2E)8$1 00 Há acrescentar, aí, a hipoteca de duas embar- a uma das pessôas presentes que

cações, em Tijucas, ambas com o valor de 51 :000$000. tomasse conta do bich;nbo,. tive-
Os hipolecantes prefesiam crr.dores particulares a estabele- mos por resposta:

A -Ela volta já, fei buscar a
cimentos bancários. favor dos primeiros há a percentagem, ,e·

mamadeira de Zizinha.
ferente ao número de inscrições, de 82,29, restando aos segundos,
'conseguildemente, 17,71. Ou, em números absolutos: 251 inseri.

De fáto. Instantes depois a Zi-

ções, no valor de 3,636:455$400 em relaç&o a credores particula�
zinha nboreva gostosamente o

leite condensado ...
res, contia 54, \alorizadas em L277:036$800'1 a e5tabel�cimen' E,tava satl'sfel'ta a
tos bancários. . ,� nossa cu

A 305" h' L '

f é d nosldade no qUIil se referia ao
S· Isncnções Ipotec<lnas se e etuaram atrav s e

J d' Z I
'

29 municipios do E..tado, cabendo a prioridade, qUllnto ,ao núme"
ar Im oooglco.

lO, a joinvile, seguido de-perto pGr Blumenau, justamente ·as duas As impressões da viagem não

�Ilis ricas comunas de Santa Catarina. Em Joinvile, registaram-se precisavamos pedir aos passagei·
68 ioscrições, no valor da 804:647$400. Em Blumanau, 67, ros. Não estavam todos ali ale
·com 1.600:310$600. Em Florianopolis. 35, valorizadas em gres, aatisfeitus?
-808:845$000. O sr. Antonio Carlos de As-

Idêntico ,nquérito, sôbre registo hipotecàrio e com referên- sunção, chefe da excursão, diz
fcia ao ano de 1937, acaba de ser lançado por êste D. E. r. A- nos:

lPurado, permitirá o cotêjo com o do ano anterior, para li devida --Foi uma grande lição de
análise e estabelecimento de observa!rões de ordem econômica, brasilidade e&ta nossa viagem.

Onça, rY"\e.cacos, araras, tar
tarugas, a bordo do "Almi

rante ..Jaceguaí"

Programa diurno

De 6.15 ás 17.30 horas

Programa ru,turn.

De 17.30 ás 24.00 horas

Orlanôo 511va
Nestor Amaral
Habor Dias
Orquestra õe Dansas
Ra�am�s e a Ali 5tars
Regional

õ

e Dante 50nloro
Eôuarào Patanê e sua T'lp icc CorC'Íentes
Romeu 6hipsman com a orquestre ôe
\ Concertos

Abertura com VOZES NOVAS, elementos
estreiante!ii na rnõ!o,

A's horas certas, jornais falaàos com no"

tíctcs em primeira mão, tornerlõce
pela FI tiOITE, e oíertu õu CClsa
Buirnarães Ltôa., agencia ('a Lo
teria E'eàef(!ll

Compra mêsas ou quaisquer
outros objetos de malmore.

Executa todo e qualquer servi
ço em catacumbas, placas, etc.

tambem em marmore.

Caes Freoerico Rol&--75

A's 19,30 "mELODlR5 UHIVER5AI5-
oferta õo fORO mOTOR rOmPAHY

A's 21:30 CAHCF;O DO DIA "- Esrrita
e ínterpretoõo por Lcmnr llne gaba,
uma oferta õu rasa ÔI2 louçcs "O
DRAGÃO.

FI's 22.00 'O Teatro em Casa .. apresento
a comédia em 3 atos õz t5ostão To
jeíro, "A Viuva dos 500", na inter

pretação õe: " mesquitinha, lamento
õos 5antos, Abigail maia, Abel Pe
ra 12 outros.

CARTAZES
DO DIA

A'S 7,30 HORAS:

A's 23 hs. "5EREHnTA - O programa
mais linilo ào roàio.

5pl!aRerS àe stuàia: Celso 6uimarãe5 IZ

Oôuvalõo rozzi

Amanhll"A!mirante. Huno Rolemà, I,rmãos
Tapajós. Alzirinha Camargo, mouro
ôe O"liuelra, Bob tazy.

A's 21,35- VIDA PITORESCA E MUSICAL
DOS COMPOSITORES POPULARES •

Creação e reolização àl( tamartine
Babo.

Em última exibição
Errol· Flynn - Anila Louise -

. Margaret Li:Jdsay

111 Sul· Amarica Capitdlízação
Preço-l $000.

REX, à& 7,30 horas:

RUA DOS PRAZERES-
A mais bnportallte �olnpauhia de CO"

pitalizae:ão da Ameriea tio Sul
proibido dar o nome,

explicou o nosso informante.
Mas .não era apenas o cama

rote B. Ti)dos os camarotes ti
nham souvenir das matas ama-

zomcas. I ROYAL, 3S 8,15 hc.ras:

Este um rouxinol do Rio Ne· Pela CO\1PANHIA I-�A-
gro, aquele um casal d'! :naca- Clor�AL DE COME'DIAS
quinhos, aquele outro uma arara DE RIBEIRO CANCE'LA-

com Pat Paterson,Ian Hunkl' e

Leo Carrilo.
Preço:-l $500.

Amortizações de 31 de Agosto de 1938.

No sorteio de amortizações realizado em 31
de Agosto de 1938 foram sorteadas as sep-uintes"
combinações:

UDI SOR FAR ZIM AVL AZP
Todos os titulas em vigor. portadores de uma

das combinações supra, serão imediatamente amor

tizados pelo capital garantido a que tem direito na

Séde Social: Rio de Janeiro ou

com o Sub Agente Adolfo II.Boetteher� Florianopolís, Rua
Fellpe Schmidt 11

O próximo. sorteio de amortização será reali
zado no dia 30 de Setembro de 1938.

Radies

Para seu concerto, procu·
rai a Casa Musical, que con

ta com a oficina melhlH
montada na capital.

Rua João Pinto, 12

"Alliança Bahia"Companhia
--------------------

FUNDADA EM 1870
Sg�DE BAHIA

S••uros Tel·restreM 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 EM 1937 Rs. 3.797:380$050
Opera com as mais modicas taxas em todo o territorio

naelonal
Succuf3éll no Uruguai. Reguladores de Çlvarias e Representantçs nas princi

paes cidades da America, Europa e Africa
Agentes em Florianopolis:

OAMPOS LOBO
RUA FELLIPE f:)CHN\lDT N' 39

Caixa postal, 19 - Telefone, 1083 - Er.d, Tel. «ALLIANçÁ»
Eserlptorios elH Itajahy� Laguna e Blumenau; Sub..

Agente em Lages

& Cia.
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•
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



R_._EC_E_B_I_B_O_P_O_R_,,_M_USSO--ALINI o ADIDO COMER--
CIAL DO BRASIL

A L A. DO

Fez ôntem 9 sua re-entrêe, co

mo estava anunciada, a Cia. de
Comédia! sob a direção do Ieste-

. .. jado artista Ribeiro Cancéla que<A Gazeta» fOI ôntem distin- tanto sucesso alcançou nesta Ca
guid� (cm a vili.ta do sr

..Alfredo pital.J. Nicederaus, inspetor-fiscal da '\ pêça do cartaz foi MARI
con.ceituada Empresa c�n8�rutor81 DINHO DE LUXO, de que di.
U_mve!'s.1 Ltda., es!abe.eclda em

remos oportunamente algo, e qUIS�o P�ul� • que tem COIIIO. seu sobremaneira agradou,
• dinamice inspetor nesta capital, Num gésto que bem diz doslo sr: tenente Albano de �?uza sentimentos altruísticos do ilustreLl,lCIO, que também n�l. VlSltOY. atôr, e que veio ao .ncontro da

.

Gratos !lomOIl pela vls�ta, dese· população católica de Florianopoiando ':0 sr, Alfredo. Niccdemus lis, será hoje encênada a magni-as
.

maiores prosperidades e a fica pêça ROSAS DE NOSSA
llIaIOr toma de negocios durante, SENHOHA, em beneficio da pin- LISBOA, 1 - Violento incen-a lua eatadia entre n611.

t d C t d I 1\" t lit di d
.

d id d dura a a e ra .ne rapo I anil. 10 eltrUlu grau e quantí a I'l e
Ribeira Cancéla quer bem á! arvorei, numa superfioie de mui

nossa terra e á nossa gente e por tos quilómetros quadrados, no
isso, é de se esperar que no seu monte S. Salvador, na comarca
festival a se realizar nestes pou- de Fafe. O fogo ameaça as lo- V d um r, (I
eos dias, seja pequenino o "AL· calidades vizinhas. en, e ...Setor. rn
VARO DE CARVALHO" onde a

cões nesta redação.
forrn:.!

população ilhôa irá demonstrar a

estima flue dispensa ao distinto
Filura que é iu.ta àOllfa e artista, justo orgulho do teatro

S d NNDt.i.r orgulho d. iente barrica- lUO, l-O ex-tenente do Exer- nacional. uperou to OS OS aoverde, • que pela lua cultura, cito Noemic Pereira Lira, conde- .
tIulr CODiO [urista, escritor • ior- V d For motive recordes anterieresnalista ti. invulgar projeçãe, fo· nado pelo Supremo Tribunal Mi" en e--se de mu ían-caliseu.... ao cênario da terra

litar .ã_pena de 4. anos e 8 mes�s
ça, para outra cidade, ven- RIO, l-A reportagem (hst

. . 1. d B ii de prisao, que vem sendo cumprI- '-
< D' ,. A

.

1
ca .rUiea••• IJUlQa o rall, o d F I d S C RIO, 1 A Prefeitura Munlcl. HlI lOS ssoCJaC os» n purO!l qm\Ir. dr. f)inil!! Junior atualmf'ntl ad�a o�t� e.zda " anta ruz, de-se mobilia de quarto, de pai luperou ontem todes os recor ao contrario do que foi hnulleia-d It d P

. pe lU reVlsao o••eU8 proceilSOS. sela de j'artar e C-J7inba. d.e. anteriores, regllltado'� em qual, do, nã,o se cobrará a t"'x'" (,I e
exercen I c,) • o cugo e reSl· D' d

. .

C d (7 "d t d I t't t N' I designa o tl mlDlstro ar 090 Vêr e trolt::1r ;\ lua Al"'U'j'o qUir tem�., em mat�ria de arre� cinco mil réio a's casas ('oru r"
.

en e e DI! 1 U 49 aCIOna o
d C I d'd (� c. n cadação feIta em um 50 dia. � (_ (:' CIa.IHM t I d •• e astro, para re ator, (t. pe IOF .

d 9 ( s a li d j
a 11, ver,.e·a a vo ali DIlaIS

11-1 f
.

h do P d iguelre O n. perto do I A arrecadação de ontem foI de, que .po su rn apare lflij e raLlil'C' t' d d OI encamm a ao rocura or
5000 t func on"n Igm lCa lV8S provas e apreço e

Geral. C' ne Ro . I) . cen os. I a (o.
.ue � �z meNcedo� p�a

pa�a-fll���������.�����I����Y�d�·�������_II,�A��B····E····L···e···Eo···S····T���·V··eo.Eeo
••

Se.c
••

18m do leu nat_Holo que le ro-' I �gista hoie. D . A·· T
. Ollvidos, nariz, I

Dedi�and8 t�do! fu!gôr da I I r. rmlnlO avares -

ga..gauta I, -"-------------=--=-.::...-=--=--=--=--=--=--=--= _

!lua �n!h.l!t. mtehgeacIa 8

dO, CIRURGIÃO-ESPECIALISTA Assistente do prof. Sansonseu prJvlle�lad. talento, embora Consultas das 10 ás 12 e das 16 ás IS-João Pint(),7sob-Tel, 1456108«e do cespeda natal, ás cau-
I

.aa da .ua terra, o ilustre ean. J
• 6

I'
',. "

,
�

s

terralle. é, á. devéras, i!0beja- Dr JOS-=PHINA SCHWI=IDSONmente mereceQor das hC'mena,enl a.
'

L L

nn��nas que Ih.! serão prllltdas • h (Especialista em: doen�as de Senltorljice�ll'" ·l'!1i?U�lMI. _ quai. "A J1lr?.'I'�I"l.)",�"ie associa. -)..48 --1.

__ ..
.,' 'n.,.o �·óeru:"·...l:l'lI-"..._, e creau�as _

_ __,, _ _;.-�.. ·':lr., ..'h<""k...'- .... ,.,
--'-� J .:.J ......�_,

I',",�';;''''''''�--''r�l�.
!,---

-_ �'_""H" J, 16\.'\1.\. oLJ�""'''U'' .ud '" "-'.'I J.,-.�

--��NHOHINHA N�bL' ��_" _ J:Yl��'}_D_C� �� q��6�SULTORIt.jUNDIAL, I-Encontram- SOUZA
se nesta cidade, desde o dia

M· O A A data .e bojo assinala o agi-15, as Santas [ISS· es.
versariQ natalicio da gentil sflBho.afluencia de fiéis ás igrejas rinba Noemia �ouza, aplicada

matriz da cidade e de Vila aluna do «Cole"io €oração d.
Arens tem sido extraordina· J'SUI» e diléta filua do sr. Lin·
ria. dQlfo Souza, funcionaria d. Im-

N d· d' t' prenla Oficial da .iltad••O Ia a cnança, par t- Por êS.1 motivo Noernia terá
ciparam da missa e sagrada ocasião de receber de IIUBS c9le
comunhAo mais de mil e ,ai e 8D:liauinha. ínumera. {",li-•

VEN OE SE d melhor e confortavel pruprie-seiscentas crianças, entre me· cit..çõe. as quailll c A Gazeta:t se
• dade do município de São José.ninos e meninas, sendo-lhes Illliocia.

I ddentro da cidade com aCOpOIUi1çÕeS polra numerosa fami h e: tra·servida lauta mesa de doces
tamento. fundos para o mar com magnifica pr�ja de banho, agua

� café na praça Pedro de To- PI\OF. FLAVIO FERRARI
encanada. garage para 4 automo TC!!, cochel�as para cavalos c

kedo, em melas em férma de Palia hei' It d.ta natalioia fio vacas. grande pasto. chacara com diversas qualtd�des de arv?res Encontra-se npsta capital onde veio tratar de assu'ntos rclativ,)1estrela. .r. profo.'lor Flavio Ferrari, .H· frutiferas e outras dependencías. e servida pelas lmhas de onfbus ás Importantes Imlustrlas que dirige e de que ê proprietário, o acatad,)
A, t d

.

ã ,ao lecretario da EseQla clt Ce- de Sã9 Jo�é. Palhoça e Santo Amaro. Preç� de ocasião.
T I ca,ltal1sta sr. Abel Este,es, estabelecido em Pedra Grande, no munIcl·ar e, na proclss o,

mereI'o d. Ii!.nta �at.rina. Para vêr e tutar, com o proprkt.lflo. na mesma. Carlos N. pio de Ararangl1á e uma "'as mais prestigiosas fiduras daquela tlorescen·mais de trel mil crianças, em ..

te zona do nosso Estado.Ba.t.nte e.tiDlIl40, o diltinte Poeta.
A GAZETA cumprimenta-o multo afetuosamente, desejan,lo-filas, tom�tram parte, levando .Bivenariante .será muito fe.licit.- .. resl'! <1,;- IM'.- ""'" sea ir' ík*".UHifNí * Ih. feliz e.tadla entre nós.

a il1l!llgem de Nossd Senho- do p.lo. seu. mameres amlgol. .�.�••;;.Õ.tJ.--_·_···-••-�,-•••••••O��. �;;i;;;;�i;;��;;";;;'-;;ra da Aparecida.
Mari•.Laur., • i.l.nte meni.a �� � � os EmbaixadoresNa noite de quinta-feira o

,_

I
f

.

U filha .I. nClI'O laudQIg conterra- .'

CO InUn .- Ca çaO ,�
frauebê,Sr'ussioo"lêSsucesso oi maIor. m espe- a.o sr. Haroldo Clllla4.), e apli- •

,

taculo inedito para JUNDl- cai•• lun. fi. c:Colegio iagradg l

PRAGA, 1 _ O ministro dosAI. Da cidade c da Vila Arens Coração d. JeilULP, faz anOi! Boie.
II Estrllnjeiros. sr. Krofta, discutiusaiu uma procissão, para en- Pela p••••'e. 4. auspidl>l!a ,.
� á situação internacional com n,contro na rua Candl'de Ro- d.ta, • iBterl••a.t. ,.rata ofere- #Ã

d
.

I' t � ministro. de França f.l da In.!.ll1,...:-L ,. • • Lo _ Para conn.ecimento público, comunico aos meus presa o 8 amigos, c lon es e ao co·
� �O d c.r. a. su•• IBum.r••••IgluDosae O' E d d � terra. O sr. Kf()fta esteve no pa-drigues. s fiéis, to os mu- ,..1 dA . merr,l'o �m ..eral, q.e, t.éndo sidl) nomeado Agente Geral, n.�te sta o, a

"
uDla .. Bit u.e ueel. �

ES E TRA NSPORTES S A • lacio Carnin, ao meio dia, POII-uidos de lanterninhas de pa· • "EQOrrATIVA TERRESTRES, ACIDENT 1'. • •

cos minutos depois da saída dopel em cores, formavam uma Fazem anos hoje: dei inicio ás lUaR operacõei nos scguintes rllmos de iie,UrOI!: - INCEN�IO, TRANS-
LlIlORTES, AUTOMOVEIS, ACIDENTES DO TRABALHO, ACIDENTJ!.S PESSOAIS 1Il. acroix. Ontem o ministrofila enorme, em zig zag: A' a txa::a. Ir.. d. U. Moritz .["

lovietico, 8r. Alexandrovilky, con.frente, iam os homens, perto Gr"'.s-nh.ck.811, .r.. de .catado e RESPONSABILIDADE CIVIL.
d d t' ferencioll igualmeRte com o mi-... '"

Ao fazer a presente comunicaçãe, espero continuar m.recen o os meus an 1905de 4.000 e, em Seguida, as comerci.ntl .r. Reberlo Grollll'.·
f

.

h d I
nilltre dos Estl'anjeiroR.olientes, a "referencia com que ieOlpre UI onra o.

. . A 'd P ômulheres. Mais de 10.000 baflklln, d. pr.,a d. :8lumen.o;. Outrosim, participo ainda, iler o dr. Osvaldo Cabral, abah8ado facultatiVO, o me- V O reverno e raga, ntem.
t·

.

d • grntil lenl1ori.ha Iwna Te-
d C h' � esteve em constante contacL.,pessoas par IClparam essa

reza, dil't. filh. d. dr. Luiz da. dic� já contratado pela referi a ompan Ia. � com .iiI legações tchecas em Loe.imponente m:mifestaç�o de Celta Melo, funei••ario Istdual .Ires • em Paris. J.fé catolica, ocupando dois apelleatado; Equl·tatl·va Terrestres, Acidentes e Transpórtes S.A�quilometros mais ou menos a menina Rutll, filha do sr.

de extensão I inedita procis· João R. Far_ce;
dilO menino Heit.r Francisc@, - A t G I •ti�O, que seguia, e trt:S em

filho d. sr. J. It.ia.r.'" gen e era "res pessoas. ti

A G,

No grande pateo da Matriz PRODIGIO, signifi�a �.ILAGI\E tA-·,', ".t�I-I. A V I L. �,'
.

de Vila Arens, foi ali feita a MILAGRE slgmÍlca
� �

renovaçio do juramento do (:IIARLAUTD I· Raa (:oD8@lhelroMafra,4IBFoDe 1.561 �batismo e um iuramento á usando o creme
\ .

1
-

I- i�Nossa Senhora da Aparecida (:DARLAUTD � F orlanopo IS ('1.J
Dia 28 terminarão as pre- I �,gações da missão nesta tirá logo sorrindo: que produto

_r:N��•• !I!t.."•• '-�---. a.---••••••••�.cidade. maravilhoso I .�� ......- �

ROMA, l-O adido comercial
do Brasil, sr. Luís Sparano, foi
ôntem recebido em audiencia no

palaeio Venesia, pelo sr, MUis0-
lini, eeDil fluem discutiu, em ter
me. cordiais, varias questões de
int.r.... para • Itália.'
Ao que •• depreende nos cir

culo. Gomareiail italianoa, estâ
�e.do negsciada a eencessãc, pe
le ,ov.rno italiano, de quotas
p.r. • i_p"rtaçlo' de diversos
predutes br.lli1eiroll, inclusivê 200
mil ••c.s de café. Afim d. I.rem
'.x.miuade. e.te. outros assua
tos, Ii,ad.. 110 interoalllbio C6)·
••rcial ítalo-brasileiro, será rea

Iiz.d., .manhi á tarde, uma' reu
niie e,pKi.1 no Mini.teri. do
C.Dilereia Ext.riar e do Carabío,
d. qual partiei,.rá .ar. Luís Spa
r•••.

.........................

NOS SA_j' I DA EMPREZA Cia. Ribeiro "Não procurará ninguem.
Caocéla

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

DR. DINIR JUNIOR
Construtora
Universal

para entregar qualquei"
l1Iensagern.,

ANIVERSA1UOS

LONDRES, l-Foi dado á pu
blicidade um comunicado oficial
explicando que o embaixador in
,,18s no Reich, sr. Neville Hen-

derson, seguiu para Berlim com o

conhecimento intimo e integral
dos pontos de vista do govern I

britanico, mas não <procure dI
ninguem para entregar qualquer

Violento
incendio

mensagem».
Esta declaração é aqui inter

pretada como significando que o

embaxaidor Henderson aguardurú !
o desenrolar dos acontecimento, J ' ....

antes de realizar qualquer dernur-
che oficial junto ao govêrno ale
mão.

Simultaneamente, foi desmen: i
do que o sr'. Henoer'son tenha -i
do portador de qualquer mens.r

gem ou documento secreto.

t lNDlANAPOLIS, 1 - Soube
•• ,u. AI Jsnklna, um do. m.
ior.. vo)a.t.. ..�ri••nos, auxi
Ii.do por .et. mseanicos, está
ultimaDdo • Bllnt.�.m de UIll

'ilutomevel capu d. ati.iir a ve
locidade d. 375 a

'

400 milhas
"or.ria.. Jenkias tentará, ('0111
ês•• earro reeonllui'ttar ,ar. aR
E.t.do. Unitio. o fIIcorde mun
dial de velocidade terrestre, ena
miado. de .et.mbro proximo fu
turo, na••• Iinas de :lon.vill•.

O "gr.n4e .olido:o mede 2'
pélJ d. cumprime.to • t.tá pro
vido de naetor cCurtis-Wriiht:t,
de 12 sililldrol.

Condenado,
pediu revi-

-

sao

será cobrat:J
a taxa

Uma procissão com
mais de 10.000

... -- ......... , ....

Rua Felipe Schmidt, 39

HORARIO: das 10112 ás 12 e das 2 ás 5 ·horas

I ATENÇÃO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




