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BERLIM, 12 - o marechal Goering no seu sensacional
discurso lançou a luva do deaafio contra Londres. Em nenhum do!
�eU8 recentes discursos os estadistas britanicos aventuraram-se li Ia
zer referencias explicitas ao Reich, citando o nome da Alemanha nas

suas advertencias, mas, mais ou menos veladas, o marechal Goering
fel-o, pronunciando pausadamente o nome da Inglaterra no seguinte
trecho:

Não nOR convencem ameaças irrieorías. Não importa quem
mai. anda tagarelando em pról da paz, mas sim quem mais age
para mantel-a. Seria melhor que a Inglaterra falasse meaos em paz,
Icrmulasse menes sugestões e, procurasse implantar R ordem entre

os seus próprios judeus>. (Aparentemente, referindo- se ás desordens
va Palestina).
.). Referindo-se á <solidês inquebantavel» do eixo Homa-Ber
lim, o orador exclamou: «A Italia e a Alemanha, na Europa, g f) Ja

pão, na Asia, souberam construir um uuico baluarte que existe no

mundo contra a peste uaiversal: - o bolchevismo s.
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eicnalismo que a êle se habilite, Essa prerrogativa foi concedida
obriga, o que é peor, á franquen- pelo prazo de um aDO, tendo se

da, de sorte que, por vezes, &0 cogitado, posteriormente, da sua
torna impossível ao! candidatos prorrogação, de acôrdo com os

preencher essa condição, porquan- projêtos TIS. 93-A, de 20 de iu
te na maioria das vezes o fun- nho de 1936 e 3e> de outubro de
eienario, aliás funcionamento des- 1936, respectivamente, e ainda o
ees cursos 6 diurno. de n. 401, de 23 de junho de

Acresce ainda outra circunstan- 1937.
cia, n;;o sem menor importancia, Esse último passou em primeira
semente nas capitais e Das prin- e segunda discussão na Camara
cipais cidades são mantidos os dos Deputados, tendo sido apro
cursos comerciais, ficando dest'- vada a última em 5 de julho de
arte grande parte de seus cole- 1937.
gas, funcionários de outras Agen- Confiava-se na aprovação em

eias, impossibilitados de. Irequen- terceira e última discussão.quando
ta-los. surgiu o Estado Novo trazendo.

AléOfl disso, ainda que sejam como consequencia, a dissolução
sanadas essas duas dificuldades, do Parlamento.
isto é, que haja curso comercial E' pois, levando em conta. o

Nos circules interessados Vêm I prazo condcedido pelo decreto n.
e de Irequencia noturna. consti- acima exposto, que se permitem

sendo agitad� � _questão .da ins- i 20.158 de 30 de junho de 1931 tuirá tal, sem duvida, sacrificio, solicitar a v. excia, se digne 80-

eriçao. na D1Vl!8, de Eneino C0- o qual facultava aos guarda-livros para quem trabalha seis horas lucionar o assunto em Ióco, son

mer_ciAI do Rio de Janeiro, para' práticos que exercessem ou tives- .
ern serviço de banco, que exige vertendo em Lei o já citado pro

gOSI), das consequentes prerogati- sem exercido a profissão - obter e�orme. atenção e
. ruCSU.lO grande i iêto n. 401, de 23 de junho de

vas, dos guardas-livros e conta- diploma de guarda-livros, medi- dispendlo de energias, visto então I 19:n, ou pela fôrma qUI3 parecer,
dores práticos não benefíciades ante prestação de exames a situa- terem que empregar as poucas I ao espírito clarividente de v. ex

pelo decreto n' 20.158, que au- ção dos que ueoessitam daquele hora!'!. de lazer noturno na fre·1 cia., mais acertada.

torizou aquela providencia, documento é, atualmente a de quencia das aulas a que estarão Assim argumentando, esperara
I Alegam O� guarda-livros e con- fazer o curso de guarda-livros ou

os ��ndidatos obrigados. os �jgnetariol o amparo de v.

LONDRES, 12 - Ouve grande atividade nos circules go- tadores praticas que, em razão perito contador, eonstantes o pri- Ii: bast�Dt� .

elevud;; o nume- eXCla., confiaNtes na orientação
vllrtlamentais durunttl o dia dI'! bUjí', f(;)�se �.das grandes distsneiss e meiro de dois e o sa6'fllldo de tre!l

rI) d� fenclOnano� do Banao do I de justiça e effuidade que vem

O primeiro ministro, sr. Chunherlain confert1ocÍou demora· prec(J r ire! lde �oa meios de comu- ant>t;.
'" BrasIl que tílm sua carreira

en-I norteando o profícuo e beneméri·

dCJmentc com lord BlllifflX, mini;:tr"O da", relrlções exteriorés. Tam- nicfl(,i\ú L,$se ea situação anormal J Ora, funcionarias ha que. não travada pela circuIlstancia� ex- to g ..werno d� v. excia."

llcnl recebeu (I chde do gov� .. n/; o major Atice, chefe das oposiçõs!' por qU(J �ai!saya o país, quando j ohiltante já posBuirem tempo de Pp�����.', �:!en�;�Sg�rOm, e��o cmo�; I nrxii"�'� �-��ii�,","US"D"E"I;do pnriawf·t!t(,
da vigenr'h do decreto-posto em I sflrviço e competencia funcional r �!iI' lU

LOld [!;;!ifax cOi:i�H:nc.j:.;u tombem com o embaixador dos vig�r, maig ou �e�lOs,. em 1_932 I suficientes para iá terem atingido de qumhentos. m;
_1lI

Estad"s Unidos,
-

lDum�ro§ proÍlsslonaIs delXa-1 postos de administraçã9, se acham Os decretos n9. 20.158, de 30 No Estreito uma razoavel {iaa!':·

um de IIlBcrever"s& no departa-! cerceados em sea carreira pelo de junho de 1931, e 21.033, de tia. Pede' se a pessoa que encon:rou

ml'nto competente, ficando, por! unico fato de não nossuir�m di- 8 de fev'ireiro de 1932 faculta- entl'�gar nesta red1ólção, ql.!le 3eü
• ..... I I'" d J'

'
,. gratInc�d(!j.

lS80, COJll a ..a..carreJra vIrtual-l ploma de guarda-livrOil, condição vam aos guar a- Ivros pratIcos I
---------.-_.-------_.._--...-.----

mente prejudicada, tolhida. : sem a qual não poderão aspirar que Já exerces.se�} ou tive�sem I A� a".
-

Entre os interessados n� rev�·: nem mesmo serem indicados áque- exerCIdo a proüs:;?o,. obter �IpL-1 liO i aça ()
grramento do dêcreto aludIdo. fi- les postos

ma d<ll guardo-hvros, medIante I <} d
. ,.

..' l' I'r 7' '" b I'
a marca que ornma na atuul.-

gurarn centenas de fUnCIOnarIOS Além dos três anos de �ue p.es ..Hçao oe exames, perante an- . ..

d B d BOI • ca préviamente concti�uida sob que sela a sua nec€s8lClade de
o anca' o rUI, que eXIge, CClniilta o curso e das de6lpezas

I f r
�

_.

d' s' ",- '
. I perfumarias, prefira sempre

para fezerem jÚ8 a postos d. e co- que o IlQbre('arregam de m0lde Isca lzaçao . a ) upenntendencIa I d
.

, lO , dE' C
.

I I as a marca
missão, estejam seus lervidore!!l a inhibir a grande p:larte do fun- o nsmo umerCla. t � ii ...
providos de diploma de guarde.... 'MIL ii MiliEIIIII e'$fM!lW!!!W?S!*e_.� !

a oraeao

liVÉO� ��st�O�;�:!�r. iniciou-se um ESTRADA DE f��1RO "Dia daI!!tb;:
movimento em pró I da concessão, -- .. -- ----

por parte do governo federál, de SANTA ({�� ��'.i c;rAR I NA p.r.tlll>� li! �1II99
lim aQVO prazo para inllcrição na � lIil ia I I �m.m,�g

Divisõo do Ensino Comercial,
tendo, recentemente, lido euvia
do ao sr. G�tulio Vargas, presi
dente da Republica, o seguinte
memorial subscrito por grande
número de funcionarios da agu
ei" loca'! do Banco do Brasil:

c Exmo. ir.•r. Gtt.lio DOrD8-
leI Vargas, d. d. presidente da
Republica dOI! Estados Unidoll do
Brasil. O aumento que dia a dia se vêm

Os abaixo-assinados, todos fun- operando na arrecadação da E�trali.
cionarios do �anr:o do B!'a�il, em de FlSrro Santa CatarilRa, nada mais
�orto Alegre, mtsrpretando o len é do que o fruto da alta cIarividen
tlr de grande .nlllmer� de co�ega!l, i cia do seu atual diretor, () ilustre en
vêm. data vema, mUi respt>Ito.sa-' genheil'O dr_ Humberto Pederneiras,
mente á presença de " excla' '1'dI' d d

. . .' �

., I aUXI 18 o pe a competenCla o r.
sohCltar 8".a espeelal atença.o para I A t

.

V't' "A'I F'lh.

d
� • n amo I orlDO o. VI ala.

as consl eraçoes que a segUl� ex- A regularidade de todos OI!! lllerTi-
pedem-assunto de magno mte-· l'

" ços, a presteza com que se rea IS[J m
resse p�ra 08 I�gn�tanoll que os transportes das mercadorias, li

O�s?�homar a I ar tde de �rands- pontualidade nos horarios, tudo isso
mItlf: e pe o presen e: aten en o. têm contribuido para que iii. ferrovia
ás �eIter�das deelar8�oes de v'l de Blumenau a Trombudo, venha

ex�a., fe�as �m lu�lJ�od d�que, encontrando na sua exploração resul
a� s o a ven o ?'s a o ovo, tados dignos de aprêço, que refletem
cna�o .

pelo esplflt? alt�mente fi competencia elos seus administra
pat:lO�!Co de v_. .excla., nao ha d�)fes.
maIS lDt:rmedlan<:s entre Q povo, Destinada!l um futuro de larga
de. que. aao parte lDt�g�ante, para projeção, deiilde que t!!. ·torne dativa
r611vmdICar <:s liIeUI d1reIto�,. desdt

8. sua !i�IlÇií.o COIU Itajaí, obra esta
que a v. eXCla. compete, B1 Jl!lstOIi,
tornal-oa realidade.

O estabel�Gimento em que tra

RIO, 12 - Seguiu, hoje, pelo balham exige, para a ocupação
cARARAQUARÂ.», para PortCII dQ!! cargos mais elevados de Ad

Alegre, tendo embarque mtiitO) ministração, pOilsuam os candida
concorrido. o general Eduardo tos a esses postol O� titulas ne

Guedes Alcoforadlll, que vae assu-I cessarios de habilitação constan

mil' 0 cemaado da artilharia di-

i
tes de diplomas de cORtador ou

TiiioDaria da S' Rerião, eom séde guarda-livros.
ém Crtn Alta. Tendo expirado, d. ha muito, o

beram ordens de permanecer em estado do alarma.

PARIS, 12 - O govêrno continua a tomar medidas de pre-
- .. ----.------

eaução para a defeul. do país, tanto no sentido militar como no

civil. Os 1.200:000 homens que estão em armas poderão ser rápida- 'P�A ltel Ih
..

mente reforçados por milhões de reservistas treinados e civis, caio I lh-�I Iam e es Sejam con-
emprego seria necessaric para os transportes. Varios serviços iâ fo-

dllldram a�vertido.s para ficaI'�m em prontidão, incluindo os <cbaufeurs »] ce I os 55 favores do de-
de taxis e onibus de Paris. !

üuVu� reservis- ereto 20.158 � Um me-

morial de funclcnarlos do
Banco do Brasil

PARIS 12 - lh" numero nã.. revelado dr

t; f'b:lJ)
to.

H [o� �Uír'e::1�ii!II�.ude adveit,tido pelt:: Grau
Bretunha

LONDRES, 12 - Informa-se, de fonte autorisada que a

Inglaterra advertiu diretamente a Hitler G{U8 uão se pe-le contar

€Ortl a neutralidade briraniea se a Alemanha provocar uma guerra
devido á Tcheco-Slovaquia.

Uma declaração semi- oficial afirma que, Illnl conscquencia
das conversações do embaixador Hendersom e.m N uremberg, ha to

dos Oi motivos para julgar que o ponto de vista do gcyêruo brita
nico foi devidamente exposto.

NUEREMBERG, 12 - Soube-se que ali atuais cenversa

ções entre os l3ud�to! e o govârno cip. Praga resultaram num im

palse, muito provavelmente Helllein ater-se-á ao apoio integral de

Berlim, proclamará a autonomia ou exigirá um plebi9cito, deixando
;aos rheques o ,esto seguinte.

A Italia se oporá á ideia do plebiscito

o quanto vale uma admi·
nistração prOfícua e

operosa

PARIS, 12 - Os circulo!! autorizados declaram que o con

dE Ciano, ministro do Exterior. da Italia, afirmou o Bloodel, en

ú!ll'regado dos negocios da França em Horna, que a Italia opor-se a

á realisação de um plebiscito na região dOll sudetos, para qualquer
BlOdificação territorial na Europa Central, muite embora tenha a

provado «in-totHm» as reivindicações da minoria alemã na Ch�cos

!!úvaquia.
•••�••ee e oeo�ê

tGato Angorá
Comemm'ando DO preterito sa

bado 10 do correnle, Dia da
Imprensa, a A. C. I. pnmlOV€U
conc!ignas fest�óJ, das quais par'
tIlharalll todos (ill cGm\)onentes
�a classe. A's 8 horas da manh�
a diretoria da6Juela AS:.1ociaçã(j)·
seguida de um grande numero d�
profisgionais da imprensa, d�po
sitou na herma de Jeronimo Coe
lho, o fuudador da impremi8 rD

tarinense, um rico ramalhete de
flôres naturais, falando neSS9 oca

sião o nosso confrade Walmor
Wendhausen.

A's 11 horas, na 5éde soei:.d
teve illgar uma recepçi'ío H()S di
retore§, gerentes, redatores e gra
ficos a quem Íoi oferecida uma

lauta mesa de frios doces e be
bidas, f�lando os nossos presados
tlonfrade'!' Iml. NelsQn Maia Ma"
chado que saudou os graficos,
respondendo em nomp. dos mes
mOli o sr. Nicolau J ()�é Vi�ira,
c.laeÍe das oficinas de A GAZE
TA.

o salario
•• Pede-se por obsequio, á pesllôa

min Imo' que encontrou um «Ate Agerá,
cinzento, o favor d� eutregar nes

ta redacão, quo !lerá �rotificado.
1\10, 12 - O ministro do Tra - -- - - �

balho recebeu ont�m em seu Ga·l' Uma r:ama do") urobinetl'l fi c0missão de sê!lario mio, g u v O
lIimo do Distrito Federal, que se

I ,,�. ,fllZill4'i f!�omp!lnhar do �r. Costa· por [lld.
.Mirandíl, clir:t�r do Depa�t.�men- RIO 2 _ A ex"• .,dição de te-
:1.0 de EstnhstH"· f' Ptlbhc](l1:>de, . t'

cnicGs do Mioistf;:ll da Agricultu-
ra, ch0fiada pelo �ngenheir(') Oton
Leonardo!'!. que e�taá pfQcedemlo
e"tudol'l na região de Tocantins,
enviou 1'161 m.inistre da Agricult'J
ri, am relattllrio sohre os .raba
lhos que vem realizando ali, 1;)0

qual é comunicado que os faisca
dores daq:uela. zona estão apu
rando a media. por pessoa, d�
uma grama de ouro por dia, que
vendem aOi compradort's a razão
de 16$000 a ,rama.

:,)n l111fil f'stíiío gt;�l. d" ,'. ,"líH-

�;õ"� dü sallil'io fiiÍwmtl.
Di"cursaram em breves Pt\l?,l

yrSII os dois representanlijtl dos

empregadores e OI!! dois dOB em

pregados, assinalando todos o es

pirita de colaboração que os ins

pira para a boa execllção da lei

que .)nst.it.uiu o sala rio minimo
no Brasil e hípotecando ati titu
lar da pasta do Trabalho 08 pro
testos de que redobarão OI me

lhorei esforços para que a patrio
tica iniciativa bem cêdo se trans
forme em tléplendida realidade.

O sr. Waldemar Faleão agra

dec�u, tecendo considera�ões em

torno da harmonia que 8e obser
va eDtre n6. Ila relação entre o

patrão e o operario e aSlegurou.
'0 prQPosito em que Ele acba de

promover, leOi abalos nem pre
I{'ipitaçõea, antes conlugados o

concurso geral, a efetividade das

providencial que fortalecem e ele·
ve. a tctmomia nacional.

Após a reunião na séde d:l A.
C. I" o 8r. Benito Araujo. repre
lJentante da Lau0ton do Brasil
Ltda., ofo1'eceu á diretoria a aos

iá iniciada lO p6la qual táo altamente se empenha o nobre Inter- jornalistas, na � Confeitari� Chi.
ventar Nerêu Ramos, a Estrada de Ferro Santa Catarina, pode di- quinho» uma taça de cham.pagnc,
zer-ie Que representa um dOi! fulcros mais expressivos do progresso m�ando da palavra, nesta .)casião
dai zonas servidas pela sua rMe. o 1l0BSO colega Nunes Varela.

Esse notavel surtQ, que presentemente se verifica, deve-se Ontem, ás 20 haras, tev� lu-
particularmente á modelar organizaçãa dos serviços delineada e ori-

I' gar a �essão golene na Iiéde da
en\ada pelo espirita dinamico e pela capacidade inol)nfundivel do li. C. L, falando o dr. Oilva!([(,
dr. Humberto P@derneiras, qli8 DO seu desenvolvimento vêm pondo Cillbral e (J jornalista Varela, to
o melhor da sua grande força de vonta(le e da sua extraordinaria cando nesta ocasião a banda de
cQmp.tencia ticnica. musica da «Fnrça Pública ».

Dr. Humberto
del"oeb.·asGeneral Alcofo"

rado

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



COMO se verifica nos grandes centros em que o serviço
I> 24 de Setembro de 1938 de transporte de passageiros é leito tarnbem em Íirncusines, reso]-

Sabado, _ ás 21 hOI"8S-- vera�l os Ir,?âos R{}�eres, conhecido" e seguros volantes Clemen..',
,

Mano e LUIz, organizar urna linha entre esta cU[)jtnl c a lutur .j-

G Rj� N [) I C)S A SO � F� t::" �== C) ,;�\.I sa cidade d.e Blun�ena�.. .
_

. .. ,

o'

P R III- ,n AV E- �� :t.� I Assl�n, estão a
.

disposição dos. qlle. qU,�H arn VlajéU V·i d

o

• I V � ��� BJumenau tres conlortaveis e luxuosas limousines,
, o !!"

O custo de pa'isagem é de 30$000. Desde que a lo',·
:'l.7.\fr�:'':3lr:m�f3;2�i:���'ii�.l%�r���Ei\,1l����;tW�=;7.!:li3�'hU.� ção esteja completa os carros P.artirão d3yuI a qualquer hora ,;,)

Uma data muuo g:nta ....0 jorualismo brasileiro é, sem du- i dia ou da noite.
vide ;,Jt)lFM. a qu, t!!\iJs;-;r.lrre ho;e.-,-10 de S'�!=rnb:o---qlle ?SS;." � ARNAl ARANJilÃ Outras informações na portaria Hdel Glmia---Ttlefonc·· ..

na!::: j 30 font.s do aDf:\,ecim'''!1�() da GAZETA DO RIO DE, �""
0 0 __.___

1.320.
JANE.t;{O, primeiro pericdic» que foi dado t est..'ll;-::p;\ 110 Bra5il. �

..

-----rua--·João Pinto n' 5J térreo §�'�"""I,':"!'-����-�
--

Vem l!l proposuo reproduzir (� bnlhante estudo historico �� r.� txa Postn § il"\) Ll5 fi � T 1'" A' , �... \2.1 .. (;'I '" �,� � ,j • r H O E 'I !WJ.
.', .

.

�que demos �. seguir, muito pouco conhecido entre nós, sobre os �; Phone 1.346 p. ' fI
� ��. :". �primeiros 'lagic!os de. impNn,a da B!i1sil... ,,:Raros : �.i.J, �Iesmo nos � Tell.""'0-. aíóA.' Llr',flllllllA.--"'Iiío�� I O .MELU:O�I DA pmLLif;i'A �• 1 ',' l' 1 I

' . ] �� !!l<o:,I"9Il.l.... '!ll!lIUl'.f.UII 'UI' _

)I]V1)f!W3 OI� F';!!'owsmo e des Ietras os que connecem a ustcna (,!ii .. � ACOMODAÇvES CONr;ORTAVEIS F'J\R/\ ViA- �l
imprensa no contiaente ameticano em geral, e, psrticulermente ne ��1 .'t 1.t\.t"T.FS E E" Y.lu .:l�, FA r'.r� I Ll /'_ c:. 1:1
Brasil, (.ln.:I'. 0. ��,';U !.lp:.,rccin.!t.'i1to f:)i, m�is.bmk visto que .1�05f;l1s !,!;.11. Codigos�'União','''MiltiSfl�@Ée!J'ep�JH!.·tJ!eu!lares TRATAIMI�P.:TIf� ���I_' ·;'��'[,i'u',)1�!;!.!!I�I.\· �1f'lI��lEM-.�O, .,�,i.;11 J E �� Sub-Agentes em: Joinvine e (3I1U°i!iibll i\}U;.. r� U 11.1 U"'n. !\1L3nM 'U'f!'UP 11.1

i't,:0 �e(:l.l!() X.V,7' Gr� o WllGO rr,í� q�!e. amua � (:30 p�s�UJa. n- �� ZINHA GRAS�lfE�RA E B�1Í)H.JA�JA. Uj
t.etaoto, em I. 5_'_9. l'0onte7.�roa.--a an�lga capuaí mextcana -e-cra I � -H-e-p-r�;�On-t-a-nt�-di;'ec�-d-e--F-ab-r-l-"c-a-ll�t-e-';- e-�-,�: .,j Anexo: J\rrn,�1Zt1m de seccs e iI:.k.tl!d� d,l !-,flm\;l,',a t2pogf!lha que apareceu í7.0 Novo Mundo; e, ç�� �I

1_
.. ,. n ,.f. .... d·fl> ... ..,."" do" sczuintes artigoO"' Ai r"", .... 8·n

..

ados i.,},'e�:{l 1583, era � imprensa intr�JuziJ>, no etcrú e em 1630 nos '.' 11 ót'..,. .,.... <tll'JI!. ""''''' o" '" b
. - o , iBi • i 'V I, ..._ ,-., '.I'

�
e-e

d Unid ! 'c� I Derval Sa�ta fC;ro'arill1U!1 !'�1::.51:<1 ... OS \. mncs.
I �" Tecidos FINOS, MEDIOS e GROSSOS ;&i • �

Eln traços rcpidos, vamos bosrpJejaf ó, evolução do joma- i ��., I 'g
lismo desde o começo do scculo XVIII. i�. Saccos de ;:.J.niagem para CA.FIE'?HIERVA�í�1ATE etc.

I"'�
_, s .;;;::;;-- .......-�IlIII!Ii_...

I-�::.m""-;;_''''';;;�:;.;;;;;:;:;i;J�··o.,
.. ,

I d! ,Vi Saccos de aií?;odão para A§SUCit;I!R�, ARROZ, irA- ,P6de ptuecer c,tHmh1:lv� a - cmora cw conhecimento dR:��' w ,�o .JfI<","iliflf" 1i!i��'"W�:!!, oiic:ii.IUia de n.uU*UUH'�')
'(te típogldfica l'l'J Brasil) ql.l .•mdo n'l mefropole porhlgw:':Zt1 já tra-I �� RU\lI-IA etc.

1T'i,�_ �� � .t-....SSOMBRO !! I� ,I ��.e
1. r J.j À 150') 1" '!" ': � 01eo de caco BABA$§aJ', para rABRH CA. u. �j "

....'lirT�J:.l,hlitv�."m pr�. ,)S antl!ds uU�
. \, e, de ta mesmo lHd ,''JU as maIs I �.�

-

�� �uer receber umi:l bi.h :� I CAUI..OS ZE"'::.m
I "n

•.. ,..,inr'u.�s para'7,·en.3 n I,ientt, I �.
SAIEAtOl.

Ih 'J' C-' A':J .., ."

� Finissimas melas "WALKYRllt�� p"'''l HO smpreza que e sem oe '; I o:np& mesas ('U 'lili1iS(!""'�"'. Acredit'em a;auos, é verd.'lde, que no seQI.;ndo seclllo I.,. ,
..

j ÜL (, ..
-

d "'d' � I I
.

I
'

o ",,� lll.�.u.,=���� fI,·lE�H..lu'\\�I'!.�� �REANQ'>At'Z grau e ut;h tlde, de., cS',' I culrcs O['VOOõ (_�,_. [TtiL'm«(�:,
X,�vI!I. ('lU.0''''',, do I) B-!;"�I'Ja O.fl'·.'

..

n'3"· er"'. p· ...s .. cJ,,,· tl)"l"ilf."d."z,o.s f". em I ,}t.'..:� 1'q�[;I;.8'il.:il� � �"il!l��utru',� e",," Y
.

�.
B d I I 'o, .,! 1 .. ,• ,'" e," � '- ",.,.. �" - -

d Afamados vinhos marca "CRUZElI:lO"'", de creva a f1.l0' 20: U.W (.as - �·,xe(.{J<.a (CC,, f; quô,qu."'(' ,l

i>:;�l�mbi.lC9 d.)IX,!l13.'iiOoa!.adj)o!Üícu oelevadli! . cqôliheruli:sima I
d:- r�dL!" ��� Caxi.as. J\rlarrecas, 35 -RIU. ' ! ço (·rn Cai8Ul!::J:J'l:i, pLocas. :.U,

de j'wssau,ql.lando In.a P0551.H.1I o mSJSft re�cel1.e coeglO e t D j'" 1 II'U.«>'l;Ulnll""�,.!"'" 1é67fUlirI l'Se"lo pa"la :espo;;r,,'). ,It'j[nbt:m (:m Wé;H"O[l:,l:t edClosa e l:lCO,TIf)arave ��llNtiIiU-R�'�1t. .l....,.m.B.�",
.

.'
.. ] ! "'�1 t

.

i "r., 1':--.,_,:.... D !, .. __ "f·CleS'A�t�§ que �.l�!�re[is<l! .Iverw! smgloü íle�ilM p.�ge3; �::l.� • nen!Jnsi�f. CHlIEL@N��., de Caxias. dRiB��..��1 ,_M'E r .. ·i(�n"O '"·.O:,� .";;r"",�ve�t!g.lOS maknalS. ref,ors;a.!l1! essa,; pleSOnçÕe!\:..

ah�s ace.taveli, tend
..

o I �"oo�.,· ,I' SOl< 'll"!e'B 1r.S12I<.S,,- C '\ COle las de vanos typos, para iI.. � s.:.u�V �
e:ll vl�ta a COne5[XHlCaiCIl'l twcada entre o ;'upremo �onsdho do

I'.'governo elo Bl'asll, em Recife, com os nove díretores da Compa- CASADOS.
'. ,,�.. ,',!l,Café de todos os typos, de I�INAS e ESTA..

!lchi3i das Indias.
! � DO DO R�O. . � IH

.

Ocidentais, em. Am5tel'Ul�am, --correspondencJa .resgu.ard"de II �".o.i!.·. d" l' d J. d d !, g.A R d H 19 Ma eiras ap ama as e parlas compensa as, e
�precwsr,mente no rgmvo eral (,� •.aya, coo.t.ra a ,e:ll:1stenc,.la, 01\·1..•

··
R,;o do Sul.

,o;;.. iiiJra:,..

� I I J ' H Visitando-a V .S. comtaliH� que (Ele e.src,bekcimen!oquel" épo�a, .j� qu::" ql.H:! p e o" oOlJtrw'uan: Ja f)�e yglllo el '�:: ��n DE CAR�A', genuinamente nacional, espe- h
' .

'1
' ,

dI'nUllil eztudo mUIto. compldo, t\ 'frc�dG FenCHa de Carvalho. �. li' no, v
� trabalha com farin ,a ri e tngc oe a. quaÍlda :�, recon v.':ccra

I �
Só e ' 1706, teve ítecJfe uma pequena tipografia onde

II)
ciaí para cozer qualquer sacaria, iiudt·o m�lb®r� � tambem gues� t!'atG duma Padaíiéi l,ue se e[lC0u[�a Bpr,;r; .. :�

se irnprimiam le!ws d� c,_'mbio 'l.� orações ..
A sua ,vida, porém, .. :.,.... muit@mais.oesistentbe be 12nu{i.�o � maíi§) J lhada com to dos Co Hqui�ítGi) de

híg!CC'C'1
g"

barato do qu,>, qualquer ar 'ante ,tIO üe vela 'i
foi efêmera. O g>:lvePlO da mdrop�e obrigou FranCISco de Cas-

�)I fabricado com fibras importadas, de JllI!ta e de � RUA oEOOO}<O 20 :,tro Morais, entflo governador de I emambuco. a sequestrar &s � Canb.aw@. �"

let'!is impressas na citada tipografia e a noticiar o seu proprieta- �i, �, M

:�:s (�: �:�e�::Y�is\�:, imprimir ou consentir que lmpnmIssem

Ji'r� ALG9���A��:L::��:::O���OS O," , ..�..,p;.;;�

:.
��n 1 � 4 7, ��üQ�i() lz}do:o da f�onseca Ínaulgurava. � rri- � lIj

melfa, Oflf.:lOii t.pogr,:f1�a ,,0 Ro, Julgando se que a ela, semu o r-$�����m;;w;!t'l�\m�WC��_
material da que e:;u"tir!\ em Pernambuco.

Foi a trammlgraçào farsada da côrte de D. João VI dó o CONCILIAnOR coa:o o seu primeiro periodico,
para o Bm�il, que atentou o rigmi)so sistema adorado e instituiu NO CE�,RA, !mareceu em 1824, com a TIPOGF{J\FIA
dAillití·t'ilmen�e li implensa ne�te pltls. NACIONAL DO CEAI·V\'. remetida de .Pernambuco por Mano�i

A 13 de M.aÍo dt: 1808, foi a�8ílmdo o d0creto criando de Carvalho Paes de Andrade, a bordo da escuna de guerra 1\.1A-1
a "Imprensa Regia» fundada com (l m!1t.�tial tipograbco que o RIA ZEFE/{INA, () primeiro jQtl):.:! �ue �li �pllreCt_1l f'Jj o DIA
conde- da Barca trouxa da Secretaria d,)s Negocios da Guerra e RIO DO GOVERNO DE CEARA'.
Estrangeiros. NO RIO GRANDE DO NORTE., foi a implema irnplant.'lda

.

Fo! a «Io:l?k'eil$,\j irwtak.da no predio que, posteriormente, el� 1,82� pelo alemA� �arlos FrederICO �;ul�er, gu� imprimiu (,) �I'ser.VliJ ao Pedagúgmm. pnmeuo JOtnal da provmClciL O NATALEr'llSf:,
A DEZ DE SETEMBRO DE 1808, sahiu da «Im-!

.

EM ALAGOAS, apareCé!U no m,,�mo nno, daado 6 IRIS I!�rens:� R'egia» o y[im��w j\..'\�n�l q_ue cír��u!�u no Bras�l-;l\ G�-II ALAGOEhSE, cuja vida fül por dem�i:. efêm.:olo.
_ �,�". " IZEl A DO RI\.) D!�, JANEIRO, remglCla p::>r frei T,burclO I EM SERGIPE) apareceu cr;n 183), com o NU11UADOr\

José da Rocha I� depois, pelo brigadeiro Manoel Ferreira de l\raú-I SERGIPENSE.
jo Guimarães. I NO ESPIRITO SANTO, iUrgiu em IS-to o seu primeiro

A priiâ(:irio, era publicada sema::nlment.e, depoiõ do nu- ! periodico O ESTAFETA.
,

mew 53, porém, pas�m.l a sahir ás quintas e ssbados. I NO ESTADO DO RIO data a ólrte tipogrf'lftca dos últimos 1Em 1822� ieal�ent�,. aiJlda não blivia li�erdad� .d� im- í1\n_os d� dec&:da de 18.20-30. poiti..' ji em : 829:, ap�f!�ceu em Nite"
prensa: qU(II� descJ,me ImprImi. qualquer obra, tmha pnmeuamen· rOlO ECO DA ViLA REi\L DA PRAIA l�RANDE. I
te, de subl.1Q�ter ao criteáo de uma «junta diretora» nomeada pelo EM MINAS, devido aos esforços dr) governlldof da Capita-
Governo. nia Pedro Ataidill e MelÇl,Wfgiu e:.o Ouro Prto;to o COMPILADOR"

Alé i.'s proximidad ..�s da Independencia. foi a «Impresião MINEIRO, em 1820.
iRe�ia) a. lmica tipo(i!rafia que oxistiu no Rio de Jalleiw. EM S. PAULOI a imprensa só apareceu em 1827 com o

So eru 1821. 7efvinG Vitor Meireles, que fundár!! (lJ DIA- FAROL PAULlSTf\NO, devido a iniciativa de José da C08ta
RIO DO RIO DE JANEIRO, est81beleceu uma tipografia, á rua Carvalho.
dos Barbons. NO RIO O!�ANDE DO SUL, apareceu um ano depois, com!

Em 1524, j� existEam no .Rio cinco tipografias e dois anos a publicação, em Porto Alegre, do CONSTITUClON AL RIO I
d

'

f "r� 'I' 0j I I 'bl' 'd d SPE GR .. "l"
...·r·.1 ".,

epms, o rances ..::..rm 10 f allcner, ançSVf.l a pu lei ii e o - f-\:�.í..)i:..l'-l:;L.

CTADOR BRl\SJLEIRO e em 1827, fiuq�i!\ a AURORA FLU"

I'
EM. SANTA CATARINA, apuecelJ em 1831, com O CA-

NHNENSE-o jornal de EVlIl'isto da Veiga, que tão grande in8l!1' TARINENSE e durant� maIs de trinta 2003 foi DES n:RRO a

eacil1 exerceu nos acoflteci:Uf:!üos que SI! d(�senrolaram até 1835. (mica localidade dest;!: Estado que teve tipúgrafi".
Como t.miroalàmos acicn?t, a insti�uiçiiio da imprensa 110 Brasil, é co-I EM MATO GROSSO, apareceu !la mesma épvca, entretanto

Inhecidu oficialmente, df:P015 d� scculo X.VIII.» I i,)mente �m 184:) te�� 11 provincia (J seu primeiro jornal:THEMIS
INA BAfA, ar.ü!�a capital do Remo) ela aplHeceu em t 811 t M.ATOIJROSSENSE,

:iQb o governo do conde dos Arcos. O primeiw jornal que teve a MEIA-PONTE foi o pr!�1ei(O ponto de Goi&s que teve

im-I'c.;pital. baiana, foi !1 lD�p� DE OUf3_O �? BRASIL jornal que pr�1Js�. �01 o seu introdutor .í, ,aquim Alves de Oliveira e f) seu

defendia ao lado do Sc!\1b\NARIO UVh.....O o governo de Por· pmoeuo lemal MATU fiNA ; :)NT ENSE. i
tugal e que tão rude campanha soheu do DIARIO CONSTITU- PARANÁ E AMAZOR',;, foram os dois Elitudos onde a �
SlON I\L, denodadamente redigido pelo vir.conde de Jequitinhonha, impreDsa apareceu mais h�diamt'nte. Em Curitiba, a arte tipográfica 1

EM PERNAMBUCO, Q primeIro prél!) foi montado em 18 J 5, f:;mollta a 1852 e somente um ano depois teve o jornal DEZE:" I

por iniciativa do negociml�a Ric�rdo Cata:lho, mas só foi utilisacl,-;, NOVE DE DEZEMBRO. .

em 181 7, por oc�sião dn malogrddo movimen�o republican!,) em que A antiga capitania do Hoio NegfCl, teve imprensa na mesma

pfepoltderou Q padre Miguelinho. época, potémsórnell � em 1834, aparecell a ESTRELI.\ DO
NO PARÁ foi introduzida em 1821, aparecendo am ano AMA.ZONAS.

,; ;pois o jomal de P>f!troni·-O PARAENSE ,-lIvirulento na lin- PIAU}, apareceu o CORREIO DA ASSEMBLE'A LEG.
�U'ff!m e ex:.ltado !ri" pregação dai idéas liberais e cOlistitucionais DO PIAUI', publicado em Oeiras 1935, e, finalmGllte
d,) tempo." PARAIBA, surgiu a GAZETA no GOVERl"O DE

NO MARANHÃO, foi introduzida RS menllo Ilno, apar ecelJ PARAIBA DO NORTE, em 16 de fevereiro de I tA26. J

�1ia da �mprensa
180Ssmm� 1938

Programa diurno

De 6.15 ás 17.30 boras

De 17.30 ã8 24.Gl) 001'1\3

Huna RCí1lan�
releste Fila0
Nesbr Amaral
Irm80s TapqJás
'Fllzirinha Camargo
rrlauro àe CJliu�ira
Orquestra arz Dnnso9
P(oàamr2Ei e a Ali 5tar3
RegIonal de Dante 50ntaro
Eôuarda Potanê rz sua Tipica t"orrilzntes
P';omeLl ôhipsman com a OrqulZs�ra di<:

Cam:rzrtoe

flbrzrtul'a com VOZES NOVAS, ellZmentoEli
estreiantes no raaio.

Fhl haras certas, 101'nai5 falaõos com no.
tlcias em primeira mãe, forneciDas
pela A HOll'E, IZ aferra õa rasa
Ciliuimarães Ltda., agencia ['o Lo
teria feCleral

A's 21.30 l'AHCAO DO DIR -. - Escrita
iZ interpretaõa por Lamartine 6t:ba,
uma "feria ao casa ele louças "O
DRAGÃO.

FI's 21.35 - SONATA DE PORTUGAL. Um
programa cuja organização estó a

cargo õo escritor Augusto Cle Lima
Junior.

A's 23.00 - RITMO DE ZAZZ • Programa.
õe músicas americanas.

5Ji1eaRIlrs õe stuaio: Celso 6uimarãea IZ

Oõuva!õo !.'ozzi

A.anlai • Orlanao 5ilva, Habor Oiaa,
50nia Barreto, 60b Lazy.

f'j'e 21.35 ARCA DE NOE'· ffiesqultlnha
IZ SUQ troupe.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NUREMBERG. 12 - O ministro
da Propaganda. dr. Joseph Goebbels,
díscursanéo us congresso do partido,
manifestou seu despreso pela c de
mocracia e sua descendencía, bol
chevísm,», criticando violentamente
todas as democracias ocidentais. In
clusive os Estudes Unidos.

Tratando Iígeiramente do proble
ma sudete, Gcebbels disse:

«Os porta-vézes democratícos ju
deus falam de perseguições na Ah.
manha. esquecendo a opressão so

frida por sudetes, slovacos, hunga
tOS e ukraniaaos na chamada Tche
co-Slovaqela democratíca. Os ãemo
cratas anglo-saxões ignoram as per
seguições relígtesas III Russía e Es
panha e não se lembram que as

primeiras tentativas sudetes para
conseguir a autonomia foram a fo
gadls em sangue no tempo de Ma·
sarik». Goebbls sustentou a tése de

que o bolchevtsms sémente se. de
senvolve em sólo democratíco e a

democracia conduz ínevítavelmente
ao bolchevismo.

GAA da
vera

A VOZ DO POVO

Atacando as Agua e esgôto são os pro�
democraclas blem.as que preocupalD

preseneemeate o prefeito
de Blurnenau

sacas de A
I
I

ofe�1s��va
III m

mars vre-

�enta
assucar

----- ---

Agencias de
e venda

o

nsmo

passagens a es

tranieiros

tu
de

"

II

�_�M�����������=��.'�_�"�"'!:'=��"""�����. � PROD IGIO, significa:';MILAGRE
I ' MILAGRE significa

Sanaterie "Santa Catarina"
I

CIIARLAUTR
asando o creme

CIIARLAUTII

Dr. André Kiralyhegy dirá logo sorrindo: que produto
maravilhoso I

DIRETOR PROPRIETABIO

Estação PERDIZES -' Vila Vitoria --- Estado
de Santa Catarina

�9I!j&Iii__!Il!ll"'Ii _

O maxirno conforto
para as irrnães

Dtoneso melhor estabelecimento, perfeitamente aparelhado
paralo tratamento conservativo e cirúrgico de doenças pul
monares (pneumotórax, frenicotomia, toracotomia). Este Sana
torie encontra-se locallsado na Estação Perdizes - Vila Vi

toria, na Estrada de Ferre S, Paulo - Rio Grande, 800

metros sobre nivel, possuindo uz eletrica, agua encanada e

estradas de autemovel, com clima salubérrimo.
O Sanetorio encontra-se instalado com aparelhos mo

dernos de Raio X Heliodor, Ondas Curtas e Laboratorio

para exames de escarro, sangue, fezes, etc.

Seção aeparada para convalescentes de doenças graves,
estado postoperativo, impaludismo cronico (malária), esgota
mento, etc.

I TESOURO NACIONAL

CALLANDER, 12- Sou
be se que os encarregados
da educação das famosas
cinco Diones, estão estudan
do os planos para a cons

trução de uma casa, em que
.,

cada uma das meninas te
nha apartamentos completos

'

e o rnaximo conforto. \
Essa casa deverá ser \

construída no centro de um \ �

vasto terreno arborisado e ""''''-'
-,provido de pequenos pavi- -,

lhões com muitos -bichi- 24 d'ti"-, �ttlQylilllill!.��

nhos- para que as cinco '"', ii �) 'I ()meninas tenham «o maior t1;, I
contacto com a natureza»,

foi revelado que, contra- i�2 -4�.
ríamente ao que se espera - ·r .áÀ �.,,( �,

�'*-, (f � � 111 fI"'�

va, a fortuna das quintu-
pletes ainda não atingiu á
cifra de 1.000.000 de dola
res, não excedendo de.... ';.

800.000.
� 'I,"

"?ltiMi w* a.-Wn - rrrT

TenClimento. civís e militare.: Meie sôldo, montepio,
apolent.doriss, requisíçõ•• militarei e quaisquer recebimentos,
iaelusive DO Alfandega e lfecebedoría Federal-incumbe-se o

advogado DR. ANTONIO THEORGA,
(Inscrito Da Ordem dOI! Advogados 6 oferece RiFE

RENCIAS R\NCARIAS).
Escritorio: Rua l' de Março nr. 115-2' Andar

Endereço telegráfico: THEORGA-RIO DE JANEIRO.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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1fA

ii !�::,

1..111 Endereç;' Telegr.: DOL�-.---C�ixa Pssta), 32
S. FHANCISCO DO SUL- STA. CATAlUNA

�Il �A8ENCIA :OE VAI'O�E�

�1 �tmpanhia Salinas Peryrias·-·�io
"'J P''fÍ1!g Terres �t: Cia, Limitada -Rki

�.� Navcgaçãe Brai.�ilelra Limíhtda--Ri8

�! Na'\1eg}�çih) Calbúfriense Ltd�.-·-Cabo

�.JI Va.l1denbrl!.l1,do �.( Ciao-·Slal.líos

� V1ACtitNS n(�RTAS PARA O PORTO so RIO D! JANI!IftO

�j Nl1Vel���o entre BUCAREIN (joinvile) e: SANTOS.
311 ANCHA DOS R.EIS e RIO DE JANEIRO, MinHa-

I mente. fiem tramiltonl.
Tem �slZmpre' vapores em porte, eflrrtgtlmio

eh

Fríe

Eo.;:arrega·r;e de cb,sifjces�í(l, medição e EMEARQUIi:. de
.; toda:; lU especiee de madeires serradas, beneliciadas e em

-I teros ctc., cercais e mercadorias em geral, p�ra lI!u�l<.'juer
.

porto d·') Norte eu do Sul d� P!!lí�f bem come para til Extllrior '

RitC��C cargas de ímportaçãe] do País �U\ \16> Ex

terísr, �aríl êe:tembar2ça e redeseacho p&ra
as pr2!ç��;t.lo interier

9E,SVIQ };lA E. �f� F"E.RRO A�MAZeM. PRO'Rl�

SfRvrço GARANTIDO � RA'IDO---"�l! 05 .MOOICOS
�

m
� rllll

fJ��ê�1
Flmi� dI!) r��ifV�

16e.ill:'lh)$II�
2�a.?41:1:B1&*§o

LETRAS A PREMIOS.
por 6 mêses
pm.' i 2 mêses

Slljeite. JO 5:10 pftj!*r�1IllI.Al.

�xpecHante: das 10 ás 12 .e .tas 14 rãs �I
jb,os eabades: das 10 áll 11.:Be horas .

Endereçs t�!egraflco: 5ATliLLlTE

TELEFONE 1.114

+% a. a.

5% c

haras

. ).

FL
"".'
,..

Filiais e111:

Bmumenau, Croo�lre de SMI,
Jainvll., LalJ•• , L•••• ,.� fI�8

Francisce di. Sul

MOSTAUl\FtIO EM:

-----_

Favorita
-------------_._--- -----

Em

.j

'1 qulnro-t ira
15 di setembrc

s

mm

....... ,,;. ......'

;.:i�,.� "�. -

-

ALUGA-SE
C••a no IisU'ito

«Joh Pa&Sh) f·1,

Sal.. d-a visita - ciace
rraBd3� qurtQs - sala do
jutar - c.pa -- cesiaha ti

instlll. çhs sanitaries
Luz elétrica �fIll tsdos os

cmwpaltiaantes
Deis q�.t&i� complíK61OHte
emurades e tUfla 6xl'Ienclida

praia de J..,�nh&5
Deis PQfl'ks Iii deis snques

para lavaça(i dn roupa.
Ooihus na perta.

TQdos os campartimentos
tem janelas c a casa está

oon<piet.arr.eute neva, C0ID

modema fQm. ��O M S�)
Agu .. encanada para sitviçeS

da cosinhe.

CHAVES A' l!UA Mm
CHAL (;UIlIlRIIE N' 1

Floríanopolís

_,
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FIorianopolis-' J 938 ==-------------------..-_- -----..."__..".,..."""""""""'=-,,,,..-.,........_--"""....:,- ���,�-,

o-. Alfredo P. de
MEDIC:O

Eq,ectalista em moiestias de creanças, nervos
í�(lludismo e motestias da pele��;0�;�it������ ----

Tratamente do ernpatuaísme e das melestias da pe�le e nervosas pela ,fiutohemotherapia
CfJflSI1Jtorie e resitlencia-Praça 15 de Novembro. j 3
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T
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. �rei ra tem seu escríp- �
tório de advogada á rua �
Vísconoe de Ouro Preto �

•

ME'J,)IOO-�SPECIALI5TA �M WWLltSTIAi D� E�TO-��,; ���, INTESTIl'U), FIQADO I: RE�TQ
,Ifi.liA IftA�I�AL DAS ftEMe:rUUiOIBAS, SliM 0P1!iI--- ,

ltAÇÃO E SJi:M il�l\

_eeN8ULToPtIO â Rua Trajano n. 1, sebrado,

• ! dl::=:O da. 6

:..:: tarde

__ I
Mo!estias e Operaçõesdos

b.t-IO
OUVIDOS, NARIZ E GARe ANTA

Dr. JDão tia l�lAauj@------- ._--------
Assistente 66 Preí. Sanson, do Rio de janeiro. Chefedo serviço �J2 olhos c eto-rhíne do Centro di': Sa.ú@€

de Plortanocol's
Membro da Sociedade de oto-rhino laryngologia di) Ria"Consultas dIluías das 4 ;1$ 6 112 - Fone 1009RM Vi-sc0nd", fu\ CM,? r)r�t!"l, 11 - FLO!�(f ANOPOLlS

Dr. Joaquim �iadeira Neves

FOfma�o j!)sla Faculdade de M�dicina da Unlversldade de do Flia de Janeiro

Tratamcnte clínice e cirurgíco d� todas as meles
tlas dos olhos

CldtMI d. at4rf�içbKtM�rrtc na tliptci�lid�H.l�, 01X'l'1 o dr. PauÍe Filblil, no �'tiYÍç" do Prof. David S3.\'.oo, no Ho�pitalda Funti�ç!l.1t) G\�Hrée-Guin!é do Rio d" Jan�ir9Cempleta aparelhagem para ii lua Is,aciaRidadeII.treehfatds Midlca, CUnlca Geral
Cenaultas dlariamente das 15 zh 18CO'�SULTOmO Hua J�â" Pinto 7 sob. T�lefQna 1455RIIIOENCIA: Rua Tenente Silveira 57 Telef. 1621

Dr. Augusto
de Paula

�MEO!CO
OENCAS DE 5ENHO

RA1i-PARTOS
OpetaçOa8

CClfllult.rf�: jii!ga Vi(er
Melr.J.. li

"'0,10 Q .u I as 4 lu.

e.alil.lfa: Rua Vis-ende
de Oero "r.to, 42-

... : C.Dlllt... i., 1405
ae: Rei.idencia, 1 � 5'

r;�,
- ,

.•

r. Clari bal
t.� Gllvio
ADVOGADO

Avisai, .�i 'amig81 "

tigoe êQftltituintes que
hrlu. NU 'Itrlt.rio de

Yecacia c eontlnua a
ltar chamado. "ara

\talhar em qualfluer
arca do E,tldo.

crltorie: I. Deodere n' 15
FONE 1.665

E:x. ..ch&fe da dinical.dQ Heepi.tal de NOrllbert, (PIL'bt'�1Of
llldórg Burkhardt e Prof...

Erwib Kreuter]
EsplllaUlia em Ilrlrgla

gerei
j,

I . . .

I' (_]-·1 a ta crrurgia, etooec.olla, .e-

e\'!ças das senhera.) • part..,p'r. �ed�. !! II'!,!',. �e� cirurgia fi" &iatema D«'tlSct �

operaç�es ti. "laatieA

DS•• ln bs f'gitdor
Smlvio Gonzaga

Cálculo de qualquer
estrutura em con
creto armada
e ferro

Pranta.execução, fls
cattzação e direção
de ob.as

Aparei hamento com
pleto par-a constru
ções de pontes em
concreto armado

'li,ti

ADVOGA0.

nua Trajada no. 2.

Rua Trajal'lo, n' 1 I.&rai�

Tele,helitCl n' 1541

Dr. Carlos Corrêa
,_ .

Partes - Moleatias 4e
Senhoraa e

Mole.ti•• de erianças
Dlretar d& Maternlda"e:
Mad'cD .0 H'.pHal

&Iplomao@ ,$� Faaul
€fatie de MeliliQlina da

laia
Ex-interno e assistente do

Serviço do prof. MQla�
Ex�iDterD. .t. Oispeosario

Siha Lima
Ex-adjunto do HGsjl�1

Graffée Guinle e SanatQriQ
Manoel Vitorino

01utca médica cirurgtca "as
moles tias tfa

GA»BÇA E PEi8"ÇO
Especíahsta em

'I ,NA1UZ, �A-1\�ANTA E
, ('HJYIDMI '

f!f')mtrr�TORI6
18- Rua Traian« -18

:a:aII.I::N �IA
Hetel Olerla

. Diari:llIn6l\te ftas 1{j M 18 hs.

Dr. Sá u I o

CONSVLTORIú--ftua Tra�
aDO N. II ela. 10 ás 12 e

elas 1.5 ás l' 112 horas.
TELEF. 1.2A5

RF.5IDENCIA- Rua Esre-

l, . ve.s Junior N.

261I ,,_�,,1��
t)$-..>..'lt""W-iCl&Wt'ti,*"cprenasmttÜ,NW " ��"'d�ifGi�'*'
"

Dr. Mlauel
••••• ia

CLINICA GERAL
Via. Urinarias

Omar Carlleiro

Pal•• ,&o lia

1· Andar III Apartamento
784Postal,

Su�ursal:

Ramos
PR1f.PjJ�A}i:U�� .ALtlNOS PARA »XaMJllS A 3&. MA�mNnnhS Pl\ATItiANTN DE MA�UINAS, MOTtI

rtl@TA6 E' À TUDO MAIl �UE $E REFJIIUI A'
i\41i••UU&A M,.UUTIVA.

;. '" Lí�.'I L "�.a' D.V_Ã� .nU.Il\-1ti: AG
�ULÂ.:UPIG DOI IUIUi YALE.

l..Al\4!lO 18 DIi MAIO, 41

fLOffUANOf01JS

Curso de Maquinas e Pilotagem,_-'._"---_._-�---.----------

'''WiT' as . ! ..- .

"5' ., ,,' 5 PC

Conforto, Distinção e
. iam hr'YEf'Z'''' c» P'li IIÓ'$' •• W' c �?�r'" T �" '" ,.I'-�Si:i'--"si'i' -M't:.1;ê;L"'";� '. . -_

--

. --' -
-

-

Oem Economia
Só nos Trabalhos do

Consultorio Técnico de

«

IVO A. CAUDURO PICCOLI
Enl.h�h.íro Civil

"rofiSUBiOA.I& habilit.ados par-os �todo�
oa r.t'l'OS de ena;enharlé!, .Adrnlnlstração, construção e reforma de prédios com

pagamentos em prestações
P:»rojétc.i'S em geral

Escritorio centra' : Rua 71de Setembro, 47
Po rto Uni �. o
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A GAZETA,....n13,..t9,....,938
Tribu,,,a' de

Apelação
..Julgament4�s

da ultima Curio�:r;os det,alhes do caso
sessão IOC�f"i_�O en'"l E�elo Hori�o:ate,

., Asravo n. 990 da comar-. atr �vé,� de urn,� er"1trevlsta
u·ca d� Florianopolis, em que de,) cir-ut�5iê:�c.') qt-..J�; fez d�:) 'ljO*

é agravante Panair do Bra- ve fY"'i
"

U tt"'f""l: ho r r\e ri"1
sil SIA. e agravado Angelo
Crisostomo de Souza. Rela-! RIO, 12 -- Ainda està pa'rlFieou desolada ao

tor o sr. des. URBANO SA· í tente na memoria do publico o' saber-Ile homem
L!:S.

. I recente caso verificado aro Belo C tA. R LOS Z EC H
.

Foi dado, provimento ao i Hvrizonte e de que foi protege- Maria Marques da Silva pos- (:áes Fredel"ieo Rola - 7S

agravo po� .serem íncom�e-l nista. Mafia Mingues, hoje o sr. sue t .dos os traços lisiologicos 'Ht.NeOe�.IJ�fi�e@l!)••I!Hll"�HO••O"�""OONOe""e®@@� A'S 7,30 HORt\S:

tentes os JUIzes que fllnCiO-1 ManQ Marques. Acontece que o que caraterizam o sexo mesculi-
l.- fi- _� III OI � � .. '.R@liIDWJillle® �llmltJie� b.mhnilil

nam na junta de Concilia-!cirurgiacquc transfcrrncu em mas- no.
• 11i�I'ea ulail'lGa 'lHe iI��r�ttiH\IIti1S com Lorena Young e Don

ção. : culino o 5eÃO fe,-.:irúno de Maria Apenas seus cabelos eram sinas de luxo Ameche

,'.Recurso cr!me
_,

n
.. 3.1801s,e encontra nesta ,c�pitaJ. A �e-Igra,fldes e desciam, �": tranças, do 'O $000

(la comarca de Sau José, em portagem dos ,.DIana! Associe - ate ti altura dos quadris. O cor"
Preço5-2;p50 e- 2· ,

que é recorrente o dr. Juiz dos» assim que teve conheci- I pc, embora de pequena altura F ft.,�.,'" ft 'Ji; �. n Ap ft I m �� �.�i :�." ; �",.', iSubstituto e recorridos Ma- mento de sua presença, procurou ern virtude da deliciencia endo- �� U � tl a u u I li �
.", Dl � ���, � ii

noel Francelino Martins e entrevistar sobre o caso, o dr. crinica, é robusta e bem mascu-

R I I A REX. às 7,30 horas:
outros. • e ator o sr. des. José Neveá Junior. veRSO 4 pu- linc. No rosto aparece um pou'
C.USTAVO PIZA. Iblicidad'Ó!, o reporter leve de Ío"!C) dr: barba e buço espesso,

Saídas de arnL�as. as cidades d:'IS ,7,30 á� 8 horas da As garotas mais bonitas do
Decido o Tribunal dar sistir muito p<lril que o CiIUigiã(' I «orno um bigfJde. jmanhã e das 3 e rI',la as 4 horas ?i'I ta!de. mundo no f::Spet,;clllo mais des-

provimento ao recurso, para aquiescesse em fornecer dcla\hes! Desculpando·sl; desse detnlh«, Infor.mall;ões @m �JOll'll�IItOp�bs c:'� �s lumbrante do ano

o efeito de serem pronuncia. relativamente li mudar.ça de sexo i Maria Marques, que fazia ques-I c�auffeurs, Acacio Brag.a, B.oneco, (�!�ry, Jaca J.:smno e vttl\'lD.. '

dos os acusados como incur- de i'vhria Marques da Silv,L 'tão de ser considerada mulher, I Pmho-l elelone d�s }Jmousmes 1.221.
. , .

A.rtrtstt�§ e fOOll�MJ@�6s

�. o no art. 1 �2 da S:onsoli - «Este não é o prin:;ei�o ca .. 1 c:xpíic'l'.'a q\�e a b;)r6a nascera cm IIf ���M!�:':���!��;���;�"����������': com Jack BUlIly, t6a Lupii10 I�

"o;,� t�ação das LeIS Pena!s,_marJ-,!lo que o�one no BfflSd
..

fr&.fá' i 'ilitn:le do! haV:�l passado uma i �i � fú-:::h".ct /�dcn
,

[tda apenas a c.bsvlv,ç�o d� .•e do quinto, O dr. David Rx-] navalha no ).0;'(0, por blincadei-I � V. Exeia. precisa de uma :U.mOIlI§ail1JC? fi] i
•

"

r:.",' (

urio G�ilherme KO�rJgues.1 belo já teve, ocasião de. op�rar ("ii apenns ,

" ! � :
t (l -o' " � I fr,,'ç0s-2$:;OO e 2:$OOd.

P?r ser Il1capaz de nr.puta-I q.uatro pé'I,:lentes em ,(kntlc3S O qu � r,e �IlU5a'l"" rllaior�s i I DJS ...1ue O n. I .. 5�;� de seu. L��TOn> e �� I

��?' co:!for�e, c,�n�tato� em: SltUi;IÇÕ
..

r:�. �. �lU;!O: outros;. se, �d a.�:eensÕts era a a��cll�i� '_ �o�! �... ���áge�l�� só para seus pas ....e.o", como tal1lb ... m pdra

1;',1 RO,Y,A�, 3&,'
7 .30 lH,r�$:eXa.me de s311ldcide m,.ntal.! dllV.d-a, del/em eXistir !-lo' a! .• j :'CIOS e de ouhas pait,culando:oe, I �l I Novê'\s wada�} qne :li bôn� ln....

, f\.ecurso crime.�. 3.1,8,8 (�.:a sern (jue. o
.. s�ibamns. E' ll<1tu-!proprias do sexo fe:nio,ino. I," �.ill!Za irá arra'lC8t I1té do mais si-

d lL I O d Q :I b São todos caifOS modernos e conforta 'leis dirigidos nor
�

I
v

çO!�Jarca e talaI, .ral q�.e r:'l. s ltldlVi_"t!.os q.l,.e ,!!I.,pre�t':n- u.anrosou ') que la. seropr.-I
A

1".' sudo
é t L I O I f 1 d I I habeis votantes.:> �eco�ren e eonaruo. J

11- Iam eBr,� anoma �a I
lSlo.oglca sew ia :} lmp .orou-me quasl que o

I
' '�I ... •

" .

Velra f<ocha e recornaa a tem-se ceSf:ncorapc:os de procurur hzesr;e uracnmcnrc para trl.1nsfor.1 ElOndino Cardoso 502 >
I Fealt!eeu 9 e�ífeil.lt:l!.<e{ildo

Justiç�. �ela�or O sr. des.1 UI� . clinijC0 e preferem sibnc;;H, ma! � mes�o e.m mulher le�itirna. i
,

Otavio Cardo5o .503
com Jce E. bruWll

CUS1 AVO r IZA.
I suJeltan;�o �e a es�(; ct',so de eh· E obvIO dizer gu,� a55ml não I o Bernardino dos Passos 505 Preço--l$COO.

O Tribunal negou provi· I b!cdadc SeXW). Eu �Ó operti �gi. Seria um crime se o fiz ..�s;,e.l

'I@Numasp.cardOsOãI4I'---------------mento ao r�curso para cun- i ivh,ia M&:qlle� (;Óífl (;. C0i1Sf.l1ti-1 Terminada a il,te)vençãoci:urgící.! i 'j \V/aldemiro Vieira 519 I Jl�\. U �:.::J.IJ /'')tt_ l!.��
firma"r a sellter:ça, qm: piO," I' l,-i:ei.J"J da .fa,mibl, c \.mÍo rr;-·l e o. II e in,t.eiCi:lda de seu novo estado, i :, Pt" V.'el'ra �QI I ." _._�_.�

-

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

._�-:

II
a rOClnlO :::_ '\ (dlalcnas do Cu,so Pnmam')

nunc10U O rE'cornd:.) na t,<tll-! )or"f'e� ilctKWllIlTl. I «tvblÍa)o) sentiu-se desolada, : r Rubens = ..,"'"

ção do a�)t. 0268 c2ml�inl�do I' jtt �abta. qUf';. (�� h�tava de um I Q�asi brigou com o enfermeiro, ! I ,il) iii

fi. 11 T -, DJ,� 1:,21 J'*s 14 fui ..

com art. 1.72 da C.mso,ld�-, '::;,!S'J de cntorqwá!R, acolnp:Hlha- quan' 0 ,,,,te lhe cortou as tranças! ",t
• �, :f"1;;=�)lmi�k,�.t:11:;,m,<;t!!?;,'!!l�� ratar a rua; ;.:la c an la armtlO

! 11' 1 O d.:::: I ás 3
ção das Leis Penaís.

I
rla de hiporpadia, For isso não e rni�Bdou qUi: v�sliss.e um pijama, .

Recur�o crir.oe n. 3. i 03 da fIle foi neCt:WHIO fazer ml1iorcs Boj", «M,aril1» é ivlorio. Um I
comarca de Itaja�, em ��e I ptrguntt.s .. Internei.� no hospital hO!:.1em. peJ feito. Tcd G,ie sofrer lisão recorrentes Eloy Gal c!a e. aguarde) t! permissão de seus nova mtervenção apc!H1s para
e outro e recorrida a Justi-I parentes, completar a primeica. E quando!
ça. Helator (I sr. des. UH- , __ó u _ __ deixar o hospital, vestirá suas

BANO SI-\ LES. em, que é., ,

testemunha:1te d'l rrimeiras c&Jças compridas),.
Negado provir:ento ao r._:: .. Vírginía �{i1ir3nda de O!ive�", _. .-------- MC�Velmento 1f\��r�.t;mo""��f�I'��ir.� r-'l;" ��>.ilfI)��ltmnt5f�tH\" a:�IIl���",�

tl.lJS0, O(lr�" çG�,t:nr,i<�r .1 ':cn . ;'2' C ::;"':"'r;jE1Ô'" o e<::poofylJp.O�DAFO j ,........ .

BVL..� � � �tII �- �'1!�� í1i�r�I!i�l!i.,."wKlí:tl ..,

h.'l'ça que pror;.:"�:(l; ,/. l'" Li .,�;. ,< ,: UhO Antonio de: m Ulífi. �erv!cos d12:0) F;'t;'31g�3,S<lg�i��c)s f& {j�1'!:� C..;;;.;..5H...

·gf3J.S
'd

,",

I
'

f- 1 t J! annm; z::rv:r=vr*'f��.!:�2..������n.;a.fill����IL�� �
com GS. t) !VI'i(i'l. ,,(';a OI' o sr. üeS,l

peiaçãü c. Irlí'.;
',',', 5,930°. r lE·.Í\:,;-:9UE ,F�NTES, I Procura-.se com urgencia Para o Sul

da COluarca de f!\,rlanopu· I () I rlbunal nao to�ou cO·lu� bo� tlpografo. Pede-se
íiiii������.���.�����)�����.����

lis, em que é apdé.l.nte Hei·

II
nhecimento da carta. í referencias. Os interessados - -

; tor Lima e apelada a Just!- A,pelação de de�'quite n.l devem dirigir-se por escfito,
ça. Relator o sr. oes. AL·, 208 dê, comarca de Mafra, I mencionando ordenado á ge-
i<f_DO T�{OMPO�SKI. I e� c:ue é, �pelante o dr.j rencia da CII? t\DE D,E BLU·

ConvertIdo o Julgamento )UlZ de DIreIto e apelados i MENAU-calxa postal 57-
em diligenja para que os I Pedro DalcoiTIuoi e SIm .. Re- II BLUMENAU.

di autos baixem a comarca de ,; labr o sr. des. GUSTAVO
I

�'--�'�'�'�'��.�����
)0 origem afim de que seja PIZA. I P A R As' oferecido novo prazo para I Foi confirmada a senten· i
d \) apelante interpôr EC quiz�r I ça. que ho�ologou odes- :

o recurso que lhe cabe, VIS- qlt1te.
.

to que o advogado que as· I Apelação de desquite n.:
sinou o termo de apelação! 209 da comMca de Mafra, �
füi nome3.do pelo dr. Juiz I em que é apelante o I' su- i ,

a quó, para tão sómente de-I plente do dr. Juiz Substituto;
fender o apelante na fludi- e apelados José Veiga e SIm. i

enchi' do julgamento, O dr. Relator o sr. des. URBANO:
pOl Juiz assim procedeu) em St-\LES. 1 Bineculos Prismaticos

cumprimento ao artigo 2.32211 O Tribunal deu provimen- \ BUSCH
do Codigo Judiciario do Es- to a apelação para não cDn·! . Joalheria
tado.

lfirma�
a

, sentença. homolo·! .

ADOLFO BOETTCHER
Carta te�temunhavcl n. gatorla Visto ter sIdo profe·1 I Rua Felipe Schmidt 11

934 da co�arca de La)Zuna, rida por juiz incompetente. i·
•

-.. E __ .....*

'>IVISITEM
[
laci

A Marmoraria Carlos Zech resolveu
trabalhos, que passarão a ser os seguintes:

PREÇO ANTIGO
Letras em relevo i $000
Letras grauadas $800
Vszos de 40$, 50$, 60$ e 80$ por
Cruzes de 35$, 45$ e 50$
Monumentos por

Esses' preços vigorarão até 15 de outubro.

braixar os preços dos PROGFlJ.lMAS DE HOJE:

Em última e dâwitiva exibiç[;@

PREÇO ATUAL QDEON, @ lider dos
$700 ebll@i!W2S
$600

30$, 40$, 45;j) e 50$ A'S 5 HORAS:
25$, 35$ e 40$

180$000
por

namona

Preç0:- 1 $000 ..

o malar stack de roupas para
.",

meninas e g.ritos \ '

ompanhia
çã�

Para o Norte

Fretes
"
._--------�

e Paquete rrAQUATIA' sairá á 11 do
corrente para

paranagnà, Antonina,
Santos, Rio de Janeiro)

Vitória, Baía, Maceió,
Recife e CabedeIo

Cargas e passageiros para os demais por·
tG)s sujeitos a baldeação no Rio de Janeiw.

o Paquete ITAQUERA saii:à á 14 do
corente para:

Avlllso Rece�e·se carga� e enc0!nend�s até a �espera das';saídas do� paquetes
e emite-se passagens, nos dIas das saldas dos mesmos, á vIsta do a.

testado de vacina. A bagagem de porão deverá ser entregue, dOS Armazens eh
Companhia, na vespera das saídas ate ás 16 horas, para ser conduzida; gmtuita -

menté para bordo em embarcações especiais.
ESCRITOflH).-PRI\ÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 sr.:,B. (FONE 1250)
ARMAZENS-CAIS BADARÓ N.'3--(fONE·1666) -END. TELEG. Ci)STEiRA

I Pa�a Smao..,iz.NinTfoOrn;�C�::sf\Cf"�"�J�.���,�eC-�.teo ti!;.. '" ""!; i Jr
.. ,,,.."" • , ., ""'.� ,I

ti
.. ,_.f � 1 -..

' _._.e .._�v ,p.'I't 1� J:j",. '" �,;("" ,,,
" .... '), .�jJ

_' ... -

h'M ��.IiJIT��

�mbitl.lb�
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre

qu
hu
dt!

Sport, Vla.eDII,
Turi slDoe (;a�a

a A CA BT

Rua COllselheiro Mafra esquina da Trajair�
À CAPIT

'ilrWifWfftlnT. '!U' pu, FHMiWM'MSJUJ4MiUSiJ
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um me
ter. ln
f (11 m a

l"",';em anos hoje:

a graciosa senhorinha Ligia
Ramos, dilêta filha ao sr. d,�.
Oscar de Oliveira Ramos;

o ar. Adolfo Silveira de SOI1'
z a , do comercio desta praça;

a menina <\l'ací, filha do "i',

.JOBS Licinio Lopes, oficial adua-
neiro:

D. Pedro Henrique, herdei-o
presumptivo do trôno do Brasi};

o sr. ,Arquimedes Manguilhutt.

H\lhlilit:>m-se ao casamento, r- ,

Cartorío do Registro Civil: o

Oscar Pinho de Oli vcira e a t

nhorinha I vete Natividade Cu
são; o sr. André Vilcio e 11

nhorinha Otilia Maria de Fa. i "

fi) sr. Eiie Pericles PanLazopu!J!��
e senhorinha Zaí André Atht>,·loo.

Foi entreg.re nest« re la�:í'l [IrOA

chave cncoutrada cm fr eu t ,c>. ii

I FAVORITA, que será entregue
a quem provar pertencer.
----------_._---------_
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