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Depois da', confeeencía entre

ínquietação nos circulos diploanaticos do
Hitler e Henlein, acentu,���IO� 1a
Velho Mundo.

� Hitler e Ilenlein
,-'t-

ABERLIM, 3 - Foi divulgada a seguinte informação: »0
Fuehrer recebeu hoje, em Obersalzberg, o sr, Henlein, <leader » do

partido sudeto alemão, o qual transmitiu lhe, por desejo de Lord!.
Hunciman, uma informação relativa ao estado das negociações com

o govêrno de Praga.
O Fuehrer tomou conhecimento da explicação com interes

se. Ao julgar a situação, reinou completo acôrdo ».

A miQoria polaca
A VOZ DO

Proprietario e Diretor Responsavel J A I R., C; A L L A D O
----------------

Florianopolis, Domingo, 4 de Setembro de 1938 I NUMEBO i2!
Guardas"'·�..,a .. Homenagem ao ministro A$sociação

Guerra de Imprensa
RIO, 3 - O general Quiroga

e demais membros da Missão
Militar Argentina que noe visita
estiveram ontem a tarde. no ga
binete do ministro da Guerra,

--

�--'-I' para lhe fazer a entrega da, es-

RECIFE. 3 �hegou -1 pada de general com que o Exêr-
hoje a este porto o navio' dto Argentino o presenteou,
«Prudente de Morais>, 8 cu- O gabinete do ministro da
ia boroa viajam os guardas- Guerra estava todo ornamentado
marinha brasileiros. Os cade- som lindas cestas de flores, ven-

tes mostram-se 'bastalltes sa- I de-se presentes 05 generais Góes
tisfeitcs pelo fato de ter si- I Mopt�iro, chefe do �. M. do
do uivo o navio-escola «AI- i Exército: Franco Ferreira, Alme-
mirante Saldanha.» rio de Moura, Meira Vasconcelos

Os futures oficiais de ma- I e todos os demais desta guarni-
. rioha parti ão amanhã, dire- I ção e varios oficiais superiores

I \amente para o Rio. I : que ��m êles ;;erve�;
,'"

"'= --'--'------�,

'_'_'---iõdiiiiiiiiii I Iniciando a solenidade, falou o

Solidarios com o' �:���a�e <)r�:�go�' B:::� �q�in�s� (;el. Enl:i�:c:;:;ra. ça seieP;1�0�3�Jf,�cf;�el':e�r:8:�-
II tro da Guerra da Argentinama.. "

NA. niíestou-lhe que o seu maior de- ministro da Guerra taduAaes e deI grand� numdero de

ereu.' pessoas, rea izou-se ontem uran-
sejo era o de que a entrega ao general Dutra da sua mensagem e te a manhã no Cine Odeon, ada espada com que o presenteava Cf Exél:cito �rgentino. AeA realizas- r exibição de'um filme documenta
se em um ato de cara ter solene. Cumprindo esse desejo ele e seus rio sobre a recente incursão da
companheiros ali estavam. O Exército de sua patria, com aquele Bandeira Anhanguera, nos sertões

Ao sr . dr, Ncrêu Ramos, Ilustre
ato prestava ao UOlBO Exército uraa eloquent s homm ig sm de Ira- de Araguaya, através do lendario

Interv-n tor Federal, foi dirigido o ttern.idadde, lnal
pessoa do general Outro. A espada é um s imbolo de rio das J\:lorl.es.

'

selluint.: telegrama: onra, e ea dade ti de mando dos oficiais argentinos, espada que
-"RIO nESTE 2 Agradecemos s jovens sub-tenentes, anualmente, ao deixarem a Escola, pedem fi

stnceram-nte a V. Excia. a criação eus que nunca a sua lamina seja sacada da bainha, senão porda escala estadual desta tecaüdade,
uma causa justa de liberdade e nunca de conquista. O s·r. Jeão Ne'vesSempre solidarias com o nosso li

distinto Interventor somos: Se a espada argentina continuou o general Quiroga, por
(aa) Padre Carlos Zanotell, Lesn- �radição e lIentimentos, nunca sf'.rá desemhainhada em pró I de ideo- acomei- ido dI) �pen ""dro SertoU, Eullrio Franzoni. João logias exoticas, n3da mais natural o presente com qlle o di�tingui- U (J ti

Glrardi, Joaq�im Sevegnani, Vit6- ram pois s�mpre o general Dutra e os seus camarada!> do nossorio Lenzt, Jose Franzoi. José Pos-, ,'.
'

'd· "ttai Antonio Catonl, João Plzeta, ExerCIto', hão demonstrado, por fatos, que pensam e agem de for- leI eFr�nc1sco 1'omázoni e Luiz Pa' ma identica. .

tenon, E passou então a lêr a mensagem, dizendo que o fazia
para que fosse a voz de um sQldado argenllino a que se ouvisse, de.

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

I modo a rstifiear o !leu conteúdo. I
Lida a mensagem o general Quiroga cingiu o general Eu

rico Dutra com a linda e rica e\pada em cujo cinturão, diiise êle,
«terá o -mesmo significado de pall e de progresso» que os argenti
nos lhes dito em seu Exército.

Teria havido O foguista do "En
um levante militar treprise" foi prêso

II em flagrante

II RIO. 3 Dawson Oderst, to
&iuista de legunda cla�se do porta
av1õc5 norte-americano ENTERPRI
SE, ('8tava, ás ultimas horas da

Itarde de ontem. provocando desor
dens na Praça da Republfca, próxi'
mo a. Quartel General to Corpo I

Dr. João Neves da Fontoura
de Bombeiros.

De serviço naquela zona, o fluar-
da civil n. .117, Nelson Pereira RIO, 3 - Na madru
Pinto, resolnu conviclar 4) marujo a ctada de ôntem a A-sls-
portar-se corretamente. "..';

���������'�"Iiiiiiiií Dawson. porém, lonlle da aten- I tencI3 fOI chamada a rc-
,-,' der ao a,�lo do policial, aplicou'lhe. siden"ia do "'f J".,-a 1Il,1.".

A
·

va" de surpresa, violento soco no rosto. ...".,,:... I� ...

gua VI I Prêso, então. foi levado para a
I ves, que tanha Sido acom€m

e.... C a ���1:€�:/:rJ�� :c!!I��1�iS8ea�� ��: tldl) de u;n mal súbito.
aaa opac ," berico. O médico de serviço

b
censtátou que o ex-par-

aDa Embaixador Souza lamentar gaútho fôra ata-
cado de vBolei)ta crise de

Dantas apendicite. Depois dos so-
corros rie urgencia, o sr.

João Neves foi entregu e

aos cuidados do seu mé
dico dr. Brandão filho.
Ontem, o sr. João Na"

-

ves já apresentava molho u

Celll ll10rtes ras, tendo até saido9 para
ir ao consultório do seu

TOKIO, 3 O tu�iIo que açoi- médico, onde tirou radio�
tou ante-ontem as regiões c,le Tokio 'grafia afim de saber se
e Yokohama causou cêrca de cem I y,'

'
-

mo�tes, segund.o as ultimas esta- oeve ser_urgente ou nao
tistlcas.

N a operaçao a que terá deOs danos "ao estimados em uma

Iloma equivalente a 2.500 esterlinos. se submeter·

RIO. 3 Ao amaRhecer de 00,

tem. bandeiras vermelhas foram
içadas nos postos do Seniço de Sal
vamento••m Copacabana.

O mar, -porém, estava calmo. E
__

,arios banistas, não atinando com, PARIS, 3 Termmadas as_ te·
a razio dI) linal de perigo lança- rias, realsumlu as S1:l8S funçoes o

rana'.. ao mar
•

sr. Lniz de Souza Dantas, embaixa-
Fazia calor: Não haviam, poiS. dor do Brasil em Paris.

de p.rder a oportunidade de se ba
nharem na ,raia mais URda "a
cidade.

Havia no mar, porém, era toda,
Copacabana, grande quantidade d.
"agua vha". J: dai o fâte de cita
rem Içadas as bandeiras venllclhal.

Pouco depois. quantos tinham
desobedeci 'O ájfuele sinal, estavam
queimados pela "flsalllha peledlc:att•

Restava aos Imprudentes l)rocu
rar os socorros da Asslstencla. E fel
o que tizeráll\.

,'NO VIVARSOVIA, 3 - A minoria germanica na Polonia iniciou
ontem os primeiros paS80!! para agrupar todos os alemães (oitocen
tos mil) em uma organização semelhante á do sr. Henlein na Tche

coslovaquia.

For�a8 aéreas rinha da �'�:=
mirante Sali3

danha'

da
PAR IS. 3 - Após a conferencia do presidente dCl. Conse

lho sr. Edoard Daladier e do ministro das Relações Exteriores sr.

Jorge Bonet com 09 generais Lois Colson e J ules de Camp, o chefe
do govêrno declarou Il um redator dn United Press:

«Nenhuma medida neva de carat sr militar lerá adotada por

ora, mas estamos preparados para qualquer aventualidade que possa

surgir. A situação está. sendo examinada diariaraente. Uma aeva

elasse de conscritos será chamada ás fileiras nas condições normaes ,

enquanto a classe velha lerá licenciada no dia 15 de outubro pro,

� ximo>.
t,""

Alemão morto

BERLII\l. 3 - Despacho de Dresde para o c Deutseh Na
ohrichten Bnero», informa quo um funcionaria allaudegario alemão

foi morto por um tiro disparado do outro lado da fronteira trbeca,
quando carainhava por um pequeno caminho existente ao longo da

fronteira, no lado alemão,
O projétil passou rente ao guarda aduaneiro Hudolph, qUE

patrulhava 0 caminho, sendo que logo depois foram vistos dois

guardas tchecos esgueirarem-se entre a mata, em territoriu da Tehe

coslovaquia.
Segundo se assevera, as cirounstancias demonstram que o

tiro somente podia ter partido do lado tcheco. 'I'uristas alemães e Interventor
outros funcionarios da Alfandega testemunharam o Iato.

Ramos
BERLIM, 3 - Esta manhã, quando as sirenes começaram

a uivar, chamando aos respetivos postos os integrantes do. (lolpe
el "jl de proteção contra ataques -aéreos, fi população leve ruais urna

vez a impressão de que vive em estado de guerra.
A ultima fase dos exercícios compreendeu a ação das bate

rias anti aérea!!, cujas plantaformas foram instaladu!iI em muitos

pontos da cidade nos terraços dOll edificios mais elevados.
Uma das peças anti-aéreas foi montada nas imediações da

porta de Brandenburg, adjacente á embaixada francesa.

Cobrança exor�

bitante

Novo loeideote

PRAGA, 3 S�be-i1e de fonte autoriz'lda quo o deputado
henltlini!lta Ernest Kundt apres8nteu ao sr. Ben@s, durante uma

conferencia de quaLre h')ras realizada hoje, do manhã, contra-pro
postas ao novo plano do govêrno. E,;tas 'Contrapropostas, tiue. se

gundo acreditam os circulos do partido, foram aprovadas palo pr.

Hitler, Das suas <!onversações. em Berchte;;gaden, com o sr. Hen

le�n, refletem as exigenciBs contidas nos oito pontos dlt Karl:!bad, e

constituem uma nova edi�ão do memorandum elaborado pelo sr.

Kundt., em 7 de junho, trAtando da aplicaçã0 do programa de BELO HORIZOMTE, 3 Che
Karlabad,' do sr. Henlein. Segundo informaçõea eolhida!J eUl fontQ gadO do Serro, um cQmerclante da

merecedQra da todo o cre(lito.. as contra-proposta!! sudetas incQrpo- quela cidlt4e trollxe nos a inform.-

d ção de I(lle um fillcal c.10 1! ..t'i'dl), tem
rua-se ao novo plano do govêrno em to os 011 pontal em que eale ali feito exorbitantes cobt'':<1çlU' de
concorda com o prl)grama dI) sr. Henlein, acroditando-lI6l aillda que Imp05toll lobre Oll Jar:('s :ntolil já
o plano corr8spo.nde a mais da metade das exi,cnciu fOl'umladas realtlac.1os pelo cole'wr t;, ..«,.

cm Karlsb"d. Os pontos restantes Bofreram novll' redação, de ma- A' ,ista das exlg:mci.il'l �Q fiscal,
dlvenos comerc iantes recuaram

neira a se aproxilllar�m, pelo menos no fr14s6ado, ás propostas d<J
suas casas comerciais entrt'gando

govêrne. 81 citavel ao rellresentante do fisco. ,

--------------------------------------------------------1 I

N G J: Propaganda do lllate ,no
ovo rupo LSCO" .

T· b' "Enterprise"lar em Im o '

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

TANGER, 3 O correi:'
pondente da Ag(mcia Espanha
informa Ifue, segumlo boatos
perSistentes que correm, em
Tetuan e Larache rebentou
ontem ao mesmo tempo um
levant� militar apoiado por
,arlol ollciais espanhóes.

A vi.Uancla na fronteira do
Marrocos EspaRhól é severl.
siml, o que não permitiu r.
caber atê agera qualquer no
ticia que counrme e 'boatos.

RIO, 3 I'el asslnade d.creto.
na pasta da Guerra. nom.ando ln.
t.rlnamente o major d. cavalaria
:a.imundo Passos de Cana lho para
o earllo de diretor de Instituto
Gco,ratlct MUltar.

RIO, 3-0 Instituto Naci9nalj C<tlll bandeja de jacarandá., disse,
do Mate mandou, OnteM, a bor-· ao !l8 despedir tlol delegadol do
do d6 porta-aviões «Eaterprill',>, Iastituto que elperaria, «entro
alguns d. seul fUlldonariol. que em breve. que o mate se tor08S
a!i fizeram, perante o comandan- s. uma bebida nacional no leu

te, a aficialidade e maruja a pro- país, e agradeceu a ,entilela do
paganda da herva brasileira. Le- presidente do Instituto, acrelcen·
varam ê8ses funcignariol para bar- tando que era mais uma demons
do grande t}uantidade de mate, tração da amÍ<':ade dOIl brasileirol,
para. chá e chimarrão, luficiente a03 marujos nQrte-americanol.
para abastecer o navio na suà
viagem de re,re.so a08 Estados .0 .
Unidos.

o Interventor Federal,
sr. dr. Nerêu Ramos, au

torizou o prefeito do mu
nlclple de Tlmbó, a adqul.
rir d. Germano Brandes,
um terreno com" as dl
mênsões de 74 ms. por
87 mi, sito na séde daque
le 1IIuniciplo, o qual será
doado ao Estado, para
nele ser construido· um
Grupo Escolar.
Para atender á dsspesa

desta aqulslçlo, flc.u 8

mesmo prefeito ainda au

torizado a abrir um cré
dito especial da imp.r
tancla de .ito conto d.
réis, por COI.ta de exces

so da arrecadação do cor
rente exercicio.

A direção do Ins
tituto Geografico

Militar

Na sala do 00mando, o mate
foi preparado, in'ereilsando-l!e o

capitão Whitte pelo proce.eo ew

pregado. Depois, êl. e toda a ofi
cialidade labQrearam, na respeti
vá bomba de prata, UIII autenti·
co cllimariQ raucho. Tudol apre
ciaram lIIuito a bebida, mal pre
feriram mate lIem alluear. O co

mandante Whitte, a quem foi
ofertado um excelente .erviço
para mate em .aeramic!l brasileira,

-

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

--

A rellnião de hoje,

Realiza'se, hoje, ás 14 horas na
sêde da Associação Catarínense de
Imprensa, a eleição para o cargo de
1·. tesorreíro dessa entidade, vaso
corn a renuncia do sr. Osvaldo
Mélo.:

A diretoria da A. C. 1., solicita
o comparecíruento de todas as as
socíartes afim de ser realizada :) "10.

tação para êsse cargo, sendo que a
assemblêa se reune, em segunda
convocação.

---------- ------�...�.

Uni "'fnme!1� solu·e a

Bandeira AI8b�u� ..

geei-a

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ODEON o lider dos I
, einemas I ...

--- F _J_�__T E, O C O R S A R I O
de Ceci I B. deWARNER BAXTIER E

WALLACE BERRY
., deis ligantes da arte
clnematolrafica, no gi
gantesco eelulolde que
é uma obra prima do

cinema!

a maravilha
-----------

Compra mêsas ou quarsquer
outros objetos de mal more.

Execllta todo e qualquer servi-

ço em catacumbas, placas, etc.
"

lambem em marmore.

Caes Freõerico Rola--75

a A CAPITAL.�,
garôtos

esquina da Trajano
À C A-·P-,I T A L-

Curso de Educação Fisica
Afim de legalizar seus docu

mentos, deverão apresentar-se &

Secretaria da lnspetoria de Edu
cação Fisica, os seguintes candi
datos ao curso de Educação Fi
sica:

Celina Moritz, João Batista
Tezza, Antonio Homero Ramos,
Olga Carvalho, Diva Formiga,
Yolanda Cabral.

Icom vsta ros Df-��
IJríetár los de

Ou-bus

I Os prOr,rid;\I ios rle iJi,! r r.r , ,

�

bus que Iransitam no n.unir ip �}

I de F!�ria!l0rclis. deverão a' resen-

Ilar•
Gelll1:) d<é quinze dHIS; U

ceqiilc�d:) de conveniência �

'i
uhlidade a qu se rele.e o artigf>
210 do R('gulam�nto Gnal cLj

I
TI ânsito Publico.

-

i
.

Findo êsee prazo serão epr e- p

! dldos O� �ek�lo5 que transsitar-. i

I' nes�e mumcrpio, sem q'lo ter,ha"l
obtido êsse cert.licado, sem ore

I juizo de outras penalu adc s

.

ca

I biveis ao raso,

1------------------
i f flí P (") o::"� t.' O de

Il\Iielhor9rnf>�r-' -

! tos

I
I D.urante � corrente rnêz , a Di-
retorra da fazenda Muniniciptll,
prome, er

á

a cobrança do Ímpos
to de lvlt:lh-:ramentr,s, relerem
ao corrente 1100,

O referido Imposto poderá ser

pago mos mêses de outubro e

novembro, acrescido da multa de
1938.
Findo êsse prazo, serão as

respectiv as certidões enviadas IÍ
Procuradoria Municipal, para a

devida cobrança execu.iva,

COMO se verifica nos grandes centros em que o serviço
de transporte de passageiros é feito tambem em limousines, resol
vera� os Ir!?ãOS Roveres, conhecidos e seguros volantes Clemente,
Mano e LUIz, organizar uma linha entre esta capital e a futuro
sa cidade de Blumenau.

Assim, estão á disposição dos que queiram Viajar para
ALUGA-SE a casa de meradia Blumenau três confortaveis e luxuosas iimou�ine:;.
á rua Curitibanos, nr. 52, nesta O custo de pa�sagem é de 30$000. Desde que a lota- r

Capital. I ção esteja completa os carros partirão daqui a qualquer hora do
A TRATAR NO BANC0 j dia ou da noite.

AGRICOLA, A' RUA TRA-I Outras informações na portaria Hotel Gloria_:_Telefooe--
JANO J 6. 1.320.

BUDAPEST, 2 - Quaren
ta minutos depois da chegada
do regen�e�Horthy, que voltou
de sua viajem li Alemanha, foi
ouvida grande explosão, que
ecoou em todo o bairro de
Hudape'st
Foi negado' que a�.:q:llosa-o

tenha tido sinihcação politica, suo

gerindo que tenha sido causada
pelos fogos de artificiós sobrados
das festividades de S. Estevam,
celebradas em 20 deste mês. A
policia já procede as investigações
a respeito.

Allan é a

I. �.

ASSOMBROU
Quer receber urna bô'l

surpreza que lhe será de
grande utilidade, etc., es

creva 11 Brandão: rua das
Marrecas, 35-RIO.
[Sêlo para resposta).

Obra dos
derrotistas

o

je

Cênas do tilrn que
REX exíbirá ho ...

em 3 sessões.

HOTEL ANDRETTA
o MELHOR DA PRAÇ""

ACOMODAÇvES CONfORTAVEIS PARA VIA

JANTES E EXMAS. FAMILIAS
TRATAMENTO DE PRIMEIRA ORDEM-CO

ZINHA BRASILEIRA E ITALIANA
Anexo: Armazem de secos e

molhados
Herval Santa (;atarina

E PRESTEZA
II Radias

I Para seu concerto, procu
rai a Casa Musical, que con .

I ta com a oficina melhor
montada lia capital.

Rua João Pinto. J 2
�------.----.._---_._-.�

AULAS
(Matérias do Curso Primaric)

- Das 2 ás 4 -
Tratar á rua Saldanha Marinho

n' J O de 1 ás l
'

;: .I� �.l '�..

l.._, __
.

;. _-.::---

VISITEM

o maior stack d� roupas para

Rua COllselheiro Mafra

•

meninas e

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZ TA
Dia 5, segunda-feira, ás 19

"'�������������������'�������������I���� horas, ne prédio da rua Conse-

A VOZ DO novo Prôprietario e Diretor Responsavel lheíre Mafra n' 84, sobrado, se-r J A I R o C A L L A D o rão vendidos em leilão finos e
�����,���-�.������������-��.!!!'�����·�-":._:�_�_�_IIIII_����������� modernos moveis para sala de

visita, quarto de casal 8 sala. de
jantar. tapetes, geladeira, bateria

Ide,�coliinha, escritório, armarios
para livros e escrivaninha.

ITodos as moveis são novos e

modernos.

Dentro de poucos dics, começará São convidados a comparecerem B t h I ta funcionar no qníloruetrn l2. do nesta C. R. das 14 ás J6 horas, ara a c evro e
mcnicipio de. Itaiaí uma importante afim de tratarem de assuntos de

PIRAPORA, 3-Quando se di- fabrica de fécula, iniciativa do (p".1 seus Interesses, os cidadãos abaixo: Vende-se f itvertia em um pic-nio, organizado roso e arroiado índastrial s. Altf.lr José Nicolau da Conceição, Fran- i

tado por eco d
em p�:, ei o es-

pelo rev, frei Leobino, vigario Tíetzuiaun. cisco da Silva Xavier, Narciso João 'I' 'TI �r ço e �casIao. ..

desta cidade em companhia de 111[., 'ti'tIS Hipolit Seb t·� S
ratar a rua Fehpe Schm idt,

.,' .

'
,

-- -_._-,-
il...l,' .

I o �,as rao erpa, I ]23-Telefone 1482.outra.s _crlan�a�, pertenc�ntes a

V d
um m o J�dolfo Koerích, Braulio Jaques DIas, .--_ .._--"' .......��_ ....._-_ .......

asso�Iaçao l"ehgI�)Sa das FIlhas de
. en e ..se toro I n I Manoel Gelos» Regís, Man1olvo An-IMafIa, .sucumbiu afoga�a. nas

ções nesta redação.
f o rma! t,on:o .Lehmkuhl; Dultavío Mar�j�ni) «}'timas as condieões

agua.s do Co�reg� das Pedias, a
. ._. I, da Silva, Calíxto 11Ianoel Vlm'a, �muital.ias de Blume-

menina Mana, filha do sr. Hora-
• o Basilio Avelíno de Aguiar, Jose Ni- .. I.'cio Fernandes, feito�, de turm.a SUIcidou-se flor ena.! colau Bom, Plácido Sergio Alves, lUlU e ta)al

da Central do Brasil, nesta CI- t' I Aristides Alves da Silva, Edgar Bí-
.

dade. forca ·.t I tencourt, João Nep-msceno Simas, I ,Oç sr, Joaq��m .Holanda, guarda
�, Os esforços empregados. :pl:lla \l..imen O

I Lírío Margotí, Etelvino Wendhausen, / Chefe do Serviço ce Febre Amarela,
salvá-la p�lo ,frade, 8UXlh.8.do i �d,:mar �ins Wanrerley, Xavier I el� Blr�menau, rec�b!U tel�g:ama da

p�las demais cnanças foram inu- No segundo distrito da comarca de I �Iarc()Hno aa Costa, José Torquato e I �;I:,torla do �erv!ço, or-:enando o

teís, Blnmenau su.ctdoc-se pOI' meio de /Maríil Dias, I regresso do pessoal que a�l �e e�-
enfor am 'nt d .,

'

d ,. ,- centrava em serviço de ftscalízação
-. c�'sa Co ela'?', {e�t{oE' atS,ltaKProPtlla I Dr. Pedro de Moura Ferro I sauítaría, ficando, assim, suspenso o
", vrauo: mesto arsten.:

I tco d filaxihomem de av ad id d 't : Advogado servrço e pro I axra, o que vem

O relog·lo bussola bemqnisto em'��do (� �lt�i�iPí�. mUI o

I Rua Trajano 1. (SOh.). nP�-tOaVtal,rasase admíraveís contdíções sa-
M

,
_. aR LU,..""••!m.._ f i

! m que se encon ra. o mu-

I I II nicíplo,

de Caxias vai ser I '

I MO
Identico telegrama foi recebido

I •
"I p.Io respectivo guarda Chefe de

:i"'�doado ao Museu; _�!-�-�.. ---'_.---- -_. -

Itajaí.

�

do Rio Grande I
M I> D I C o «) P ]E n A D o R ",i;

I

POltTO ALEGRE, 3 - Vive I
ainda em Porto Alegre a sra. Li- ,Iria Lima e Silva Pereira da Cu-
1'148, descendente do duque de

IICaxias. Esta senhora têm ISDJ seu I

poder (II relogic-bussola, que o! IJ· Atende chamados a qualquer hora dia e noite
grande marechal levou para a I
«8J[lpanha do Paraguai. I i�._,iitls- .'--"�-�ãiiiiõi�__iiIiiii

hi�Q�i�ec:��I�tarrel����a d�:d:os:: L I MõDS I N ES DÉ LUXO
Mus&u do Estade.

'

ILr:NHA OlARIA entrei
--_

F!ori311opolis-It:lj'li, saindo mesmo nos dié\s festivos ás 7 1 {2 ida manhã e á<; 3 112 da tarde de ambas as cidades. com,

os ch?'uft'w� proprktarioss AC:1Ci,\ Praga, João Freitas I(BOnt..'UI) Patr('cillio Vieíra (Guri) J elo Jesuíno, O.t.avio IPinho. Sendo rcalízado o percllrsCJ :. ,:; nunca menos de
2 112 a 3 hcra�.

.

-,
Prcç"s por pa:-,sélgeij"u::) com u�::� to a l5 quiios de Ibag;'\gi�f)\ 20�tOí)(). !n[ormaçõ('s ('!TI Floriancpolís com o

I
�.

PelQ sr. Interventor Federal foi agente JOÃO FRJ-\GI-\, na rua Fdipe Schmidt m. t---te.jC) prefeito da municipio de Al'a- lefone illéilluai, 774,--teJefoll': das limousine m. 1.222.
I

ran,uá 8utorizMc:lo I'l desflpropriar, ;nformaç5es em Itajai com o agente MANOEL V!-I
por utilidade publica, um terr�no C.E.�NTE

DE SOUZA, rua Hercilio Luz 11. 31, telefone

I'com I'l área de 1.084, 6ms. 2, Jul- I manual nr. 190. .

gado indispenljavel para o prolon-I����"'=--?...!.._�___ ..

--

gamento da rua 15 de Novembro

I I"' daquela cid.de.

I S a n ato rio "��_!I_t a C a ta r i na" I
.

i

Adoração ,

d
.

I·
I

é a marca que ornma na atua

l-IIque seia a sua necessidade de

perfumarias, prefira sempre

Ias da marca

Adora�ão

-I
Prédio para o Bis

pado Joinvile

líder dos cineD1asf"�HOJ�""'A's4112-6 112--8 112 horas HOJE
navais de todo o mundo •••

NAVIO NEGREI

OOEONo

I
L
r

Foi ao pie-
•

me e pereceu
"4-

,

afogada

Terreno
desapros

orladoiJ

Em Joinví1le, está sendo construido
do um amplo e moderno prédio, ao

'ado de, Salão «São José ». distínado
á fuhra residencia do respt:cHvo BIs
po Diocesano,

O prédio em questão deverá estar
conc1uido até janeiro do ano próx[.\mo.
�." .

LEILAO

em' 5a. Região Militar
10a. C. R.

Nova indústria
Itajai Comhinac:ões Sorteadas

Em 31 de Agosto
Plano Antigo "A" Plano Novo "B"

Do I: ao 6.·
_.

V D E R I Z AM 6 FT 14 AA 32
-

O A N S G F YK 20 MO 11 AP 26

;)OENÇAS DE SENHOHAS---PARTOS
CCNSUL'rORIO--RUA TRAJANO 17 SOB.

DAS 9 AS 12 E 2 AS 5

A
A

HESIDENCIA A RUA Nerêu Ramos 26

FONE 1450
u,

PI H

50

MOVEIS

SALO o GU LAndré KiralyhegyDr.
,----,------

DIRETOR PROPRIETARIO

Caixa Post�l, 19

EsI. do

Estação PERDIZES - Vila Vitoraa -- Estado
de Santa Catarina

o melhor estabelecimento, perfeitamente aparelhado
paraTo t;ratamento couservativo e cirurgico de doenças pul
monares (pneumotol'ax, frenicotomia, toracotomia). Este Sana
toria encontra-8e locali�ado na Estação Perdizes - Vila Vi
Varia, na Estrada de Ferro S. Paulo - Rio Grande, 860
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 exames de escarro, sangue, fezes, etc.

Seção separada para convalescentea de doenças graves,
estadQ postoperativo, impaludismo cronico (malaria), esgota
mento, etc.

Curitiba
RepreseBtantes nesta capital

MACHADO Cia�
Bua João Pioto �aixa Postal 37

Rebelião. Amotinados em luta ...Perseguidos pelas forças

.. IlrRodioso 88petaeulo que se inscreve entre, as obras primas do cinema eom os dois 'gigantes da arte einem.atografiea

WARNER BAXTER ,.-4 WAL'lACE BEERY
ELISABETH ALLAN MICKEV ROONEV GEORGE S,ANDE:�e�

O misterio e a fasclDa�ão do lUar servindo de eenarlo á mais InesqueciveJ e grandiosa emO�ã«l1

No Programa ..�:!ie:i�;�: NevZ:�.D2�::'-o""'Preços:2$500 e 2$000 ,.. Suspensas as entradas de "favor �,;
-. ..1 ---- 1l1l1I---!III-..- mIl I8MlZZIllli••l'll1!3fMIiIIlI_IIIIIII_'ifD"8R__liIíIII'iii>1�Pi-••_am,�hl!lQaf��2l;););,;.�

• •
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MARIErreção de ROSE

A I
Cor)bit�,aQão Para nutrir :3

Nos sa ca s�. pé e e o
A combi�ç:d�:::: A o fim ::,�e�;" me<,,-

nua no auge do gesto do dia, varnente faligante, antes d,>
A porta pesada--madeiramento escolhk' d.pro��iado b I O Mas anda por êsse detalhe, você sair para urr.a ft"sta, resei c'

-pregos que mais parecem verdadeiros ,,"
<los

.. estt"z�n- C a .. n.. para que êl� não se tr[tflsfigure em uma hora e L;ça sua peje reh I·
do em aspecto severo, quasi mon2stiw;.() efeito bonito. � ridículo, ba um cuidado em escoo quirir o brilho de antes,
�, torneado em ferro, obra-prima de p.t'r�cho, rematando a lher, em decidir. Uma mascara de arnen doas (:�

Impressão de bom gosto apurado/porta0 grande engra- São bons este, exemplos: [a- o ideal para êsses dias. S�, (O-
dando-quando fechado-a enVda de casa.

.

A péle humana é quasi 'que dá saiua a um liquido queta azul, com vestido de qua- tretanto, sua pele é muito 5"-

Revivendo nas residencyÓ modernas a tendcncia toda inteira recoberta de pê- oleoso, encarregado de lu- dros azul e branco; saia gns, de sivel e irritav..] não é acum,dL,.
passada dos arcos-em �Iva, em abaulado manso, alar- los, que são ausentes com- brificar o cabelo, e lhe dar lã, com blusa de seda [rsmbsesa vel experimentar.
gados, estreitos, segunc> a exigenc'a d� conjunto-é ,a pletamente apenas ao nivel o aspéto br!lhan,te. ,

e jaqueta amarelo mostarda; coo. ?onh.:. Ires colheres de Si);,,,
mulher Quem precisa escolher para cenano de .sua P!opna das plantas dos pés e das Na parte inferior do fo.h- junto verde com blusa violenta, de farinha de vidro e junte u n

rotina a feitio de alnbiente que é o seu verdadeiro remado. palmas das mãos. Ao passo cuia, encontra-se a papila e preto com uma só côr ou va- tonico ou adstringente �U8\'e �.!

Contrastando com a severidade dessa linda casa que, em certas regiões, esses pilifera, orgão que produz nas. [armar uma pasta.
colonial, que parece a materialização de uma historia de pêlos atinjem uma dimensão incessantemente novas celu- Pelos bordados, as combina- Depois de limpar hem a pt 1·,
Trancoso. as sinuosas lisas, as linhas e angulos escorridos consiJeravel, sôbre o resto las de cabelo, que se forma

ções obtidas pódem maravilhar: deixe uma ligeir a camada !:':
dos cararões futuristas têm qualquer coisa de nautico, de- do corpo eles ficam em es- e se alonga deste modo.

um bordado branco sobre vesti- creme. Faça uma mascara ,i,:
cidido e simples, marcando a infuencia ultra utilitária em tado de penugem, apenas O cabelo cresce, se de- do azul ou preto.v. g,iZe com buracos n.I8 oH.(ls.
que vivemos. perceptível. E' assim que senvolve e se mantém ape- Capas de feita: algumas são boca e nariz, c cubra inteirm rn-

Nota berrante de modernismo, o canto do salão alar. acontece normalmente. Há nas pela sua base. pel, sua de organza [ormando pequenas te da pasta de amendoas.
gado de retas rnedidissirnas, angulos certíssimos, onde se as exceções. da� quais. já pHp}la. Q�ando um cabelo petalas de ;OSII. Ponha sôbre o rosto e deixe
joga bridge. tratámos em artigo anteríor, e��! crescido não ha proba- Schiapareli apresenta nesse ge- as pontas da gaze pl'.lHI pr!':n(:u

A decoração mural realça em nuanças doces sobre a e que se referem aos pêlos bilidade alguma. de o tor-
nero uma em três tons de ver- com grampos no cabelo. Dtlll.<l

brancura da par�de, contr,astando c�m a angulosidade es- superfluos do rosto, braço e nar mais sólido. Ha o COS-
de. 'Maggy Rouff arma v, stidos j sec�r um pouco e ponha mais

tudada de moveis e a .atltude est�tlca de um cactus des- pernas" !1a� mulheres, e pa�a tume de raspar o COUft) c�- de baile com petaias de côr. : tom co sêbre a gaze para embe-
palmado em folhas espln�()sas,. er,lçada�. corno lembrandoTo� quais S0 ha um reme�lo beludo e mesmo o de. q�el·1 Mas a organza ainde é esco- ber novamente a, IDé\SCara.,a pose de alguma dansarina hindu.

I eficaz,
a eletrocoagulaçao, mar as pontas dos fios, lhida para vestidos de tarde. D,�pOIS de mela hora, tire os

O tapete tecido a mão, moveis de madeira lustrosa, em mãos experientes. com o intuito de tortificar a Mainbocher tem um modelo gra;npo5, retire a mascat a e to.

lisa, parecendo talvez, na rispidez de contornos, desenhos Mas voltemos ao nosso cabeleira. Mas nenhuma de�· preto, de saia circular e jaqueta xague o rosto com aglLl gclfid>1
geometricos. Porém, no cunho sisudo de calma, concen- assunto. sas operações influe em COI'

com grsndes botoes dourados, A e tonico, Fica u.ns ótIma b;,s.:
tração. até mesmo as dobras da csrtina em tecido espes- E' na cabeça que os pê- sa alguma sôbre a papila. bluza é de: organza branca, ten- para maquilage.
so, tombando, aprumado, da guarnição s�mples de madeí- los, �)OS �ois sexos. apare- r HAR L-AUTH do um laço bordado na gola. --S-e-u-s---p-e-'-9--ra escu�a, mete um cunho de c0�centraçao para as car-] cem mais cerrados, mais "iJ , As nlangas são compridas de
tadas ajustadas do calculo do.bnjge.. Ilongos J�_ que em qualquer I é o creme que revolucionou o modo a formar o punho com ai .

.

Outro contraste, n�m � sisudez mt�ressant� .

do mo- outra regla�. Eles forma!11' mundo velho. e, óra revoluciona a jaqueta. E' po�s,vel que V. busquê um

d�rnI�mo, nem o esculpIdo nc? .do.s moveIs COlOnIaIS, mas éI em seu :oilJunto, a cabele!ra Amelica do Sul. I Em orgap-za Paquin crtOU um
melO de remediar a fadiga

frIvolidade gravando no moblllarIo o encantarnr.nto da é - que varia, segundo as raças lindo moJelo associaodo renda dos pés. para stntil-os mais le-

P?Ca fjrr� de seculo, mil e oitocentos � ta�tos. E' o am- e os i.ndividuos, de côr, ele CHARLAUTH
na confeçtio.' de côr castanha. Vt'S e sem a� dôres que ti lar"

blente rICO, talvez mesrr:o um tanto pretensIOSO, mas que compnmento, de volume, de nb é um creme comum Aioda para a ooite a musse-
turam. A massagem é um dos

cnfeit,,, esplendido. a figura romantica de certas mulheres. quantidade. e muitas veze� lina toma um logar a� lado àll [,:cursos. Mas o tempo é o gran-
E' a ca�a aparentemente �stilo sem es.tilo definido, de fórma. E' �ssim que, em C H A R LAU TH

orgallza.
de problema ...

onde, no salao, se encontram amda os moveis dourados- alguns, ela é llsa, e'n outros
eh-, E tem suas I)rderencias p;)fqUt�

Que wlu.;ã,) Par:l lu 1" t,a
f f I d f

.

;:'{ b'l'
,

d é d I d
- extinguirà as sarda�, pano' ri' \"

..

in luencia rancesa--na sa a e re elç",es, o mo I larlO e on IJ e a, ou então cres· é mais suave e vaporosa.
remeu:o. '-J" o que um . 'p:nt

mQgano e as vitrines italianas, pintadas a mão, cristais pa.
r rvos e espinhas, sem 8 minima pratico inventou para massar os

reluzindo, mostrando dentru os bibelots que passaram de Se observarmos, em um rrritôção deixando-lhe a cUlis,
. .

... pés, ao mesmo temo que se f,)z

moda, mas, ali gurdados, é como se prolong.Jssern sauda· microscopio. um córte de limpa, macia e fresca. uma leitura, ou oulKa coisa, como

des de é'ocas vividas! lindas. E no recanto do Boudoir pêlo vamos ver que este se

Vende se
Por motivo � � bOI daI . CO:;lurul, III< UíU!( ... L'

C" ��r[fil� o 'I I'
.

um divan laqueado ou dourado, parecendo uma. reminis· origina no fundo de lima es- de mudan- um snnp t:s apart' llO, que ma;s

cencia dos tempos imperiais na f'rança, copiando atitudes pecie de tunel que mermulha ça, para outra cidade, ven- � ijijiL1.;I1íliIr?\\ 1PtíM'��r.'�rí'\\
não é que doi, iÔIOS de madeir;�

de Mme. Recamier, ou sugerilldo sua influencia. no derme. Este tunel ou ca- de-se mobilia de quarto, de 'W I!!J��IIIJIJIJ\V � ��11!.1 �'W sôbre os qU<iIS se coloca os pés.
Todos os estilos-ausencia absoluta de pretensão nai é o foliculo piloso. Na sala de jafltar e cozinha. movendo-os lJara a (len!e pat;t

«SNOB»-mas um ambiente que favoreça nossa perso· parte média oeste foliculo Vêr e tratar a rua Araújo tr�s. Tão simpl<'!sl E com ê�s,'�

nalidade, onde a rotina banal de todo-dia seja rica de podemos ver uma saliencia I Figueiredo n. 9 (perto do » Âr-tTl ..SARM TEU« movimento, a CIl'culação se hv

encantamento, onde vivamos o romance esplendido de I que é a glandula sebacea, Cine Royal). melh0f, se lonificam os muscul()�.
nossa vida (aparentemente talvez igualzinha á das outras)' OI tecidas e ganham os pés elas-
com toda a exaltação esplendida de romance. COmpanh IIIa Nac ;ona I de Navega III

ticidade. E bastam apenas Uns

Onde o colorido vibrante de tonalida.des ricas ou I
'. minutos pela manhà e outros a

amortecido de nuanças pastel reviva mais interessante a noite.
nOSia s.íl�ueta, no�sos gestos, o que r-.elhor houver em

ça- � C'OC te iara . __ __ .

nosso flslco. U .., C
-

d a-Onde até nas minudas, nos detalhes - um cigarro. • • I
� U I e as

queimando ainda aos péi de uma estatueta minusculo de, MOVimento Marltlmo ..Porto Flarianapo IS, mãosBudha (deveras um ci�zeiro)-uma taça de bebida a�e. $ervioos de p.��Tw;�fiEfir"�t� .� �::t? 2,:a'tiz:::S
,�

naspr{)vada, se refletindo, claro, no espelho da bandeja, ��i.���.�;�.���,�I�e�.�$it5�!�"b��.��-�._�_��.���_���__�_�.��_����������
larg::tda de passagem, sobre a mesa, na copa, gritem o

caracteristico de temperamento, de elegancia, de graça da
individualidade da dona de casa. ��������������������������d��·�h�t·�;�����z����

Mais do que uma ht\bitação desenhada por arquiteto,
construi da por pedreiros, decorada por tecnicos e mobi
lada pelos outros, seia, sob todos os prismas o nosso lar
-nossa casa.

As mãos sempre atráelIl
atenção por sua beleza e

tambem pelo aspécto desa
gradavel e sem trato.
Inclua na sua rotina dia

ria um tratamemo especial
para as mãos. Você ha de a

reconhecer os resultados se
O Paquete ITASSUCE sairA á 4 do fizer durante um mês ú Sf-

corente para: guinte tratamento para suas

mãos. No primeiro dia dé
as suas mãos uma bôa mas·

sagem com um bom crem,�

ou oleo nutritivo. No segun
do dia concentre a sua aten·
ção na ponta dos dedos, em
redor das unhas. Molhe um

IA

páo de laranjeIra em glic(�
rina, rodeIe uma a uma as

cutilas das unhas. No tel -

ceiro dia. fa�a a massagem
nas palmas da� mãos e pUlo
sos. No quarto dia escove

cuidadosamente toda a mã(·,
principalmente nas pontas

! dos dedos.

Para o Norte Para o Sul

Fretes de
•

cargueiro:

17. E:". :=:::�a limo:;:?-I cor��f:�;��à.[::t�:�:.
sairá á 3 do

Santos, Rie de Janeiro,Disque o n. • • !S2a de seu telefone e
Vitória, Baía, Maceió,terá nio só para seus passeios, como tambem para

I
Recife e Cabeuelo

viagens. Carga� � passageiros_ para �s demais �6r-
S d d f· d.'CI·ol·dos tos sUjeItos a baldeaçao no RIO de JaneIro.

. ão to os carros mo ern,)s e con ortavelS c por
habeis volantes.

A. , Rece�e-sc cargas e encomendas até a vespera das:saídas do� paquetes
ElOndino Caí'doso 502 VISO e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesm�s, á vIsta do a-

OtaviQ Cardos., 503 testado de vacina. A bagagem de porão deverá ser entregue, nos �rmazens. da
Bernardino dos Passos 505 Companhia, na vespera das saídas ate ás 16 horas, para ser conduzldaj gratUlta-
Numas P. Cardoso 514 menté para btudo em embarcações especiais. ,

Waldemiro Vieira 519 ESCRIT8RIO-PRJ\ÇA t 5 DE NOVEMBRO, 22 898. (Ft�NE 1250)
Patrocinio Vieira 521 ARMAZENI-CAIS BADARÚ N.'3--(FONE·1666) -·END. TELEG. COSTEIRA
Rubens 525 Para mais informacões com o Agente

J. S,ANTOS CARDOSO

Imbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre

EM saa,i6WRQ1+*eiw.mE�

-
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MARCIL.IO DIAS x
No dia 7 de Setef"Y"lbro haverá em nossa Capital urna exoelente par-tida

de futeb61 inter-munioipal entre Q vermelho-azul, de Itajei, • o rubro-negr'"o local.
Ha grande espeotativa em torno desse embate.

--------------------.------------------------

��.A GAZETA
.........................

CARTAZES
DO DIA

A'S 2 HORA8:
Vesperal Llder

lorido com Armeta

5) LUZ DE ESPERA,NÇA-
LIII'lJiivd produção com

r '(" F -U>O--Ánita Louise
e Margaret Lindsay

Um giganlesco espetáculo da
rox que nos revela o mais oU5ado
It�rna c a maio sensacional revela
� ão que o cinema até hoje feZI

Navio nelr�iro
c m dois g"gantes da arte cinema
h�\l'sfica WAU.ACE BEERY e

WARNER BAXTER, c.oadjllVados
I or Elisahelh Alia0, Miàey Ro

oDey e Ge.rae Sandeu.

A relor._ tia lei d.
•t.dleallza"ao

RIO 2-Re\IBiu.-Ie, lO» a pro
lid'Dci� dQ sr. Oliveira Viane, a

Comissão Especial d. Legialaçio
de Ministerio do Tra.balho, ••ndo
estudadas as bailei do projéto pa
ra a reforma da lei d. .indica.li
aação.

DESPORTIVA
Osmar Cunha

de

REDATOR:

t;DARLAUTR
usando o creme

CDARLAUTB

Os quadros futebólFigueirense x Aviação 'CornJd:ra<?osf
Uma intersc<sante e be aptos na Ina-I

--

.

rn
peção deatraente tarde desportiva Saude

PROGRAMAS DE HOJE: I �ealizar-se-á. hoje, a tarde no' ,

" E t d' d C' i>Dl' IMatou o motorista .e
I

Foram c nsiderados aptos na
saio a 1', '-'o • , um a raente ,

II h AI d
'

d')' dODEON O lidar dos' f l" I izad I F'
, \ o. ou .. cautos e I mspeção mé ica, rea iza a no

, es rva orgamza o pe o Iguelfen· 'I Rél S' P iblicinemas F C 8 I Departamento de aúde u ica,se

C· . ,t' êl d d bô I os seguintes candidatos ao Curso
ons a e I! uas as par- SÃO PAULO 3 T i- Ed F'

,

C I' Mtid d f t b 'I b
'

I ,
- eve de ucação 1&IC8: e ma o'

I as e u e o, a sa er: I 'I
'

d
"

'R R A' p'PI' t t
" epl ogo, com a pnsão o cnmmoso, ntz, utc amor, nua rzam,

f. "redimm(arl ben relB2s d·crm\as "Itn- i
um caso de latrocinio cometido Uiva Formiga, João Batista

J) AR't'E CUL" ú::"lA E TRA an 13 o ti e e ; guS o'
M AI

. r d
'

Ih I G I V, '., -

B' i em ente to, em 3 I e lU o, TeZZ8, ZIlda .ou art, era

DIÇÕ�S DF B versus ocaluva.'

!r; - naco
1\, b d -

tã
\ deste ano. Born, Dalva Bom, Olga Cerva-

'""\m os 011 esqua rOES es o em.
N ite d d'

,

'd' C I2) DIA DA A,LEGRIA-shúrt co- t d b I O '1 d Y i I a noite esse is, ao rnotons- lho, Mana o, Anjos arva ho,
PI
on o

léeh
a a. 5

pUPhl °15 te
e·:

ta de praça Antonio Tarraga, i Dircéa de Oliveira Condessa e
oso, a a pouco a so u os nus, .

didi'I·,
.

f t'
.

dorni ilti se apresentou u n In IVI uo, que Edite Speck Riefensthí.
')) A PROVA F' TOO!:;'NICA r.ies in an IS VIU, omlOgo u: Imo! .

J .._} Lo
-

•

id d b I J t requereu seus serviços para uma I'

t t I t sue supenon a e a a a .a an e a ,

d' f O10 eressan e �. or
, ' .

c1 "d nD "vIagem que preten Ia szer. P-R-O-D-IG--IO---'--'f-'---M-I-L-A-G-R-E-reustencra os menmos 0 oze,' d h id f' , sigm ica

4) Nd\ C GUI� E, O MARUjO- denoi d tid escon ,CI o OI prontamenle é\-I MILAGRE significaque epois e uma par I are-'
d'e! b

'

desenhos hid lt t � 2 2 ten I o • am os se puzeram a I
n I a resu ou.um ernpa e ce xz ,

"hV h-I" I'd camm O.
eremos ('Ie qua sera o I er

E
.

d d dd. 'I' '-'f' L m meio aa estra a eserta,
os pre lOS 1" .u111" .

d' 'd d d
-

porém, o la IVI ue, sscan o o

.revólver, com ele desfechou va-Purtida Ilrilleipal d d
O b

..

I
.

t
; rios tiros contra o chaufeur, ma- dirá logo sorrin o: que pro uto

em ate pnncipa sera rava- i E 'd' maravilhoso!
6) " SI) v\ �K 1\ DO ESCOR-

.

d d d F' 'I tando'o. m Sf'guI a revlst,JI] a
---------t\ � - " o entre os qua ros o Iguel -! ..

d
"

PIÃO-último episodio F C t
"

ã d i VItima, e e sua carteIra retirou
. rense . ., o fI-ca:npe o o"

'd d b d d
'

Preço-- J $000. E d
'.

B d a !Ioportancla e quatro contos, a escu ;rta e seu para elrO,
5ta o e uma equipe oa ase" e

A d'l"
,

1 d f' a poll'''.I'a ,consegul'u inf6rmal'ões
A· - N I 5 I Igenclas eva a a e el- ,. ::r

vla�ao a va ,

I I" f d d I t ...

__A'S 4,30, 6,30 e 8,30 horas: E 'd �
.

' to pt" a po ICla oram coroa as e que e e se encoo cava na 1 a-
'58 partt a prome.e um ollmo

dI" d 'd 'f' zenda Bacurl', E<tal'ão d", AI-J I' d d' . e peno eXlto, sen o I entl Ica- "::r "

ursento ar da .as a,

cobn lções em !
do como criminoso Takio Ina- berto Moreira, mumClplO de

que se encontram am os os con-
k' Barretos, onde acaba de ser

d ga I.
ten ore�,

J'!
' ,

-

A· t b nlUô ..IS lU IDvdtlgaçoes para preso.
AViação con a com ons --=--=-_-=- _

jogadores como: Porlugúl, Rezen
de, Helio e outros,

O Figueirense, por sua "ez, j;,
é bem conhecido, e, seus crack,
têm, na maioria, o seu nome fir
mado no peból catarinense.

I Dora.·io
: Preliminar: ás 14 horas

+-
Abrlrio as sessões: I �)!�ti�a• .P��.;!P.:l� á;_��_�o.!��
NOTICIAS N. 4--nac. da DFB I CINES COROADOS

FOX AIBPLAN I
NE\VS N. 20180, i REX, às 2 horas:

contendo: I OS VIGILANTES DA
O-UNA: Tropas japonêsas bem- LEI-I' e 2' episodios e

bardeiam e capturam Suchow
CHINA: A aviação japonêsa I. F. J NÃO RE�PONDE

bombardeia Cantã0 (;I;)m Charles Boyer (edIção espe-

CHINA: Mme. Chang Kai Shek I cial).
dirige assistencia m€lral e Preço- J $000.
material S()I ótfãos da g\lerra

EE.UU.: O presidente Roosevelt
assiste 80 casamento de seu

filho mais novo.

EE.UU.: IIPaker Darn", o maior

dique do mundo
EE.UU.: O menor motor do

".mundo
EE.UU.: Aqua-plano, o esporte

favorito dos banhistas das

praias da California.
Preçoll-2$500 E' 2${)Oe,

Pala amanhA o IIliderl tem em

cartaz, ál 5, 7 e �,30

Decepção sublime
um filme dedicado ás moças na

interptetaçae de Claire Trevor,
, Jane Darwell, Arline Judge, Eve
\

Iyn Venable e J. Edw. Brem·

bergh.
Preço:- 1 $QOQ.

mais antigos do

Prolrama diurna

De 9.00 á. 15,30 horaa - Program", Vo
rlailo

De 15,30 em õiante - foot-Ball - �peaREr
Oiluualilo Cozzl

Pro,rama noturn.

o p .... irneiro jogo que Flo�
rianopolis assistiu

Muito se tem dilo e escrito a respeito dos primórdios do
futeból catarinense sem que, no entanto, nem sempie se tenha
dito o certo sobre o caso.

Desta vez, porém, poremos os pingos nos ii, e, crêrnos,
teremos esclarecido o que de duvidoso houver no asssunto,

Por isso, do relatorio do Extemato F, C. sôbre o cam

peonato de 1925, tão galhardamente conquistado pelos "meni
nos de ouro", transcrevemos da parte histórica o seguinte tó'

pICO:
«Embora desde a fundação do Ginasio Internos e Ex

tCHJOS tivessem suas diversões despoi tivas, todavia ambos 03

clubes consideram como ano de sua fundação ° de 1910

por terem tido nêle o primeiro encontro público com elernen
tos estranhos &0 Ginesio.»

o primeit·o mateb
..Referirm-nos a um match de [ut-ból, ° primeiro que

viu Florianopolis, disputadIJ em 14 de agosto d'aquele ano,

no nCampo do Manejo", entre um combinado Internato-Exter
nato e um grupo de moços de S, Paulo e Rio que aqui se

achavam para concurso de J a. entrancia, Ápezar de iniciados
nos segredos do "association" pOl um dos sdvelsarios, o sr.

Romeu de Miranda, ou fosse por gt:ito ou por um sorriso da

sorte, aairam os ginasianos vencedores pelo score de
2xl.

Distinguiram-se neste encontro dentrp. os Internos Alfre
do Schlemn e Pedro de A!cântard, dentre os Externos Ro·
berto Moritz e Fernando Garrocho de Brito».

Pelo exposto, conc1ué-se que o Externato, respecti vamente
o Internato, fundados 'lmbos a 14 de Agosto de 1910, são

OI mais antigos quadros de futeból de Santa C�tarina.
Só em 1914 é que apareceu um outro clube, o América

F, C., de Joinvile.
Julgamos, dêsse modo, ter, d� uma vez para sempre, es

clarecido a questão visto que o documento supra-citado é di

gno de fé pois que foi elaborado por homens de reconhecida

probidaúe e wponsabilidade.
Estão, pois, pingadus os ii ...

O. Cunha

Nodeias tio dia
CHOCOLA.TE, ao lue se

conta, já ouviu a "sereia" de rr,UI

los c1llbe�, O excelente centro

médio jogará hoje no Figueirense
e no dia 7, será o eixo do leis
no jugo com o Marcilio Dias.

Fala-se de S\\ia inclusão no hi
color.

Afi�al, perguntamos, onde fica
rá Chocol\lte? Na cêrca?

SANTA RITA, o jovem ar

queirú do Externato assombrou
mundos e fundos. Muitos convites
lhe foram dirigidos. O "menino de
ouro", porém, continuará no team
do seu coração visto que a Liga,
diz êle, traz muitos embaraços.
O AVAl' fará em bréve um

grande pic-nic com todos os cam

peões do ano.
-----

O ATLE'TICO, vice-cam-
peão da Capital, ultIma lIS nego
ciações para um jogo em Brusque
110 próximo dia I J •

O MARCILIO DIAS, de

I haja},
obteve no domingo passado

uma béla vitória sobre o Paisan
dú, de Brusque, vIce-campeão do
turno, pela contagem de 5x2.

Mareada data
A L.F.F. cedeu a data de 2

de outubro para a Associação dos
Cronistas fazerem realizar o seu

festival ém beneficio da materni
rlade. Afim de preparar o ptogra.
ma os cronistas esportivos reuni
se-ão, amanhã, 01\ séde da À,Clr

Salve Avai e
dignos cam

peões

-A'S 4�30, 6,30 e 8.30 horas:

LAFlTTE, O CORSARIO
com Fredric March e Francisca
Gaal.
Preços-2$500 e 2$000.

Oe 18.00 Q. 23,00 hora!!!

moaclr montlmegro.
rele.te: Alila
:Nestor Amaral
Orlluestra OE Cansas
�aOQmÉs (l a �It 5tQres
�E.IDnal Oi! Cante 50ntaro
e:6umrOo Patan!! IZ sua Tiplca Corrientes
Romeu IIhipllman cam Q Orqutzlltra Oe

CancertoEl

"'S hora. cErtas, JornaIs falaOas com na·

tlcios em primeiro mãe, fornrzclelaa
pEla A HOITE, rz oferta Oe Casa
fiulmarQlI1!I Lté�a" agEncia ('a Lo
tula fKOrzrGlI

A'I 18.CW - Baile do "iABONJITE
TABARR.A".

A'. 20.30 - A PRE-8 EM BU••A DS
TALENTOi - Vm pr"lrtl
llia para cal.urGl.

Spoabr .. �.o �.lm.rã...

Ao valoroso Aval F.C., cam

peão da Capital, dedicamos o

seguinte acrgstico:

Saul
Diarn A ntino
Arna L do

Vadico
Berr E ta

ROYAL, às 2 horas:

A FILHA DO SALTiM
BANCO com Rochelle Hudson
e Richard Cromwell e

I. F. J. NÃO RESPONDE
com Charles Boyer.

Preço--l $000.

-A'S 4,30 HORAS:

Pela CO"v1PANHIA NA
CIONAL DE COME'DIAS
DE �IBEIRO CANCE'LA-

A ti. d. S. Paulo
A_a.IIA:

OJlLANDO SILVA, NA:aoIl DIA.,.OB LAZY
• ALlIIIJlAXTI:

"'5 Zl 35 - ALmIRRHTF. ... "8 �wall Cu

rl�siõaões mu!!!icals".Em caileta com

a Railio Portu Rlegrense, 011: Porto

Alegre: E RaOto ClubE ilE PErnambuco
OE Recife, onOas longa!! E curtas Pa

troclnlo 00 5abonde EUCALOL ..

SApo
V ilain

G A lego
N fzeta

Walt fi r Langue

Debico
AI I
Bor " es

Os N f

J O el
S iívio

Preço:-l $500 .

-_}\'S 8,15 HORAS:

Pela Companhia Nacional de
Comédias AS ALEGRIAS DO
LAR.

Preço-3$OOO.

Pa ti heco
eh A vinha
Oli M pio

Paulo
Forn E roUi

Iv O
B E tinhc

Cadinho S

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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S�PARIS, 3-Embora haja rela-I arredores sobre o monte Puigos.]tiva calma, ha vinte e quatro \ Ambos 03 lados comb rtenl.es con- I
horas, em toda'! as frentes, fi firmam, que ha relativa inativi- i

aviação nacionalista tem de.,;en-! dade, tanto na Irents do Ebro, i
volvido grande atividade na costa.\ quanto na de Estremadura. i
catalã, atacando Bercelona, Tar-

.�"�R�Q" .. _"'an���",_u"u" •

j
rago,na e .yarios pontos menores. I �ntr�nf� de I

A s ultimas horas de ontem, I - �.§g � Iseis trimotores bombardearam I
.

iil1 !!l
Tarragona, pondo a pique tres ag9Ja mlnera� i
barcos de pesca que se achavam

lIlI I

;�i�s�rto e de�truindo varios �di- a tiom �c i I ioS IPouco depois, uma esquadrilha Isurgiu sobre Barcelona, senda aíu- Varias pessoas nos tem procu-
o.:enLada pelos aviões de caça lega- rado no sentido de reclamar con-!
listas. tra a falta da en trega de agua IVallcarca, trinta kilometros dis- mineral aos domicilies, por parte
tunte de Barcelona, tambern foi da empreza respectiva.
atacada, porem não sofreu darn- Procurando obter esclarecimen
nos, o mesmo acontecendo com tos sobre os motivos determi
Vandrell, maia ao sul. nantes das reclamações que !lOS

Sobre a aldeia de Bellgey fo� têm sido dirigidas, o.mstatárnos
mm lançadas vinte bombas, que resultar de uma deter.ninação do
destruíram oito predios. Até ago- fisco federal, sobre a qual já foi
ra, soube-se que houve ali tres apresentada a respectiva impug-
mortos (li onze feridos. nacão.

San Felix de Guixols, vila da Emquanto, porém, o case não
costa ao norte de Barcelona, foi tenha a sua resolução definitiva,
bombardeada ontem e hoje pela poder-se-ia, talvez, autorizar a en

manhã, tendo nove Junkers Ian -

I treza
nos domicilies, uma vez

çado trinta petardos de cento e que numerosas pelo seu estado
cincoenta kilos, os quais arraza- de sande, não podem utilizar-se
rara vinte e cinco prédios. i ria agua comum.

A população mal teve tempo i
--------- �-------.

de.. procurar os .refugios, Iioando A 'torra-tão'três pessoas feridas. J I ., l' •• ,

Pouco antes da meia noite. um � .d
A grande Cia. de Comemas Hiheiro Cancela levou ante-

hidra-avião vindo Majores 'voou Ue uetentos ôní em a cêna as �OSAS DE NO�SA SEN�OHA e ônt�rn \ DI-

sobre Rosas, a trinta quilometros <
! TADOR A esta, peça, que lhe servIU. de estrea; e _9ue .fOl coroada

da fronteira fmnceza, lançando PHILAI?ELP�IA, 3-:- Espera- ,de fartos aplausos, e em que FranCISco Dantes tao bnlhant.emente

t· t b b c8I'1'aln I
se que serao presos ho]o algun3· atuou

r1l1 I:l. om. a13, que no! d _J f A 1- - _J'
•

«gr�u os », .quan\l.o ar conc UluD I Restam-nos ainda duas ou três representações do admirayel
o flgOl'QSO I?quento .aberto para! elenco que seguirá para Curitiba, (lnde grande sucesso alcançará,em
apura� .as clrcunstanc:as em que II seql1encia continuará a sua bl'iihanLe tournée.
se venfIcou a «torraçao» de qua- Hoje, ás 16,30 será rerre;entada a comédia A TIA DE
tro detentos encontrados m0rtOi! I SÃO PAULO e á noite ás 20,15 AS ALEG RIAS DO LA n.
na!! $olitarias da pl'Ísão 100aI. --.-...

URUSSANGA, 3 - Faleceu,
C.·edito Mutno Pre-

R
·

t I·ontam, em Tubarão, a espo�a 'do General Pedroso
I

dial egls ro . e Icen'"
sr. A tilio Baínha, senhora d. J 0- d

·

d d'sefina �ainha. Lima Realiza-se amanhã mais um ('as e socle a es
Seu corpo será tra81adaeJo para sorteio da acreditada «CREDITO � NEWTON BRUEOGEMANN D. CAHMEN COLONIA

est.a cidade, em trem el5pecial, MUTUO PREDIAL», com o estra�lJ·e·lraC'efetuando-ae o funeral ás 16 ho- LISBOA, 3 Na idade de 80 premio maior de 5:600$000, além I S :J • O nosso joyt'm conterraneo Acha-se enferma rf'colhida n

raso
anos, acsba de falecer nesta capital de outros menores. Chamamo;; a Newtodn GIandrd3. Brueggem,ann, um quarto reservado do Hospi-

A morte da desditosa senhorB "8���r����d�o:�ti��atInha tomíJ' atenção dos prestamistas dessa Pela Secretaria da Segurança a�licad o � u.no .o, c1rsâ p�tequ}" tal de Caridade, tendo sido sub-

('auson aqui profunda consterna- do parte na repressão do surto re. conceituada empreza a se habili- Pública, foi nesta data, dirigida! Olc�'lh
li

dmVl':rsrra
e oH ar�na, metida a uma intervenção cirllr

çn0, pois além de s�r largalllen- volucionario ocorrido naquele ano tarem a mais e!jte formidayel· 30S ars. delef(ad09 de policia, a eB I o o Pera essor enflqh�e I
gica, a exma. sra, d. Carmen Li-

t I ,- d d t d d
no norte de Portugal, sendo em . cI'rcular n. 21, chaman-lo a aten rAuegge�ann �z tanas aman ét. nhares Colnnj·a. dI'gna e esfo,'çauae re amo.na a, er� _

o a a e 1920 nomeado ministro do inf.rior
sorteIO. u t"

exeds33 vll'tudes cflstas, c mais tarde ministro da GUl'rra. ção dos mesmos para o decreto o amvers��Ia�
e aPtresp� .ar�s r presidente

da Comi:õsão Pró-Pré-
.

���@1�.������tl:��@f&����G.a••••����K;i� fedf�radl n. 3.016'1 de 24t de agosto ��d�I�::�S
me ores vo os e e 1-

vento�io .. O �stado 'ddaiextinta d.l-

��.- p. m o, e regu amen o que com I ma nao InspIra cm alOIl.

��� êle baixou, da me�ma data, PII- A t· d��' blicadoll no «Diario Oficial do r Igos e FALEcnIENTOS

�l� Estado », de 31 daquele mAs, e

�:.� que dizem respeito á licença e couro
SALVAT0 PINHO

f'� j registro de 80ciedades estranjeiras
�';J para fins culturais, beneficentes
�k; ou do assistencia.
•
�
G

I Farnlacia de

ii plantão
e
•
•
•

PRODUÇAo DiARaA: 600 chapéus •
TRABALHAM EM SUAS OfiCINAS [,200 ErylPREGt\üOS O
REPRESENTANTE EM SANTA �ATARINA: .�

M C O & Cia. �j
Rua João Pinto, 5 Caixa Postal,37 �: .

TELEFONE 1658 FLOBIANOPOI..IS 'li.!

A convite do distinto cavalbei� Faleeeu, repentinamente, Ti li

ro sr. Adolfo Thumel, digno e cidade de Laguna, o sr. Salvalu
f.\tivo representante da conctitua� I Pinho, 80cio da conceituada firma
da firma Sauer, Surmanll & eia., l Pinho & Cia. daquela cidade.
fabricantes de finissimos e afa� O Ilr. Salvato Pinho foi um

mados artigos de couro, estabe- dois maiores batalhadores pelu>
lecido� em São Paulo, visitamos progresso da !lua tena, tenJo-lhe
ôntem no Hotel Gloria, o rico prestado grandes serviços. Perten .

mostruario da importante fabri- cente á tradicional familia o se.A

ca. Os artigos de sua fabricação falecimento causou, grande cons-·

rivaliz;am com os que mais per- tllrnação.
feitos forem, e estam09 certos de ."�..,--_ .._-------_••_••••••

que a 'lceitação dos mesmos, pela
especial qualidade, será bastante
promil!8ôra.

e�@••e...o••e••••••••••C•••••••••••••"."••••••••"1

Dra. JOSEPHINA SCHWEIDSON

CE'lA

Nossa Vida·
.\.NIVERSA lHOS I HABILI'l'.A.ÇÕES

PROF. CELSO RILA Frenscisco Motta Egpezim Ju-

.

nior e Maria Placidina da Silvr-i:
A data @Ie boje assinala o uni- ra, ambos naturais dêsde Estad.:

versario natalício do nosso distin-] domieiliados e residentes nest J

te oonterraneo sr. Celso Rila, I Capital.digno inspetor do ensino, em cu- Ele, viuvo, de profissãe comer

io cargo vem emprestando o me- ciante nascido aos li de setembro
lhor da sua inteligencia. Ainda de 1884, filho de Francisco Moi tJ
ha pouco li Interventoría acaba Espezim e Criatina Motta Esp«
de dar-lhe a honrosa incumben- zim.
eis de em SC";o Paulo, representar Ela, solteira, de profissão du
o DQSSO Estado nu Congresso mêstica, nascida no dia 10. d,)
Educacional que se reunirá den- maio de 1884, filha de Francisc..
trs de pouco'! dias na Capital Carlos da Silveira e Mara J(,sé
Bandeirante. do Espirito Santo Silveiria,
A's felicitações que receberá

pela auspiciosa data juntamos as CHIWA}[ UNS

A \fOZ DO

Dantés

nossas.

Encontra-se nesta Capital o ('X

mo. sr. ceI. Otacilio Costa, iui

portante fazendeiro residente (III

Lages e acatado advogado, neste

Estado.

CEL. OTAGILIO COSTA
Passa hoje li data aniversaria

da exma, era. prof. Maria Luiza
da Gama, filha do nObSO saudoso

patricio desembargador Aires Ga
ma, e acatada educacionista.

COMANDANTE CANDIDO
CALDAS

REVOL'UÇÃ
NR LJ�

Possúe 158 máquinas de típos m0dernoA e

aperfeiçQados. Dessas, 16 são de costura
Uma 'ierralhetia, com 18 máquinas instaladas,
está apta para consertos, fabricação de peças
e peqneuas obras.
Para a confeção de fôrmas, caixas para cha
péus e consertos em geral, pOilsúe 18 máquinas

Fazem anss hoje:
JOÃO NUNES NETO

a senhorinha Nair Silva;
o jovem Francisco, filho do sr.

Francisco Meira, comerciante.
Vindo de Laguna acha-se nest.i

capital o sr. João Nunes Nu,,_
do alto comercio daquela cidu.t ,

sulina, que se a-ha hospedado " .

Hotel Gloria.

Falecimento
em Tubarão

(ESI.eeialista em doent)as do
e ereont)os)

CONSULTORIO

Rua Felipe Sehmidt, 39

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

Estará hoje de plantão a Far�
macia Moderna. á Praça 15 de
Novembro.

Lavando--se COln O·

" �

Irg
-------

WETZEl

�bão

pecial_dade"ln

Fez anos ônteru, a exma. sra,

d. Ivone Darmos, digna esposa
do sr, Darmos Junior, e destaca
do elemento da Cia. Hibeiro
Cancela.

de

Festejou ôntem, 8 seu aniver
sario natalio a gentil senhorinha
Sidalia Souza.

Procedente de Laguna enci

trá-se cm Florianopol i;. o

Franklin M. Pereira, do comer- ,

lagunense que aqui se acha u P,t ,
seio.
ENFíHüUOS

CAP. HELIO LUZ

Festeja amanhã o seu aniver
surie natalício o nosso prezado
contorraaeo sr. capitão-aviader
Helio Brueggemann da Luz, B ri
!hante militar, muito acatado no

seio dos seua companheiros I' cer

cado de, um órande circulo de

amigos que conquistou pelas suas

invulgares qualidades, o distinto
aniversariante scrá hoie muito

homenageado. Desejamos ao esti
mado conterraneo inumaras feli
cidades.

Alacado de gripe, encunt.r. -,;�
enferm», I ecolhido aos seus UIO'
sentes, o ilustre t enente-coroncl
Candido Cal.las, nohre comuu

dante do 14 Batalhão de Cuç I
do e�.

rEmbora o seu estado não iM
p J'e cuidados, tem o di'li.into ofi
e,"1 eida I a r g a m e fi te visÍ.
t ado em sua residenci�, pelas pr!!"
s ali mais destaeuveis em nOS8U

meio s ocia I.
A GAZETA que vem acompn

nhando COIl) () rnai,; vivo intere:J·
se o estado de saúde sua f'Xcia.,
faz ardentes votos pelo seu rápi
do e completo reslabelecinlento.

:Fazem anos umuubã:

a exma. sra. ci. Gcntileta Li
ma, viuva do saudoso conterra·

ueo sr. Ado![o Lima;
o sr. Saturnino Fernandes;
o sr. Antonio Fedrig().

Senhoras

& Joinville
-------------------------------------------_..-----�
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