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Tendo o govêrno tcheco ordenado a prisão do chefe sudelb,�'Hji�.�
situação, COD1 tal D1edida, voltou a ageavar-se, �4,; fjt_:BUC� i

Var-ser construl"�!l:ijíijj
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Fi4lr!anopolis, Sábado 17 de Setembro de 1938ANO Vi

ituação Européa
.4 i§$ $Y c;. ,Q - .i .. g ----L...- .i .. "

Foi oferecida a concessão da autono...

sudeta R_PR.�GiAm, a16�_Co�nmef,mebrreosDdCalaml'a·sa��mRuDnceI'mDaln,·II'nOClUSI'V. Depol.
d. Seh......hnl", Chamberlaln•••'

,.,. -, .. .. .., PARIS, 16-0 correspondente da United Press ouviu do! re-
- I Ashton e Gwatkin chegaram a Asch, nova sêde do Partido Sudeto.l porteres francêses, nos corredores do Ministério da Guerra, CO!l�-

! a 1.30 Horas, afim de se avistarem com Henlein. tantes exclamações de desgosto e surpresa, resultantes da decisão
LONDRES, 16-Sabe-se de fonte eutorisada, que Cham. 0

: subita de Chamberlain de visitar Hitler, Esses auxiliares da impren-
b?rlain não te'!_cÍona a��u�ir pessoalrn_ente qualq,uer ;ompromis�o iFALOU A' IMPRENSA O i 8a. fran6e,sa en�arltm o ges�o d_o primeiro rnini3t.ro brit�nico como !lvisando a solução do hUgIO checo-alemão. Propora porem que seja I peior capitulação franco-britanica e um dos marores triunfos de Hi-
permitido ao mediador britanico Ruuciman elaborar "Um quinto tler,
plano", que julgue aceitavel pelos sudetos. COR.ONELCORDEIRO

LONDRES, 16-Informações dos circulos dignos de crédito
dizem que Chamberlain tenciona perguntar claramente a Hitler se PARIS, 16-0s _circulol'! oficiais express�m a convicção de
está disposto a se atirar a uma aventura militar ou se, ao centrá- IUO, 16--A' chegada do coro- primentes dos presentes o inter- que a França e ,a Gra Bretanha _procuram evitar uma �rande ca-

rio deseja sinceramente colaborar para a elaboração dum plano de I
I Cordei d F'

-

ioarand f I' I'
,

'I
tastrofe. com a Ida de Chamberlain a Berchtesgaden, afma de con-

,
. _

.

,
ne or erro e arras, mterven· ventor flogran ense a ou Igelra- ferenciar com Hitlerpaz que começana pela solução do problema cheque-germano e sena tor no Rio Grande de Sul, o sr, mente ao dr, Loureiro da Silva, '

"

,
"

,� '.

alargado em todas as questões pendentes noutras partes da Europa, L
'

d Sil 'h d 1 di d . C' d I A Imprensa compartilha, tambers, dessa opimao, principal-
A , ,', .,

'I
oureiro a I va, rison o, eera-. izen o este. « reio que entro

I mente a que se acha em contacto pessoal e dirêto com os estadia-Nesses assuntos seriam incluidas as oolonias. Afirma os circu 6S po- rou ao interventor que mesmo de dez dias o assunto do empres- 'IA 1-liti dacuí
.

Hitl t di t it F Da' , ,. I tas mg eses It a emaes,I ICOS aqui ql!e Sl, _

1 er mos r.a.r-se ISpOS o � aCCI ar, a ra ç atarefadis-imo como sempre se en timo da Prefeitura de Porto Ale-'
e a Inglaterra lD�IUIrao p�ra �acllItar a c�ncessao, �()� sudetos e seu contrára aqui, com os assuntos gre estará concluido. O trabalho Igráu ?e autonomia, sup�f1or as suas mais ambiciosas e�peranças. que motivaram sua viagem, não de apolices tambem está quasi
Acre�Itam �s mesmos"clrculú�, que �nl troca dess_a concessao Cbam ..

se descuidâra nunca dos intere8sesl terminado, devendo ser registra-
_ ,berlaín deseja que .0. fuherer "cnlábore na solução do caso decor- de seu município. das na Bolsa. Espero, até o fim, LO�DRES, 16-,A Boba fechou co� forte reaçao, depois de

rente da Guerra Civil Espanhóla. I E tn T' ln era assim-acrescentou-I do mês, r@gresiilar>'lalgun!mmu_tos .de pam�o, ,em cO,nseq�e?Cla das notícias propaladas,
que uie-uio daqui contribuiria de- A reportagem procurou saber segundo as quars !fenlem Já havia exigido a fusão do c Sudeten-

IluneinluD volta CÍsiV811H'nte para a solução da os fins da viajem do coronel Cor- land» core o alemão,
important (' questão dos bondes, deiro de Farias, tendo sua excia,
ao que () interventor retrucou: respoDàido:
-cE agora aí está a questão -«Venho tratar de usunto de

do preço da carne, � intereale da atJminietração do Rio
O interventor depois de retri-. Grande. além do assunto do cré

buir a uma dezena de abraços, I dito do Rio Grande junto ao

é assediado pela repor tagem, de-I Loide Brasileiro, da que9tão por-A miuoria houdara quer o mesmo direito I -l " , , ,. •

f' I d
'

1!8 C aran\,? smtetIco, ml\s m�slvo: I tuana?,
IDa mente, a, maneIra

-«VIm resolver o queslao do de reahzar um emprestImo de 50
Loide e outros assuntos ad-minis- I mil cont.os para o Iostituto de
trativos do Rio Grande do Sul.. Carnes do meu E.tado. Creio que
Mais tarde terei imenso prazer I permanecerei aqui durante duas
em conversar com meus amigos semanas, tratando tambem de ou
da imprensa, no «Pax Rote!»,on- trol!! assuntos do Estado que ad-
de me vou hospedap, ministro�,
E juntando a ação á palavra, Em companhia de Bua exma,

o coronel Cordeiro de Farias, e8pOlla e do dr, Eurico Rodrigues,
acompanhado de sua eXIna, espo- seguiu o interventor para o hotel
aa, tomou o automovel, rumo ao onde RI bo,pedou,
largo de Russel.

ntia

Autonomia sudeta

LONDRES, 16-Foi anunciado boie á noite que, amanhã,
deve chegar aqui, proced'Jnte de Pr3ga, de onde foi chamado Gom

nrgencia lord Runciman, que participará da reunião do gabinete,
para discutir a situaçãl) dos sudetos,

PRAGA, 16-08 Iepresentantes da minoria hungara dirigi
ram uma nota ao mediador inglês, lord . {unciman, pedindo para os

huniaros os mesmoSl direitos que serão concedidos á minoria sudet�.:
--------------------------------------.

I

Santa Ilanprelsões de
Catarina

Como so expressou o dr. Eroesto
Pel.luda

De passagem p!lra Porto Alegre e procedente do Rio 4e
Jrndro, esteve em Florianopolis, durante alguma. horas, o dr.
Ernesto Pelanela, diretor de Estatistlc8 Educadonal do Rio Gran·
de do Sul. S. s" apôs ser recebido peJo sr. Interve.ntor Federal,
dr. Nerêu Ramos, visitou dlverllos pontos e estabelecimentos da

Capital, mostrando-se rteveras f'Rcantado de tudo quanto presen,
ciou. E, a proposito, deixou consignada a sua impressio, fazendo
• nos seguintes termOl!:

"Ao aportarmor a Florlanopolis, salJlamo. que o ca,a'

lherlsmo do dr. Jose do Carmo Flores, diretor do Departamento
de I:statisUca e Publicidade daquele progressista Estlldo vizinho,

-, nos resenaria acolhida aml"a e tidalga. Não podiamos, no en

tanto, Imaginar siquer que a tal se associasse, pessoalmente, o
Ilustre Interventor federal dr. Ncr�u !tamol, administrador prõ
bo e capaz que vai fazendo do Govêrno de Santa Catarina um

modêlo raro de fecunl1us iniciativas e valiosas realizações.
Põde-se assim Imaginar a nossa surprc.a ao subirem a

bordo os membros de uma comlllão de recepçio em que figura
va o aJudante'de ordens ele S. EX.,., capitão Arantes, e. ltlgo
apôs, encontvaramos um carro elo Estado .. nOlsa disposlçlo e

aberto, em pleno domingo, nilo apenas o Departamento modelar
que visitamOl, mes o pr.oprlo Palaclo do Govêrno em que nos

recebeu carinhosamente.
HomenageJlÍ, evielentemente, preltaela ao Rio Grende

do Sul e nio ao funcionário que ali se apresentava sem nenhum

titulo, permitiu ela que !ldmlrassemos de perto alguma das es

••plendidalobras do Ge,vêrno Nereu !tamol. Entre elas, a Penl,
tendAria do EstadO, ma,nUlco eslabeledmeato de rdorma que

pôde ler apontadO como modêlo; o Abrigo d.e Menorel, .crdaclelro
palado para a educaçio el., abanelonad.' e pequeno, delinquen
tel; o novO -edil1c:lo do Poeto de Sau'de de Florlanopoli" que
nlo encontra slntlle em nenhuma das capitais brasileiras, e grano
des trechos das rodovias desse Estado afortunaelo, que se coloca

em Itrlmelro lugar no Brasil com os seu, 23.000 ..ms. de estradas

consolldaelas de ta. classe.
Do Departamento de Estatlstlca e Pllbliddade, flcou·nol

Impressão duradora. O seu aparelh'lmente �, realmente, de

fazer Inveja aos Estados mais rlcolI e mais prosperos ell )'cclera.

çlo. Mobtuarlo e material paelronlzados, maquinário modernlsll.
mo e de precisão, casa llropl'la disposta ,egundo as exlllenctas da

melhor técnica, tudo ali fala da Cllltura do govêrno de poucos
recursol finaneelr., que assim cuida de conhecer e elec:umentar

os leas problemas e da atividade e competencla elo t�cnlc:o .sco

lhldo pelo Instituto para dotar lurta eatarlna de tltatlstlcas

I perfeita.".

�----------�------���-----------�.-----���
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J A I R O GALLADO

Já foi dada autorlzaçls ao sr. MarcoUno Ca
bral, prefeito de Tubarão, para empregar a quan
tia de 12:000$000, da verba - "aliene e Asslstencia
Pública - na construção do prédio para o Centro de
Saúde na próspera cidade sulina.
� .
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Pro�uram evitar a eatastrof.

Um deles, declarou:
.. Depois de Schusohnigg, Chamlserlain. , ,"

DE FARIA

Punlco na bolsa d.- Londres

Cordel Buli manifestou-se
WASHINGTON, 16 - O secretarig de Departamento de

Estado, sr, Cordell Rull, fea declarações sobre a viaiem de Cbam
b{'rlain á Alemanha, de�larando que se tratava de uma resolução
de extraordinaria importancia hist0rica,

Resalvou o earater eBpetacular ela visita de Chamberlaiu,
para pôr em evidencia a ÍmportaRQia de qlle ela.e reveste nllste
momento,

LONDRES, 16-As quotaR de seguro lubiralll consideravel
mente nos ultimos dias, tendo as companhias de seguro e as de na
vegação entrado em acordo para denunciar todas as nlal1sula" ,ob
o rhICo dd guerra, dentro do praiO de quarenta e oito horas, 8111 vis
ta da situação atual,

•

A «;hecoeslovaquia apelará para
das Naeõe.

GENEBRA, 16 - AQ se recebor de BUpreZtl a informa,ão
de que o pr(l,,','�r britanicII Chamberlain seguiria imediatamellte
para fl :\ :"iflani", afim de c�nferencitlf com Ritlllr, ooncamitante
men l ", sOllhl':-se, tam»em, nos eireulos gonehrinos, Glue II Checo8a
lovaq, ::,1 :AcUa-flG indinada de apelar para a Liga dat �� .::es, caBO
todos 0[;1 esf9rço!l paQificQs re-dundarem em fracasso e" RoicJll re
correr á fgrç8 das arma!,

Mais um Grupo Escolar
em CaçadorRIO, 16-0 avião conduzindo

o interventor Cordeiro de Farias,
pilotado pelo comandante Von

N
' "

d C d á
EI b h

'

d f o mUDICIplO e Aça or ser
aus ure , camenBSOU� e ronte

t 'e!
'

G Eá estação de desembarque da I cons fm o maIlI um :r,rup� sco-

C d
'

17 10 h O I lur, em face da autonzaçao con
on �r as , ,oras, corone

tida em decreto elltadual paraCordeIrO de Fanas desembarcou P f 't e eba .. t8
d"

, b d que o seu re 81 o r c a
-

OIS mInutos ap09, reee en o os
't d f' 't' d 8 I te. ur'd CrI ura e InI Iva e o -

cumpnmentos o represente do I I''d t d R bl' L' baBaS, que para aque e Im I'
presl en e a epu Ica, sr, UlI

d3 t'Vereara; tenente Rotero, repre- Wslllll.n.a.m., ----- _
sentante do general Gaspar Du· 'IAG"'" t t

"

tra; srs, Aladino Neves, Loureiro uerra nao a e arla o
da Silva, Benjamim e Protasio
Vargas, Mario de Oliveira, major B r a li .- ISeladas Viana, Line.. Cêta, ter-
ceire delegado auxiliar; A IdQ La-
deira Ribeiro, major Nelson Melo,
tenente Dutra, representando o

eapitão Felioto Mueller; eapitão
Manoel Anios, da Casa Militar
do presidente da Republica; te·
nente Epronel Brasil, do gabinete
do Ministerio da Guerra; capitão
Arnaldo Dorma, representando o

ministro da Justiça; capitão Amil
car Dutra, major Americano Frei
re, Vasco Pezzi, ajudante de or

deuil do ministro da Marinha; ca
pitão Batista, representando o de
legado da Ordem Politica e 50-
eial; dr, Dialma NUDes, represen
tando o diretor da Caixa Eeo
nomica; João Simplicio, capitão
Joaquim Marques Santiago, aju
dante de ordens do ieneral J"sé
Pinto; graade numero de familias,
pessÔas gradas e elementQs de
destaque da colonia ca6cha aqui
radioada. ApólI receber 011 cu"'-

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

'Dt.riza�ão para a

qui8i�ão de um ter
re.o

O sr, Interventor Federal au·

,tori.zou a Fazenda Estadual a

adquirir, por doação, da Prefei
tura Municipal eI. Lages, um ter-

RIO 16 - A proposito de uma guerra que
reno !Itu?do naq,uele municipio,

.

' , 'onde sera constrUIdo um prédioameaçaria o mercado brasileiro, o DIARIO DA para a Diretoria de Eiltrada d
NOITE ouviu O financista Jaime Vasconcelos, que Hodagem,

,.

pertence á comlssio de Finanças do Parlamento, o
qual declarou que o panico na bolsa de Nova York
não afetará diretamente o Brasil. Lembrou que em- Saco dns Limies terá
bora não tenhàmos meios de transportar os nossos o seu Grupo Escolar
prodútos para o exterior, a guerra poderâ nos trazer'
grandel possibill'Jades econamlcas. Dando continuação á sua no-

Ouvindo o exportador Manih Habdu, este res- tavel o»ra,no setor da -iflstrução
Pondeu que 8 algodão está firme e conta com pers-

o sr, dr, Nerêu Ramos, Interven-
- C d áI._

I di"
tor Federal autorizou a Fazendapectlvas animadoras. oncor ou qu� un ca 1- da Estado a adquirir uma área

culdade ê. a nossa falta de transporte. de terras no distrito ele Saco
O sr. Delfim 1\10relra, ex-deputado mineiro, dos LimQes, QRde lerá, em bre.

Informou que aumentou ligeiramente a exportação ve, construido um Grupo E,�o·
de manganez e que estamos na espectativa de me- IurEs, d' ,

á bd dlfl Id d d t
ae empreen Imento VIr ••Ihores ne,oclos, ap••ar a cu a, e rans- Beficiar grandemente a popula.

p.rt.s. ção d.. futuro,o diatrit$.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianopolis
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iQualquer
_go!,pe de fC?�ça

Idos alemães.para auxiliar

1105 sudetosl será o slnet
,

de marcha

=AiM

.JosefaA Morór-ó fez
um criminoso

RIO I 6 O ilh' C I C· di, CO:fl15SaflO ., eus, arave as..; erto Id,

!Derdain, já havia avisado á re- caminhando sempre, cheguei a

portagem do que ia encontrar Vitoria do Espírito Santo, Dali I
pela frente. Aquele homem era parti ainda para diante, até que I LONDRES, 16 - O sr, presença, 05 cheques tsmbe«
um farrapo humano. As vestes aqui cheguei. Na capital, per!Sei,1 Chamberlain não discutiu pessoal. quererão participar com um .. ,�

esmolambadas, a face palida, com o barulho da viela intensa. i Programa diurno I mente com o embaixador francês, servador, parecendo, no en!�tnl
'

banhada por gotiohas de suor I era mais Iacil conjurar as minhas!
I
sr, Corbin, o plano para nego- que ° sr. Be�le& dificimente ac. i

I d I I De 6.15 ãs 17.30 horas 'd' ,

HiI'
. r' ."ge a o, um vago tremor nos a-alucinações. Puco engano, porém. i ereções tretas com o H. ,I� er , tana esta rmssão. J:. pGS1I Vcl

bios grossos, o olhar assustado, E comecei, novamente, a viver I Programa noturno I deixando lord Halifax fljze-lo. porem, que 03 cheques prefir;<m
de aparecia"minutos dep�is, sai- u vida dos de�gf:lçdos: Sem o! De 17.36 ãs 24.00 horas Os Irancêses aprovaram a mis- manter estrita neutralidade, res(�,-
do do xadres da delegacia do 9' que comer, onde dormir, olhado r ão do primeiro rmmstre britâ- vendo-se para decidir depois que
Distrito Policial. Era de fato uma

I
com o espectro do mal por toda Rlmirante

nico, embora se €videncie a sua 05 srs, Chamberhin e Hit: rSob Lozymina humana. gente eu não encontrei sossego Huno Rolan� apreensão - não tanto, porém, tenham tornado uma resolução I;
- E' verdade ,que você ma- em p.arte nenhuma. A. policia i, �,,'�.;" j

lrrnãos TOPdjÓl!;; como a dos cheques-de que o o gabinete dê Praga tenha tiJ)�\1, A Izirinha Camargo
tou, um homem, la na sua ter- prendeu-me e agora, [elizrnente.] �v, [[Iauro dIZ (Jliuvira sr. Chamberlain se de.xe levar a oportunids.de de reflitÍr mada ,,-

ra? ,.. - uma voz que parecia estou mais calmo. Eu precisava I ">J, Orquastec õe Dansas oferecer demais em trocar da mente sobre o caso. Cornqua« oROr:\amés e a Ali 5tarsvir do sub 'solo respondeu a nos- desabafar!... !
_' ,;:::_:::::::: Regional àe Dante 50nl�r� .

muito pouco, isto é, a fazer con- elguns circules considerem que !

sa per��=:a:é verdade! E daí a Pe�::o;�u:br�:r�tivl�,t�Ht;:�: Id .... i�jr: ���;;o:f�r���Q� 5��':'�"�;:�;����"o, ::::�" á custa da Che,oeslo,,- �:d�ç,:o'�:' co�,�ue',"I:�!::\�a ';':
minutos um cigarro estabelecia diante e com a cabeça presa I r::::::::: ':-:�;:Y)!;Wt">lb" Abertura com VOZES NOVAS, elementos De acôrdo com a opinião ge- sr. Chamberlain, é preciso f;�n

. .

'd d ' .

did i � t.: i:';�} ," ,�.� ··Jf��· ) H I f'uma certa mt�ml a e entre o reOI entre as .mãos. ficou per I o n�s: �::\��:1/1t;,:;::::h::'::,:' "'�;:�';Mt IZstreiantes no raàio. rar, O sr. It er sustenta agora esquecer que os rsncêses deu{\'
fhi horas certas, jamais falcàos com. na, a idéa do plebiscito; surge, co- ratam mais uma vez clarame,'��

tlclca 12m primeira mão, forneCIda!! tã0. a questão se o sr. Cham- a pzaga que qualquer golpe ,!.�pela A HOITE, IZ oferta àa Ca!!lo
ca- Buimarihs t.tõc , agencio cc La- berlain expressará c consentimen- força dos alemães para auxil.xr

riocas vão para 8 teria feàerul to da Grã-Bretanha a tal projé- os sudetos ser/ considerado (0'

Paraiba, onde, naturalmente, ele 19'5 ZI:3D CAHÇ[':;O DO DH'" -

.• Escl'ito to. Correu durante todo o dia mo o sinal de marcha.
I h IZ interpretaàa por Lumortlrte Bo�.o b

.

-.1 O Ifoi processado á revc ia por omi-
uma orerto ào casa oe rovçus O o cato msrstente ce que O go s mesmos circu os estão ; ..

cidio praticado em 2 de julho de DRAGÃO'" vemo britânico cogita de resol- c1inados a i.ltcrprdó-la co "�o)

193 2

I A's ZI '35 • VIDA PiTORESCA E MUSICAL ver a questão p:>r meio de um um" suprema tentativa e co""')
.

, DOS COMPOSITORES 'POPULARE� plebiscito sob controle intemacio- " prova de que a situação !:l.-

CARTAZES I
;,,\\ �����o 12 I"lZnlizoção Q! Lumadmf

nal, com a colaboração da Grã- rop�a eX'gm o emprego dos rn,is
te�td cáem mais gotas de suor.

DO DIA I :J Bretanha. que tambem se com- �xce[,ClOnaIS recunos.A's 20.30'.. Vamos Dansar? •• (rograma .
- Ela não era minha só, é

àe musicas uariaôas. prometerá a garantir a inviola"
verdade, a Josefa Moróró - c

5peakers àe stu�io: Celso auimOl'õe:3 e bilídade da nova fronteira da
�olltinÚê: OC)uvclbo Cozzi Checoeslovaq1uia, dtpcis do AV- Masco u m ""-i n rW- Era de todos, mais nill' PROGRAMAS DE HOJE:

Amanbã: vo traçado 'dO mapa da Europa, I I
a

guem lhe dedicava tanto amor
�e o,plebis::i.to fôr a .fa\:or da tern prudentequanto eu, juro-o. Pouco tempo OBEON, O lider dos A' Tarde � E'aot-Sall Independencla do terutoflo W.

depois de conhecd-a toda a
eiUeID8S

A' noite· lào melCl,. CeleSitlZ Fiiôa, He.tor deta. reserva.

h'd d A Ih Amaral, moarir montenegra.
P declarar

.IlIm a VI " mu ou. f!JU er

I ode-se categoflca-
era um de!"'_"onl·ol. Denartl''3 (, W'

A'S 5, 7 e 5,30 HORAS: ""s ZO 30 PIU:·8 Em Busca de Talantes·,
t b 't"

.

O C U 1
-

l' ,.. ,. ...

LI;" p;ogromc parei mlouros. lo_en e. qu,=. o governo Cl amco M S O , 6-05 ctrcul..scarinho com outros, eu o sabia, I BORIS KARLOFF na

ma., O "L Z 1:10" REALI-
aao dISCUhU. U?la tal S:)!UÇão, li oficiais recu,;am-se a comentar 11

e quasi rasg'lva meus proprios gistral interpretação de
." ZOIJ A VI��GEM BX- pelo, cont.uUlo, ele d�srnel1hu C?!D visit" de Chamberlain 11 Hitler,labias de tanto mordel:os. QlIun- O MORTO AMBULANTE

....,- ,,�� --_.,--l1li1 PERIMENT..'\L peUlstencla que tstlvegse nutno- mantendo o mesmo dif,creto �I_
las vezes cortava um fio eletnco, ASSOM8RO !. do l'1is intenções, mas declarou lencio qu:: 'têm a-3sumindo degde
n9 meu serviço, �omo se estio

I' com Ricardo Cortez. Barton Mac '-.luer receber uma bô� do maneira igua:lmwte persi§ten. a crise rl'l Ch'!coeslov6yuia.t Ih surpreza que Ih� será de
I

FRIEDRICHAFFi]\l, 16- t d
.

vesse a cor ar· e o

pescoço-I Lalle e Warren Hull '

13f f �,ep0i8 qu� se IinUnClO1J a A imprensa oficial russa P'.I_Sonhava ate'. Tl'nha alucl'naço-"s, CIrande ut:,II'd",de, etc., es- O dírigivel «L Z )>>, rz on-'d d
.

- B ht '
-

�" I a a mlssao a erc esgaoen, blic:a extenso rl0ticiario �;,hre 3U d· h 'd J' creva a Brandão: rua das tem sua primeira viilj,-;m l xpen H'tl'� Im ,Ia um con eCI o,
.

o .ose e a continuação da super-série d que o sr. I,-;f mll'.o prOVá· vis;ta de Chamberlain a t3el'ch-F b d b t Marl'ecas, 35 - RIO. mental, levado 3. bar o o co" tI'
..

errelra� rgan ,a ar», Isca eno, com Grant Wíthers � mel) e j�asep.ra as suas e,xIgenclas l te�gadea, como tambem ;;"br� ó�
atravessou·se no meu cam,'nho. "S�lo para leso.o�ta). �" mandante Hugo \-1.:çkner e se· I b t I\ c:

� l' (:0 .p e ISCl�, que pass.ara a CO�'- comentario� que se fazem mnsFazl'a a co"rte a' Josefa, com J(M D l\S SELVAS
,_e _....._ ....,_? ,II""'"""'" tenta e quatro pessôa" inc USIV(' •• " d-- � =="=!!!!=� ,-- dl.Ulr a «asplraÇaO uomma epOlS, I não aduz nenhum come:ltarlO pm"ínsistencia. Ela não dizia que Preço:- 1 $000. a tripulação. que os helenistas rejeitaram os! prio.

�:� :�m s��:is;R;id�d�idi:�:;;:� (;INES (;OBOADOS
.*

A·R�N�Al'D'O'" �"'M-A"R'.A'=N''�H"'i"or_Ã·�O"""'" ��:e �i:::. d�ar;·�:,I:�;i"c��:: I w�� :';:�:I::t::'.n::o,;���. qCu:
que foi a minha perdição...

I
Ili MenCIOnou-se h_Jp. a OQlte o

I a visita de Chi'.mbetlaio r,umen,
- Um dia, á porta de �ua REX, àb 5, 7 e 8,30 horas: nome do sr. HenlelO, a propc.-' tará a cndeia de: CD:1CeSSÕ'''s f, i-

casa, na rua da Independencia'j rua João Pínto n· 5, térreo sito ddS discussões de Barchte�· tas pelos países democróticos f.OS
encontramo-nos. O José era reso· O destemeroso cow-boy Char· Ca ,"xa Posta ln. 45 gadene- mas acredita-se que, se

I S
.. , agr,�ssores.luto. tinba fama de 4"caibra» va- es tarrett em

Phone 1.346 se eh't,ar a concordar com a sua

lente. Discutimos. E eoquanl<t DESMASCARANDO UM Teleg... "ALGODAO" lIIIl..tt-L-;llIIrllllia-.T�enH·n-I"·e1!.ilIi!;;;!3II"'IIiI"K!lI'���I.ulDilllib.-eiiIIl"Blm&iF�,�·t-"Dmlii:-Riiilll!ll-ele falava a minha mão proc mou IMPOSTOR • iii!iBI V II 'UJ
a cintura onde eu trazia a faca

Codigos"União',"Mas.�ote"e particulares rianopollsdo oficio. Atracamo-nos em lu' e a continuação da série que
J i -II .... itibdi Sub-Ag,entes em: o nVI ., e ",lIr a

ta. Agalfei.o nu;}) braço a quando I agrar a se?} .excepção a toaos que

dele me apartei ele caia morto, a tem assistido
d F b" t � Sa�bado,Representante directo e a rlcau eM e mX-

a meus pés, nLlm lago de sangue ,. OS VIGILANTES DA LEI portadores dos seguíntes artigos:
- Antonio faz uma pausa

e sacode a cabeça comn para 5· episodio: A TRAIÇÃO
Tecidos FINOS, MEDIOS e GROSSOS

afastar uro fastasma que estives- 6'» O ARDIL DE
Saccos de aniagem para CAFE',HERVA-MATE etc.

le a dançar, macabro, diante da TIRANO
Saccos de alr,odão para ASSUCAR, ARROZ, FA-

sua vista, e prosseaue: PreçfJ- I $000.et RINHA etc.
- Sai como um louco, a

Oleo de CôCO BABASSU', para FABRICA DE.
correr. Levava a mesma roupa ROYAL,3s 7.30 horas:

SABAO.do corpo e não tinho dinhl!iro. MARIDO SONA\I1BULO Finissimas meias "WALKYRIA" para HO-
Escondi-me no mato. Passei al- -A es'upendl' comér,h d� Char- "

MEN�< < SII!."NHORAS e CREANÇAS.
allmas noites e dias ali. Cerca de I D �" Fi,::;:'J r

rt.

ó- es !\uggles. � Afamados vinhos marca "CRUZEIRO", de
um mês depois fugi para Gra-

�
N d' d

.

d' o
" Caxias.

mão. ão po la ormlr, to aV13. Pleço--llijlOOO. I i DcliciDsa e inCOlnparavei CHAMPAGNE "lU,I-
A cada ho�a parecia que vii1, D"gPd---d--M

....

-�--F-
..... �

iJ,� CIIIRLON", de Caxias.
.', Sábado, 8 de Outubro de 1938

a beijarem-se, dois fantasmas: li
f. e rOde deu. ii erro

I�m
Colchas de varios typcs, para SOLTEIROS e �l'Josefa e o «ganhadGf». A pe, A voga o

" � Grande Baile de Aniversariofaml'nto, '�smolambado, estend'-Il- '_'_'_,Fl,'_\.ua Trajano 1.

_(S."Ob.) -,�.,
CASADOS.

M SESTA"� �
--- -

"

Café de todos os typo';. de aNA ,;: I'l- i" 1!1iI1i\IILiiW4'�
-

í!iBIi1ihdZI>!I' E"eH i M ii'"do a mão á caridade publica, r� d r' I '"""',,,," .....
IO �l t1l_

iii

he -' �;'Ik� A'I!l '1ii li'5I .....I
e I;m gtI};Udorrol'ndo ao relento, COt-J1V "5 B'�-a':ro' __..JcC�.1,(,.·:�.;·-:", II ':,1 DO DO R • P,. !� GIl' � U�(li'';;,H; :i:I� U fIf, � �!u ,_..' ,,�

- Mad"'ira'- aplainadas c portas cemncllsadaq, de

Iféras comecei a caminhar CO i'ilo
S� I

.

se ;'''ã
.�

t'�"�;: I '1 Rio do Su I.
r

".'
lia

fi � ines d,' lie_
- IuXG

um errante. Passei do meu Estado f fiO DE CAROA', gc,:ulnarnente nacicln31. espe- �

gPoaaras. 8Seerm�ipPr�' adepcoaimsl'nPh8arra, a"e1as: �n,_:;: ripage'·el;"of:_��,;",,_�<?..,,� :,1'1'·
cial para cozer quaiquer sacaria, muito mp.bor, Io::; "0;;';';' I � l_ -- ....,

m.ito mais resistente e muito mais �,FlorlaP!10pO�IS 10" .. IlaJ!; ai,�conder-me inutilmente dos fan' ,

barato do que qualqu:r barbJ.'1te (fil) de vela)" � ''I
_tasmas que me perseguiam, Im' PELüTAS, 16--::>Em virlu 1:::" f"brl'cado com 'fl'b",as l'rn',) Jrtadas. do Juta e de •

b
. 1 d d

•

7 30 8 h j.

F" B' J 'd l'f *' """ SaíJas a� am as as Cloa CS as , á� .otas (l,)placavels. UI a alá_ à ali, e 5O.a.c aSSl !cação fio concurso! .,' lI"anhamo.
'

d' .

b Ih J d 1 '-' n:'anhã e das 3 e IT'r ia ás 4 horas a tardemais coraJoso, encontrei tra a o. pala JUIZ e comarca, o r. o�o

iI '
O h· I d' h

.

B C J I d' Informa�ões em Floriauopolis ccm (:iao el a gum In eno, mas o arros aSHIJ, D'JSSO co ega e t

ALG9DAO EM PLUMA DE TODOS OS
te;nor de Sé[ preso poz-me de imprensa, será homenageado por " IJTOft�S I

chauffeurs Acacio BrilR.a, B.oneco, Gury, ]óca. Jesuino e Otavjt)
E f !.1 ESTADOS PROD, D PiGho-T�lefone das IImousmes 1.222

:h::d:mp&�;rd:�te. Sã:i F:l�: it::s ú�����;ã: u�db�:qdu:t:�' que
I �d: .-IlIllHIl-�..,_iI':;;,%r:*ili1:jiléíJli!_W3:;=,:I:��'m,gaiol:'�il:ln__7 j Em Itajaí-No Ca:é Cahfornia, com o proptle1ario.

24 de Setembro de 1938
- ás 21 horaa--

GRAN[)IOSA SOfRE'E
PRlh/lAVERA

DA

·1

Domingo, 25 de Setembro de 1938
...- ás 10 horas da manhã --

Gerai Ordinarh;fAssembléia
Elel�ão da Diretoria

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A GAZ
,

A
I�",pre8eotadoliJao Pre* Inaugu..a·f}hO do novo O S. T. �. be.,\ ,U ii . J
.id••t. 011 8ft_lois 'Dobilia.-io d. fortlBl ordenl de "habeas- )

promovi".. de lodaial .OI·pIl8�' impetrada r
pelo tonelllte .EtI.IIlP

do Lourei...

,
--

T
INDAIAL, 14---Teve luger,

a 7 do corrente mês, pelas 11
horas, nesta cidade, sob a presi R,IO, 16 - O tenente do

dencia do dr. Leonards Ante- Exércitc F duardo Loureiro,
nio Lobato, Juiz de Direito em prêso na Fortaleza de San-

exercício, a inauguração do novo ta Cruz, cumprindo senten

..:\,,60 i.tentoou COD- mobliario do [orum, que lôra ça que lhe foi imposta pelo
ti-a 4) CeI. 0800rlo oferecido pela Prefeitura Muni· Supremo Tribunal Militar,

ahi a minha desgraçada his- "8t. cipal, estando presente todas as impetrou a esta Côrte de

toria., autoridades locais e grande mas- Justiça uma ordem d� "ha-

Maria da Gloria continua RIO, 16 - Reune-se ama. sa popular. eeas corpus' para o fim de

a dizer que tlãJ matou pre- nhã, na Auditoria da D. P. O rev, frei Rufino, vigario ter impedido o StU ernbar

positarncnte o amante. Jà A., o Conselho de Justfça daquela paroquia, apôs ter ben- que para o E, de S. Pau

RIO, 16 - Impressionante mim mesma, mas, no intimo, tem advogados. Se fõr absol- Militar composto de oficiais zido o Cristo Crucificado que lo, onde deverá ,responder a

o romance trágico da vida não era isso que eu sincera- vida, contou que voltarà generais especialmente sor- tambem fôra colocado nos audi- nov� P�OCL:S�O }u_nto .

ala.
de Maria da Gloria, essa monte sentia. Era a fascina- para Leopoldma, sua cida- teados para decidir sõbre a terios daquele Juizo, congratulou-se Auditoria. O peticionano ale
moça de Minas Geraes, que ção, o desejo de rever Rai- dezinha natal, e passará promoção do Ministerio Pti-I com as autoridades locais pela gou que o novo processo
perseguindo um extranho e mundo. E vim, sabem 05 a viver longe do mundo, blíco opinando pela prescri- bela iniciativa do snr, Prefeito refsre-se. ao mesmo fato que
alucinado amor acabou ma- senhores como? Por interrne- longe de tudo, sé para OI ção da ação penal intenta- em ter oferecido O novo mobi- deu motivo a sua condena-
tando o homem que foi toda dío de uma agencia de cria- filhos. da contra o coronel Pompeu liano e a imagem de Cristo pu- ção, sendo esse fund�men.
sua paixão. O crime se deu das de servir. Horacio da Costa, Depois ta os auditorios daquela Comarca, to sustentado da tribuna
em círcunstanc.as extranhas, -Avisou Raimundo? Foi Furta ram a de compromissado o novo. Usaram da palavra, em se- pelo advogado de defesa.
como si em tudo interviesse ele esaera-lax.-perguntames. Ca rt.llBilll r'" d. juiz, general Heitor Augus- guida, os drs. Sal via Cunha que mas ? Tribunal na sessão
a mão da fatalidade. Uma -Nio, Acredito que Rai- lIIAJ 10'1.. to Borges, o Conselho resol- em nome do snr, Pref<iito [ez a de hoje acompanhando e voto

discussão por ciumes, uma mundo havia já se esquecido co."ratar d. verá o assunto. �e o pedido oferta dos moveis, Eudol'<9 C. do relator, ministro Bulcão

briga. Ele ameaçou matai-a 4e mim. Quando aqui chegue;, do representante do Ministe- Albuquerque, promotor publico, Viana, resolveu negar a or-

e', empenhando-se ambos na eu é que tratei de procura- J li Ia. rio Pusliec íôr aprovado, em nome do Mioisterio Publico dern impetrada.
disputa da arma, esta deto- lo. Sabia-o já casado. por força da lei essa deci- e Antonio B. Araujo, em nome

nau quando se encontrava Mali eu não o era tsm-I s. PAULO, 16-A' De- são terá de ser ratificada dos advogados. Ao terminar, o Desfechou
nas mãos da meça e feriu o bem? Seria ele feliz? Procu·,legacia de Repressão á Va- pelo Supremo Tribunal Mi· dr. Leonardo Antonio Lobatc.j
homem de morte. rei, sem bem sab�r �nde en- diagern foi hoje apresentada lltar, p inquerito em apreçe em significativa oração, agradeceu!UM TIRO NA .SPO-
[ovcn, de aparencia sedu- central-o e'f a pnmerrr ve� pelo corretor de ioías, sr. íoi originado pela ação do a atuuoe louvavel do snr, Pre-I SA. fi EVADIU-fiE

tora, não se compreenderia que r:05 ?elr(}�!�mus, notei,

IJ.OSé Greco, a queixa se- capitão Gumercindo de To- feito em procurar auxiliar a jus-
que Maria da Gloria, tivesse com infinita aflição. que não guinte: Ieda á frente da Tesoura- tiça local, dando-lhe assim, o RIO, H-Inoceneio Rosa vivia
se env- .lvido num drama co- me reconheeeu Vi-o entrar

I Deixando a SUei residen- ria da Fabrlea de Cartuchos conforto necessano, com sua mulher, e ulRa enteada,
mo o que encerrou II nisto. num rt5st:lU:oante • entrei tarn- cia pelas II noras, na es- de Infantaria. a jsvcn Aurea, de 1$ aaos, .da
ria de seu amor, E' ela quem bem sentet me a uma mesa I � I d B II! d qual se enamorou. Sendo repelido

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

'. I quina uA a ame a ara0 e
per esta, Inocencio passou a mal.

conta ao reperter o lmpr-s- em frente à dele e a minha I Piracicaba com II rua HeI· tratar todos em casa, jurandil
sionante enrédo. insistência CITl olhal·o fol I vetia tomou um bonde da TESOURO NACIONAL até matar se pes8ôas dI sua la-

-Fôra. eu sempre a cul· tão �ra;lde que. Rálirnundo i linh:l cJaraguá�, com destino milia.

pana --. dls5!e Mima da Glu- \ termlnO�1 por prt'Star· 'ne aten-I ao largo de São Bento. No Hoie Inocencio, cumprindo o

rt�, cortar-do as :3Uas pal�.1 çãu e, f!!lalm�nte, me disse: i bolso tíazeiro das calças. o
Vencimentos civÍs e militares: r,,'leio sôldo, montepío, opurovml'dlotideos�udeerildf()ochd�u sUuma mti;,GlheDI�,, ", i ... h h I aposentadorías, requisições militares e quaisquer recebimentos, ,.....

vr8S com S(ilUÇOS 1)(':Orl<.;03. -I-\C I) que a ('O!1 I�ÇO, I sr. Greco levava uma peque· inclusive na Alfandega e Recebedoría Federal-incumbe-se o Jy.lia Rosa, ferindo-a, fugindo. em
Sempre e amda agor2. D 'sde '11oça.

I na
carteira fechada com advogado DR. ANTONIO THEORGA. ee,uida.

meninos que nos conhecia· Dei·me a oni1ec�.·r. Sou· «Zip)). contendo brilhantes (Inscrito na Ordem dos Advogados e oferece REFE- bocencio ROSl3 fGi expulso 4a

m(}�, Não sei se por tSS(' b(�mos mutu;1ílJ{!11te das hiy.� I de varios tamanhos no valor RENCIAS BA.NCARIAS). Marillha CtlRlO ellvolvido 1\0 liDO-

. .

1 t' d 'd f" I E 't
.

R l' d M lI'" <;I' A j viBlont6 ntrQWilltll dlt i5.

motlv.o-, nUT1Ca, tlV.C qJa.qUf.'r ,Orl.as a. n_OSt.:�� VI (i", "ai·, de 3 i: 130\,L\I.Y'-
ser! Orla: ua e arco Dr. a-� . ni ar

O "rl'wl'll080, q"l erll l'ndl'Yl'dll(.- I d f 1 Endereço telegráfi�o: THEORGA--RIO DE JAN,U;IRO. ... • >

restrlçao Sen11nJenta ;1rovo- num:.) leou (e arranJ�r-'lle,! Tendo d. mau!! iaitilito., c.n\il1ua fora-
cada pela condição de Roi. uma cO!(lc�ção e arranjou� de �il(l B .

ii ., r m= __ cilla.
-

mundo. Mocinha já, e ele ill::', na ven.iade, mas, cert3 divfiE:lfí ru<i.

um verdadr:irn hom'-m, 8ft. VfZ (�,:'sg:')t""�il CllITj () elTIpre- com vaíÍf..k
FilralnG-nos. Deix''!u Rain111" ih' f'nnhl."t':J'lR rm
'U) ; c: ]:,.::" _ :" (\'; , ,! ; .i;': ;'n,)U �l'!1'''l�nibus d�_ lí,ll, .],i:

,� eu Vila Pompeia para se dirigir I �P:1
.i ii.. "U, :amol:m. á rua Barão de ltanetininga, I ::�;:ri

, .;B .. '.' 1':.:3.i .. gu;,\rdarl;a, :,' onde des.ceu ll.�im de vender I t.l.·�.'::;.�.;l.

• 'l' l)'lr ,r,ui) DH1,tl as oedras precIOsas. "�;.<r
,

•... ,,: ..

\' :lij
r (11:. q�c I Cun slFprez3, porém, o :?§t/

tl iiI :-, (HIV a c, Jt}Ct.�d0. q,dj ibUl!l- sr. José Greco notou que lhe
"Ot;( i�\�;. .• \.. d;'.1 mI::' St:m elo·me, f�liZ, pouco depOIs, havi3m furt<1do a carteins

amor, com um hom("m indi .. tçdavía, entristecida! c f"ltt· C(ll1tendo 05 brilhantes, SUo
cada por minhí:t família e va·me: põe o corretor de j0ias que
sou mãe de quatro filhCls, -}iiaria da Gloria, não o «golpe» lhe fôra dado
que t"stãu com meus paes, p:j(!s s('rl

. quando subiu no onibu�, na

Separei-me do meu marido í ;1' fe:e;tn eu vou dt�pOIS rua L!bt�ro Hadaró, em frente
anos depoís e, cemo -fl'ra f.j;'iH

a Hldn n"t���e, Juueo

I'
ao pn:dhl da Cr'lZ V.::rme

dipkmada rnfer'r a.gem, fui de ClUi.!ie i.h b. Nau pod lha, ou quando se sentou

para Belo Horizonte e tra· ser... nesse carro ou a!lIda quando
balhei em alguns hospitais -Mas pódt ser, 51rn- descia do bonde da linha
de lá. Raimundo, todavia, concluiu Maria da Gloria. «Jaraguá», no largo de S.
não me s�i:I do pensamento. Verificou·se, porém, o que Bento.
Qtle extranho designiol Co· ele temia. Passou 3 ter un$ O dr. Valter Autran, aten·
r.1O é forte o destino! Quando ciümea desesperados !!le .mim dendo ao queixoso, enviou
deixei o ultimo hospital em e, até das minhas armgu, com ele um dOI sews inveg.
que traaalhei, pensei em vir dizendo-me que elas haviam tigadores afim de dar uma

para o Rio. Aqui 5eria mais dt aconlelhar-me a gOltsr volta pela cidade e verificar
facil empregar-me, dizia 3 de um homem branco. E está os pontos onde os malandros
<

eostumam agir. Mas o quci
XOIO deixou o policial na

rua e sumiu .

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

. Cachorra
·1 Pede-se a pessõa que tem

.

guardadQ um �achorrinho
I branco c preto que atende

.

por nome Lux, fazer o ob.e
quio de entregar a rua ze
de setembro n. 66.

RIO, 15 - O Mi»i.terio da
Gu�rra aprIF..tar' hoje o. quis
II. oficiai. reee. preraovidss pelo
dr. Getulie Varga8. .

A VOZ DO POVO Proprletarlo e Diretor' Respensavel
JAIRO CALLADO

Matou hO"'l1leDlo

que amava

I
" f

'

,

t

'I

,

f

Sanatorio "Santa Catarina"

._J

Dr. André Kiralyhegy
DIRETOR PROPRIETARIO

Estaçio PERDIZES - Vila Vitoria - Estado
de Santa Catarina

� melhor estabelecimento, �perf.itamente aparelhai.
paralo tratamento conservativo e cirurgico d.

.

da'Dças pulo
monares (pnemtlotol'ax, frenicotQmia, toracoto�a). Este.S.D�
torio eDcentra·se loealisado na Estação Perdlzel - VIla TI

toria, na E.trada d. Ferre S. Paulo - Rio "raad., IIQ

••tr•••ebre nivel, po..uinde UI .l.trie., .,u••nc..... I
eatr.d.a li. autemev.l, COlO clima .alub.rrime.

O Sanatorio .ncontra-.I in.talado tom .par.eUllo, •••

dvao••• Raio X Heliodor, Onda. Curtal I Laberaterie

para Ixam.. d. "carro, san,uI, flzes, ote.

Seçio separada para convalescentes de doellçaa graves,
estado p�stoperativo, impaludismo cronico (malaria), esgota
mento, etc.

AS IIro>limas mano

bras da Escola
Mil itar

RIu, 16--0 comandante d•
Escola Militar tomou providea
cia. para o proaseauimente nor

mal das proximal! manobras, em

Juiz de Fóra, a licce iniciadas
na primeira quinzena de Outubro,
com a presença do presidente da
Republica, ministro da Guerra e

C)Utra$ altas autOlidades.

·,·r··�:
.�r�

, t n
- .. '

r M·,n UÜ *1' ih fr*H�_rprt ';ti ii"
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immt!!:,f(,;;atl! �e.lI·.Q;lII!n8l!l�1it.

-,

,����{,�,;
�,.iA�",:::��O , ,,�

'=Adolar Schw
En6iereço T61e&r.: DOLl\. - Caixa Postal, 32

,flS. F'RANCIICO DO SUL- STA. ('ATARH,A

!AQENCIA ali:: vAI'ORE�

ioJtlpanbia Salinas Peryr.a�-�io
PdJ:ll Terres .. Ciso Limitada -RiQ
Nav�a9lo Irasileira Limit&da-'�iQ
�avelatii Cagefriensc Uda.--Cabo Frio
Y-aru�1engr..ld() 4:c Cil.-Santos

'IA�S DU�&TAS PANA O PCftTO »0 RIO in! JANllft.

!iavepdQ eatre BUCAR�IN (jeinvile) e: SANT08,
ANGRÂ 005 REI� e 1\10 DE JAN!IRO. f4irtta·

mente, sem tran.i.re.
Tem �s�mp" vlilpare.s em ,Qrffi, cirreltlndQ ,

lioaanega.se de classilicação, m(t�içlo e EMIAl'tQUi. de
: 1<'''11 as especiee de madeírJ$ serra_'as, J.eneficiatll1.& 6 em

téres etc., cereais e mercaéeries em geral, para ,!ualquer
f!!!! d. Nert,e .'" tI. Sul cig Paí�, Iil� cems ,ara 4ilI Exhrior

Roc@i;êíiias- de tmportllçl.l do 1».[1 .u� •• Ex
terier, para ...embarsçe t redtlptl,ch, para

as ,rIÇi�.o ínteríer
.1c�VI� ilA I.•1 'Er.t�O AItMAJ:JM P�OPRl.
8UYIÇO 8ARAMTI.i) t �API ,

-Pie MO»ICOS

Ilnco do Irtlll
lapltal 101.101:181$'10
.. deir...rva "111."48:1.080"

IDCUTA TODAS AS OPERAÇIIS BANCARIAS

eU.1 ,e M.B.JtMPOM}).,.. :lMtreDO. PAIZ
@lA LOGAL lUfA tl:AJA� •• Na IS

Abona. em conta cerrente. 8S segúint.s� juros:
• 60Bl Ju"" (C01'R�CIAL SBM UMITH) 2% ara

,

• lhnttalio& (1imfti de n:OOO$) �� ala
• poptdares (i'tm de Uh800$) 4% ara
de amo prévio (de qnlà4_tt:er �tmntías, com retiradas tam-

bem de quaisquer lmpertaactas).
com aviso prtvio de 3Q<dlas
idem de' 69 dias
idem. de',90 dias

..

i.'PQ!5fTO' A PRAZ6 .fi\IX0:
PI) 6 IllHU
por 12 mêses
Com renda mensal

ETRAS A' Pl\EMIOS.
por 6 mêses
por 12 mêses

Sujeito ao sêIQ pr()J:lorcional,
Expediente: aas 10 48 12 e elas 14 ás tUi �horas
Aos sábados: das 10 ás 11,3e hora.

Endereço telegrafico: SATBLLITE'

TELEFONE 1.114

4% a. a.

5% «

DEP.SITAAICiS
H

FLORatriz

Filiais em:

o

Fav

SiTA ..

K

Hlumanau, Cru,z,eira da Sul,
Jainvile, Lages, Laglllna, Sã.
Francisco de Sul

rit
Em loteria a sua favorita

MOSTAUAAIO EM:

Tubarão

Rua Felirae Schrnitd rr 7 e 17 a

L

I

T

FeCilerai e Santa Catarina

NO$ CL.:\S$ICO& iNVi'L�PiS fiCHADOi

, ..

'UA fNg'fln�bE' LUZ, lÔRÇ;\ "

ii )\r�-·
TENAS DF.: RADIO, CONsr:',!\'TOS E AUMU\!·

TOS PROCUREM

A ELETRI(:;J"f.)..
TEM SEMPRE E\tI STOCK E A' Vf:NDA, POR
PREÇOS SEM COMPETIDORES NA PRAÇA,
MATERIAIS ELETRICOS, LUI{TRES E ABAT-

JOURS ELEGANTES E MODERNOS
NOVIDADES! VISITEM A "1L:..tr- ",JlR.a João Pinto n, 14 .IC.I � a.�

ACABA DE RECI:-.BER UM FiNISSIMO SORTI-
MENTO DE CHUVEIROS ELE.'TRIC0S, NOVI
DADE NO RAMO-AR rrco �ARANTIDO

',',: 'i�:PUé1.aiT>ií:! ��

r;;;;;�-;;.;;J
I D I.ABOllCO i
:

M d ,. �I eto o pratico. para se :d'
• aprender a executar com ��

I absolutaç p'rf�içãOI ao Sax�- i
1 fone ou

..Clarinete, os ma.1
'

11varilldos• TrUH aerollatilOS e."

: Imitatlei ..

mi_sI
..

I Preço do volume I !'OOO
P�dide8 80 autor:
Antonio Lopes Guerreir O

. i Vda de Sarteáas. 55-S.Paulo
�

_1IJiI!i[:..----rn.'__'MiVIII._' '.5.7__ ri_rtritf'íZahiiitíHéiiii5lIW'.Jfi'Zf:... '�i"�<'Iiii-diii'iiiiileiiliNiii"íii&-iiiiiiiii1iiiii'iiiiiitiiiiiiili'jjjjf�_iiiiii_N__iliiiiiiíiiiilii_iiiiíiiiiiiiiiliiiiiiliiiiiii_""a.iiiii"'íiiiíiiii_iii�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiaiil�'"
, )

" ; }�" 'iii ,,�, �,l!IA' •�.... ,� !;.P" J �" .. ....

;",1:: ;i�,(,') 'l1J c..radol �

CHAVES!' lUA Uü.E
CRU GUlLlI!RME N' 1

Florianopolis

quinta-feira
22 de setembro'

ALUGA-SE
Cu. no Estreito

(J'" P_Oa)

"

Sala do visita - eiace

gtaodtH quartos - sala de
jantar - C.'A - cesinha e

iastftlaçhs sanitarias
Luz elétrica uo tedos os

coroparti lIumtél
Deis q'IIÍntai, c.mpl�6QlMte
amurados e ama txpl_dala

praia de banhes
Dois porões e deis enqaes

para lavação de roupa.
Onibus na porta.

Todos os campartimentcs
tem janelas "e a casa está

completamente nova, com

moderna fossa <.0 M S»
Agua encanada para serviçoi

da cosinha.
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A

IIr. Camará Martins

mA IftAJUCAL DA� HEM$l\l\PIGH»AS, Sal e:pa.
RAcle :I SEM :a.R

.eoNSULTORIO á Rua Trajano n. 1, sobrado,
diariamente da. 5 ás 7 da tarClla

Mo!ea'tias e OpeH,oações
dos

OL.WOS
OUVIDOS, NA'IZIIE GARGANTA

Ir. JDão de Aranja
Assíetênte de Prof. Sanson, do Rio de Janeiro. Chefe
tlt> serviço de olhos e oto-rhtno do Centro dê Saúde

de Flnr;�"n, ,,1:<;

Madeira Neves

Dr. Augusto
de Paula
tMEDICO

f:)OliNCAS DE SENHO
f{AS�PARTOS
O�erâçÕéS

(Àt)ttluU.rfm: �Óá Vitói'
M*tl•• 1

(-'110,20141111' 411..

f'RtII1"',11: Rua Vis"ende
.. Otr. PMe,' 42-

'G1* t.aealtetiA, 1403
�one: R.Meia, I �"s

Dr. Claribal
.te Galvlo
I

ADVOGADO
Avi(!.�. a@i �.mII18 e

antigos eonstituintn que
re.bria litu eaeriterle ao
adVMacia 4) .entlnua a

aeeflar chamado. para
trsulhar em qualquer
comarca do E8h�do.

a.critorio: R. Deodoro n· 15 '1
FONE 1.665 k

Delem bargador
Salvio Gonzaga

ADVC)GADO
r:

:.,; Rua Trajada no. 29

----.,....u ....... t9i9'h ._A.,. g,e ... ,

Omar

�

h;�?�."Planta.execução, fls- .'

cattzação e direçãe ede ob.as ,�Aparelhamento com �
pleto para constr-a- �.',ções de pentes em �
concreto armado I

�
:f ibliro r�

')
I

,)
(

Pal••I. da

1- Andar

Enge,�,;hei�""'o Civil

C3 _ ,T
.Dr. Alfredo P. de Arauje I ,-Accacio Mo-ll"':áICUICI de qualquer

M EDI CO reira tem seu escrip- � estrutura em con-
Especialista em molestias de creanças, nerve«

� ereto armado
��,fJ;�j�,mo e me/estias da pele

tório de advogacia á rua � e ferro
Tratamenf�'·dõ"êmpaludismo e das melestías da pe- �le e nervosas pela jlutohemotherapia Visconde de Ouro Preto �
Consuttorio e residencia-Praça 15 de Novembro. 13

n, 70. � Ph01\f!! 1277.- ".'Telefone, 1.584

_jConsullas:-Das 8 às II e dasl14 às 16 horas ICain "051al, IHt �,�
f ,(l
. �I Dr.Pedre Catalão '�,

I &iplomad. pela Facul- !

daGle c;je Medi�na da
.

Baia
L-iatet'Be e aslÍi!iGBle dQ
s.viç&.. pt"'. W.aae

Elt-iatefae ,. Oi.,eosari"
"a Lima

Ex -adjuare tia Ha5pdal
Graffée Gai.I. e �at�ri�

Ma!'N8 VÍhlri.Ifi
CIi!t;a mtdlea «rllrgtca cf...

m.lestlas 4a
CA:Q1IÇA II P:SS"iQ

Esl'eciaII�ta ea

MAl\lI, QAlteUTA 11.
e'M'IMI "

«f)mm'ff)1\I� �
la-- Rua Trajano -18 �

! IrSSUntl'H_A t�Hetal GIGfI:i
t

��
, Diariamente das l� á!' '\ R ;"8. : ��
'. . '.

-
-

�: �/��.
�n·õtt< 5.�j:(xt4��li���.ri:':r;��;��,'1!.k:�;;L;'� �.-a_mi __ ......��....... 'i.t:U" :1' .• ;$._ .• ,'r'it!...��;;..., .. �

..it) I

g I ,P*.it!l!MiiF ri i 'meme, � p

I, Dr. S á u I o·.1 I,

I !
r i

Ramos

Apartamento (
ICaixa Postal, 784
I

'I

Curitíba

Florlenopotls. direção: RUP�

'."181'1I'_'Sl'i!lla_IIIlll4MW!m!II

Especialista em mo/estias do aparelhe genito urina
no do homem e da mulher
Ex interno e ex·Assistente do serviço de cirurgiae
gl(:fco10gia do Prof. Brandão Filho.
Lx-Diretor do Instituto de Previdencia Clínica do
RIO.
Ex- Sub Diretor d» Serviço Médico da Assistencia
Dentaria infantil do Rio de Janeiro.
Curso e prática especíalisada �"IT L�tQ!.�ja.
Medico do Serviço de Higiene Pré-Nata] do D. S. P.
de C. S. de Flonanopolís,

Doenças de senhoras. lira/ogU!
Partos e Clrurgta.

Sucursal:

Consultorio e Residencia á Rua Visconde d:; Ouro Pre
to, n'. 11 - TeI.-IOOe -FLORIANOPOUS.

Conforio, DlltlnçlO 8 aeleza
, ..

fi...
,

"-"··'"·"l��"6o·r\omTa
Só nos Trabalhos do

Consultoria Técnico de

IVO .A. CAUDURO PtCCOLI
Engeb,heirD Civil

��!o),J,.�.......� """,\t.!<.;, ...__,� ..._�" -:-\. V� � ��,
• 9 ,,��""".' • '"

.. �. h ..IM"'" .....

Membro ri? Soc!edÓi '
' '.',.; ./ngOtt g�(fÚ' Rio.

Cor.sulta- dur"::{' i,.;�
.

'

.. ':' -- Hme 1009
j;!",à V\;conct,; Ôt "fU!i�, ;\t'e, I I -- FLORIAÍ'JOf:iÚLr5

Fórma�o pela Faculdade de Medicina da Unlver
sidade de do Rio de Janeiro

Tratamento clinicá e cirúrgico de todas as moles- 1.1
tias dos olhos

Ci;rw de aperfeiç01'lIDerito M especialidade, com o dr. Pau-
lo FI!h(), no Sl:'l�iço do Preí, David Sallsàil, no Hosp(fal

da Fundaçãó Gaffrée·Guinle do Rio do!! Janeiro
Convpleta aparelhagem para a sua espeolalidade

Elatralidade Médica, Clinlca Geral
Consultas diariamente das 15 .�s I g

CONSULTORIO Hua Jeão Piete 7 sob, Telefc>oa 1456
RHIOENCIA: Rua Tenente Silveira 57 Telef. 1621

�. ,.. ',�,#:- _. - . ··mJPllE3Tmlii.ii�.t '.' 15 'iV
�. . .. __. ... �'-'.�:..:,;._._'_""'�.,,�'�- - ...__"'-

Dr, Pld,. i. 10lta 'ma
I"",s é ti·'" t'l:ie,**"'&� _

A.vela ..Cc

N. Traja... , n· I JJ.iraAe

Tele'phoRI D' 1548

I
i
I

I
1,3. ,.. . ...... ?'�

I !?r. �ioaj.dol
��----.___....�

�(t!)ttornann. Dr. Acerbai R.
:da Silva)
Advogado

P�-lscc�JN;=�::rr:c,
Fones 1631 � J29Q

Maquinas e Pilotagem �

Ex-chefe da dinic��clG Hespi
tal de Nürnbeeg, (Pl<1teeMr
lndórg Burkhardt e ProfCi't!8M

�.rlVin }Creuter)
EeplclaUlta em Dlrll'lla

ii8r81
alta cirurgia, gi�l!)tia, (.lo,.
éfiça$ dQ$ S6l1herll8) fi part4lllll,
cirurgia do gistema not'" �

�aç6es de pla&áOA

CON5ULTORJO-Roa Tra
ano N. 1 � das 1 (D á8 12 e

dllJ 15 ás 16 I 12 horae.

TELEF. 1.2RS

Curso d�
------------_._-----.....__

II

PREPARAI\Í .. fj,;� ALlJNOS PARA :g.XAMlt·$! 3&� 1.14:- �".�UINíSTAS, PRATICANTES DE J);lA�tJINÃ�J v.e:.
RIS'rAS E A TUDO :MAIS QHE 5� Ir.fll". A'

ME�ANI&.� MÀRITIMA. I

;�, .'_ 1:.1.i'f I h�SA:D0� DEV�8 .nuGt't-$í:E�. St\.
�ULAMPI@ �OS Il1MB TAJ.E

t

)'1

J
I
I

I
t
I

\

I
,

I

\

''''S��::�, tos DE VE.RNIZ DP>, Mt:LHOI�
� QJ,�i W i.DE PARA SENHORAS, A 80.

_ L W�ELOS. TAMANCOS, CiNTOS, ETC.
Fi\SRICA DE CALCADOS�.A••••M
A LHÉURrtU)(

Secçio di! vfinda�RUA l.ON. MAI'lRA, ..

,. ir7' h. .'. W'i* Itl13 �I ,,'..e"" mas mI

RESIDENCIA-- Hua �ste-

.���C-a-r-IO-.-C-'_:·o-=�r=.=.--; L_�!�iJ2:_J
,- ':0.9' 2" � d{"k'ãt' :)&íCt ata "3*? c 1J'6Ó'.Wáiàã

,;"1'Dr, Mt ..... 1 ,

••••alel
CLlNICA �ERAL

Vias Urinarias

1ratQTlleo!f} f.fl(J�ffli' rJ"
(MIesti" (/11 !'filmllo

Consult.-!�.. JOâQ Pi�to, 13
1 e1efone. I 595

Rea. HotelOloria-Fone 1333

."�o�lll_�� das�_�. ás �.���_:_ ..iíiiiiiíiiiiiiiiiiilliiiliiiiiiii__iiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiíiiii'illiiii......iiiãíiiiiiiiiililiiiiiiiiiiiiiiiõiiãiiiiiiiilii'íiiiiiiiii·�.-iiiiii'i.iiiiii;;iiiiwíiiIi'ilíiitftíííiõêíiê';__ii&�iiiii'iiíi.. liiiiii.ii__õíiiiiiiiiiiiãiiíliiiiiiii,....iãli·1

Pw1f JS - Moldtlas de
Senhora. e

Mo le.tt.s cf. .rlançai
Dlrel.r di Maler:nldade.
MedlcD do HOlpH:al

(Curso de espacSalizaq lo em

molcutia. d.....u..al)
o\tend� na Materni4ade
até ás 8 1(2 da mari�a
e á !an!e - C 'rmsuJIOflO:
A�IrAr GARIl 'ALOI. 49

,.4. '* '.' ., ,

FDrof!ssio•• is t"'isbilitadoe par.,e Itodc)$ "

.a r.tT'lOS a(i) engenh.af"'la
Administração. construção e reforrna de prédios com

11,', , pagamentos em prestações
I

fCrojét�'>s em geral

Escritorio central: AUI. 7'de Setembro,
Porto Uni 2,0

47
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Foi rOrY'�)id(�3 em
Fatarel (=�:� Unha

de frent.e

8 Paquete rrAPURA sairá á 17 do
corrente para

Paranaguà, Antonina.
Santos, Rio de Janeiro,
Vitória, Baía, Maceió,
Recife e Cabedelo

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

LONDRES, 16 - Segundo
comunicado oficial irradiado pt:
la Radio Salamanca informa -se:

«N(!) setor do Ebro, as no,«

sas tropas tomaram duas posi
� ões inimigas, causando grandes
perdas e fazendo mais de cem

prisioneiros, Nas demais. frentes,
nada se verificou de relevante.
As tropas nacionalistas abateram
dois aviões vermelhos. sendo que
um deles caiu para cá das nos

sas linhas, em perfeito estado.
O piloto foi feito prisioneiro .

. A' noite. entre dez e onze ho
i as, bombardeamos. com objeti
vos militares o porto de Alme
na e entre onze horas e meia
noite, o aercdromo de Prat dei
Obregat, incendiando os hanga
res e varias armazene. Bombar-

. deamos igualmente as fabricas de
material belico de vila de Cans,
e de San Bauddio. provocando
importantes incendios.

Oellulão Minigterial

,

J
fI
\\

Bom.b�rdeadalii
".J::DtftXP"'I'Iarmtr��Ar'''''--",.�&'E11�;;�����?'''�i;
---------- .. --------.------ -.-------

------ ----

i iI:B
,.

')OENÇAS DE Sl:NHOHAS-PAHTOS
CCNSULTORlO-RUA THAJANO 17 sou.

DAS 9 AS 12 :E 2 � s

12$000
3$000

para o porte

o Paquete ITABE�(A' sairá á 21 do;
eorente para: Já está em circulação o segundo suplemento

com todas as alterações ocorridas nas ad

min.tsrações Estaduais c Municipais. conten
do amplas informações para a Industria c

Comercio

tmbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre

I

AV·ISO Recebe-se carga!'. e encomendas até a véspera dasjsaldas dos paquetes;
e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesmos, á vista do a·'

testado de vacina. /!� bagagem de porão deverá ser entregue, nos Arrnazens da:
Companhia, na véspera das saídas ate ás 16 horas; para ser conduzida, gratuita-]
menté para bordo em embarcações especiais. !

ESCRITORIO-PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 SGB. (FONE j 2:;0)
ARMAZENS-CAIS BADARÓ N.'3�-(FONE·1666) --END. TELEG. COSTEIRA

Para mais informações com o Agente
�J

LIVRARIA CENTRAL
Rua FeUJ:j6 Schm.dt
Fiorj':_9 r"H.:-,polis

PRE('OS
. Guia com Mapa e Suplemento
50 Suplemento
Pedidos pelo Correio, mais 1 $000

VISITE Ih�.,).".�
�

APITAI...;a
o maior stuck d�

r.1 ..nrrurn 1'fT'" _ , TIl"

•

rnenln�s �;�

...

À CAPITAL.
R '" , R*:.,

..
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GAZETA, 17-·9..·1938

Auaí X I'ornblncôo
A

..Florlanop�íl}�_:$_

Brusquense
do CSrT'lpeão
oentros. fute-

Paulo e do Rio; entretanto, pelo que cone nQS circules espertiv() $
das duas capitais, sabe-se que este cotejo deverá ter lucar eatre lO
a 15 de novel'llbre vindoure.

que rendeu a rodaae da
domingo, no campeonato
carioos

Des prélios realizades deMillgo último, na capital do �aís.
foram arrecadadas as seguintes importancias, as quais dizem. C8.

precisão, o interesse sempre despertado pelos IEans' do lrassociati8b'
carioca, nas mais modestas rodadas do campeenate oficial:

RENDAS-Flti-Flú, 61: 135$800; América x Sio Cris
tavão, 21 :302$600; Vasce x Madureira, IJ:367$70J; B�ftsucess. ]C

Bangú, 2:2! 9$800. Total: '3:025$900.

Em f6co o caso Gonzalez
RIO. 16-Continúa na ordem do di!i o chamado caso

GOD:talez.
O ncrack8 argentino causou decepção DO jogo estre 9 FIa

mengo e o Fluminense, mas, ainda assim, prossegue a ação judiCial
para que êle possa ficar jogando no Brasil.

NA audiencia de ôntem do juiz da 1 a. Pretoria Cível, o sr,

Teixeira ele Lemos. representeudo a C.B.D., pleiteou a anulação do
processo, sob o fundamento de impropriedade da ação.

o- juiz, porém, manteve a sua decisão anterior.

Enquanto isso despachos telegráficoe de Buenos Aires ade
antam que o Boca Juniors queixou-se á Associação Argentina do

procedimento da C.B.D., consentindo que o referido jogador atuasse
no Flamengo.

I

) "DeverãO jogar, arnarlhã, no estadio da F.C.D, as equipes
da Capital e a do CO�binado de Brusque, um G:Jos mais importantes

;' ,�olísticos do Estado:__�romete ser memoravel esta batalha.

T�� ._� A Z_E T A [) E S-p·-º-_I:f-....___.__T--.I-V-____,_._,.A�:-:_�:_
Será proximo o reapare- N O V I D A D E S
cimento de Armstrong o

75 conto- p<llll:lblo aspa�se"Em outubro ou novemb.·o eufrentará o flll- ..., � Ç.'O

piRO Gareia - • 880 estado de 8aóde de Souza!
RIO, 16-0 4.mérica F. C., do Rio. (,9l1tr8tou o ótimo

NOVA :OR�. 16 - � trip�ice coroado Henry Ar- avante gaúcho Hortencio Souza, mas @ssc el.muto não pede jelar
ros�rang def�ndera ,e��. tI.hllo de melo-m.édlO

S
numa luta contra �e- partidas aliciais, por fa!ta de IpISS!!' �e �hlc.arita JU:lÍ'lu. clube em

ferino Ga�cla, �8S F ilipinas, no ,M,dlson qU4:e Gardem, aUfIro que atuava na Argentina. O eh.canta Ja fOI consultado e respên
qu� se haJAm cicatrizado os ferimentos que amda tem num ::lOS. deu que só dará o "passe' per 1 j mil pesos (apenas 75 centosl],
labios.

.

t' " J pois. alega que S�uZ& RAo cumpri� e seu eontrate, "indo. para ?A luta talvez não
.

se realize antes de fms d� outubr J, BraSIl sem censennmento ou conhecimento do clube. O América esta
ou aovembre, perque OI Ierimentes de Ar�eu, t. eletrizante lutM

numa situação difieil e não se sabe como vai arranjar as cousas.

de 17 de agosto, possivelmente tem necessidade de 2 11 3 mêses

plra eicatrizarem, cosspletamente. , Ze rzu r na Se r llnda
..

. Em seguida á luta com Garcia Arrnstrong pretende delen
Id� o título de campelo peso-pena a 6 de dezernbro, em Cleve- ['e UIP tempo·a esta parte muito se tem falado sobre a

---iland, contra o bexeador que então estiver em roais evidencie. Esta! possivel tr&n�f(l!rencia do aatilo centro-médio paulistano. presentemen
lct�\ porém, depende, de eutorizaçae d� .

manager �Ike Jacobs, I te n�s hostes do Vasco, do Rio, par� .

um clube da capital ou mesmo

que contrOla, por meio de contrato, as atlVlJaJt& de Arnrstrong, do RIO Grande do Sul. Pelas noticias que DOIi tem chegado de
durante 3 anos.

'

II Porto Alegre tu-lo faz crêr venha o centro-médio vascaino a deten-
Os entusiastas do box de Nova York aguardam anciosos der as côres do Internacional, daquela capital.

a \'olta de Ar�lstrong ao. �;;:?Iado.' temporariamente dele afastado"
�_.- '

em. ccnsequencra dos terr�vels ferimentos que lhe cau�ou Amb.'!r�, I t:...rn goso..
de licença O pre·

ferimentos esses que quasi o puzeram nocaute no fll'}al da peleja S ide n te da Liga·
que reqaerem uma sutura de 15 pontos. I

A t .Jt CO.A.« -I t- I Per motivos de ordem particulares solicitou e obteve licença
rmfi ron II UIeS IS·� lU ..o ,I- : da entidade máxima do Iutebél paulista, o presidente dr. Artur

tulo de campeão das Tarantino.

)

pillmafi
Reforço para a equipe
do Flamengo
RIO. 16-A�uncia-ie ,!ue o Flamengo, no jMltO deaje de

reforçar a �wa equipe profissional, vai contratar o médio Oatrw..,
LOS ANGELS, 16-0 boxi:;ta negro Henry Ármstrong, Ainda não eeti debnitivawc.te assentada a data em que argentino de nascimento e que atualmente faz parte do R@� Star,'

d tentor elos titules de campeão mur.disl d" pêso pluma, pêso leve d ibi I d ( I' d S dPi"·
,

everão .e eXI u, pe a leguD a vez, cste ano, os aeu tatlvos e . e ar s.

� p�"O Wwelt�r', anund� que H'sr,iV'1J r'" UfI::íflf ao primeiro titulo.
.

3'/".''''''. I A êsse F'roPQsito. Pate!ko concedeu uma entr�,im... a .In_
·, Ii:1M_SMllfllfH_'·.=IlIllS__••_1, IiIIIm�,-R*---_8il-__. .

d' d G f
, -0- : vespc:rhno, Izen o que arra a tomou parte no jo,_ .misteae .lce

'" o Red Star e � Wolver-."mpt.w, de L!andr�, aot.. d. c..,•• -

I Caxl......r•••Brasil a.to do MIJO"., tende atuad. c_mo u. autênti.o Reraci'.

I Re�liza-8e, am,phl. Da cidade -. .'_
Ide TIJuca., o clp,r.life .,contra Fillad_? á C.8 ..D. O cestobot
I eAtre ai valaresu equipes de Ca· gaucho
'xia., .le,ta capital • d•. 'Brasil, Tude il1dic8 que e ce®t.ból brasileiro está de'oiti"••eatl."t'
dano pac.i'cade. A adesão que as �aúch.s acabaM de dar á Fed.afri.
.

Os rapazes do Caxi.1 partiria, Brasileira de 8asketball é a pr.va cabal dessa paei'caça;, pE�,
ansa'nha, às 8,3,p, em enibus es· �om� se sabe, era o Rio Gr�nde de Sul .e ,ú.ico teorre c8$t�b.hs.
peeial. reareasandQ à tarde. bco fmportante do Pflls que ainda Se mantmha Beutre ao ••VI.I.t.

O referido cabal_e, por motivo moralizador do nosso tsporte da cesta.

de força maier foi tralDferido de A. atitude dos gaúchos deve ser encarada co.. �tiraislll8 p6-1'
domingo úhimo. para ·1JP811hl. todos e· r··pOI' ;,tas brasileires, mõrmente os que estão lica4!ies a.

Os I' fi 2' quadros de Caxias cestrLA. f,' que a mesma, além de �jr p"cificar o esporte inveltads
que preliario acham-ie assim pelo ;>.rr.e"cano, ào norte, tem a particularidade importantildiM$ de
constituido!: dar-lhe novas' e prometedora� forças.

Mét.iicos pautistas X mé
dicos c:�riocs.s

c il'O MUTUO P EDIAL
19 de Setembro! 19 deSetembro!

I

lV'ais um di.)s formídaveis sorteíos

5:650$000
E muitos outr�s premias menores

FANTASTICO ...
POR I$OOORs.APENAS

No sorteio de 5 do mês corrente for contemplada a

caderneta n. 14.769, pertencente ao prestamista Ricar ..

do Bruck, residente em Massaranduba Central. com

o premio maior de Rs. 5:600�OOO

HABILITAI VOS!INSCREVEI-VOS!

HOJE MESMO

atestadosValiosos
./

I' TEAM Domingos deixará o Brasil?
RIO, 16-Mais um grande jogad6f brasileira preteMe aIi'S

tar-se no futeból francês:
Trata-se do consagrado zagueiro Domi�8Qs, l\Q,e a••

aeeitar uma esplêndida proposta que lhe foi feita pelo Red �r.,. de
Paris. .

. l-

O contrato dêsse 'crllck' pelo Flamengo e5tá '6itaJitald",
.

e: _ �
dêle consta que Domingos 6cará im.d�atament. livre.

Dêsse modo, o «rande zaiueiro nacittnal lilJ terà di'Clltla.
de nenhuma para embarcar com destino à EuroRA.

'
•

Etelvina Jaeinta Reis I" �)dent(> ',m

Florianopolis, a rua SI!Vcl JardIm. sIno con"

Itf.!mi)ladft com l� premio mai')r no valer de

t(D. 5:450$000, 00 sorteio de 18·6-1938

Enio. Leoni e lrmãop, reside lte�. em Ita
cQrobi, contemplados com o premit> maior
no valor de Rs. 5:500$000, no �orteio de

4- 6-1938.

Abelardo, Vadi�o e Antonio;
Taia. Carlos e Adi; AUlusto-,
Dard, D83, Ad e Osnlar.

2' TEAM

Braulio, Jorge e Dud8; Baga,
Mossero e Ar\; Jordio, Jasé,Abe�
lardo. Ivo e Ico.

., '

i'

..
.

'j1,

_. ..lc.•

-,_" 't.
.�:r",.t,:.j ...Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DE EDUCAÇA0
FISICA

CURSO

�e:a�eOde;!:�::O: "!1:;'�-V--ª=-Z�=-�z��· �:�ó=?�:'��Tc�"�-_�����;"·���7 ó:
Cient..��!�?,.�pr.�e Araujo O Lloyd BrasileirolArrecadação do Estado NOS S A_Yl_Q_A

viserio de Edlóleação Fisica ins-: Francisco Camata Neto (Historia, restabeleceu a 1·1 i
... "'..w...__"",···,,,···· ..

talado no Instituto de Educação da Educado Física e Ensiao Ge- I \li .! A arrecadação geral do Estado, no periodo de Janeiro a:n ANJVEltSA lHOS
desta Capitai, procurámo" o ilus- ral Pratico).

I

h R" P 'I de Julho, do corrente ano, atingiu a quantia de 21.865:572$900.
..,

!1'6 Prof.. Aluir Qneiróz ele Arau- _ Após concluída essa turma, n aIo.... orto E� nossa edição de ôntem dissêmos que a receita atingira A d.ata de �(.l!e regista () a,n �.

10, especialmente contratado pelo iniciará outra � naquele periodo a soma de 29.110:521$550. I-Ia enzano. A soma versario nataliojo do u.iaso (,,-;-

EI3�ad(j, pa.ra organiaação do re- _ Alem dessa turma, cujo pito Alegre I 'lue indicámos como receita geral do Estado, se ref�re ao total do. ti�to patricio sr. çeL.JiiJvin.o C,;'-
fende serviço.

.
riodo letivo se iniciará hoje, é balanço do movime�to até o dia 31 de Julho e não a receita apu- neiro da Cunha,'�1unClOnEll'jÜ

S. S. nos recebeu com a ,entIle- propósito do Govêrno do Esta- i rada no mesmo penado. Iederal apesentado.
z� que lhe é peculiar, em sea ga- do, fazer funcionar nova turma telo s_r. Hernani Csstello da cos-I .

Existe, portanto, a diferença de 7.244:948$650, que provem
blllet� de trabalho. no próximo ano, afim de melhor! ta, dedtcado agente �o LL�YD i do seguinte:
Apo!l temos ncs apreseatado, . t d bI.J, Ed _ B:tA�ILEIRO ne .ta capIta.1 fOI 'nas I' Saldo do exercício de 1937 4.006:999$150

.. d
a en er ao pro. ema na uea-. ebril!lldo o seguínte cemuntcado: . .

.

. . .

111 agamos: ção Fisica em nossas Escolas. I "Temos a !trata saUsfaçãe de I Recebld� de Respo?,savels (deb�to[j antIg�s) 15:119$900
- ,Entãe �rolee@!�r, realmente Com a conclusão desta prim@ira;le'8.r ao �on�ecimento de V. S. que II Emprestimo �tl Caixa �conomlca do RIO

.. qU!Sl.O de Educação Fisica, já turma., esporo poder no proxirae I
a Duetor:ut uo I.LOYD BRASILII- de Janeiro Hecehimentos 1.572:480$800

>;1.' InIClOU? ano introduzir no ensino publico RO, resolveu restabelecer a .nti�a Deposites Especiais tio Estado 1.650:348$800
+-Def t d iá Ior: .

I
Linh811IO-PORTO ALEGRE, COU\ - --

. .'

a -, nos resp�n eu.j oram catarinense o ensine moderno de OI paquetes "ArolNIBAL BENEVO- Soma Fazem anos hoje:mmls�ra�as, entem as 13,30, hora;" Educação Física. LO", COMANDANTE Ct.\.PELA" e . ._ ..

7.244:948$650
as pnmeiras

..
aulas, .coDst�lIdo?o Abordando o problema do pl3.-1 "COMANDANTE ALCID'\O", eflca� ',lExposieão e i\dora- I "'"'

AI d
a gentil senhorinha Carrn-n

ensino teOrICO de BIOmetria, HII!' no de ação no Estado disse ser
lando semanalmente por este

I � d � Q �"".o" IO:!'{) cintara �

I
(.:"1, dilêt fill J - ,

torí MLdl' d Ed ã
�

'IP&!lto' '�qO O.::'!l � .:y�n,"' UI 'L, t.UU ... U,JI\'a. neta una uo n,sso('c'"

I.<?r�a o e o o og16 a UCt1� o difícil responder, fazia porem o
I NORTE - SEGUNDA FEIRA I m�nt� frade sr. Cassio da Luz Abrc.r.

l!Ilca.. possiv�l de �xecutar �II atribuiçõell' �UL - SA'BADO
. I , _. ) ," _ C!H�h� redator de «O Estado»;Onde fU.ClOIlIIJJl estai an- conferidas a Inspetoria, DO De- •

O Intuito do sr, AIll!lrante Díre- f �a Ma tLiZ?O 1 ut ��,lm9 Co � lU U
a senhorinha Maria Iracenu.las � ereto n' 125 de 18 de [unho do' tor do LLOYD BRASILEIRO, r;�ta-, raçao de Mana, realiza-se do- Acha-se nesta capital. o SV. Amadio:Eaquaato a I etori d beleccndo a Linha em qUC3UO, teve I milF'O após a missa das 8 horas l J

-

AI d C h D'
-

nsp ena e corrente ano. a especial finalidade de melhor ser- i ". . �.. �._

I
oao cantara a un a, Ire- a exma. sra. d. Aurora DUA' r"Edutlação Fisioíl não tiver !lua - Que nos diz V. S. com re- 1I1r o porto de Florianopol1s, o

<ftda11
o ato d,: .expo81çao e adoraçao tor Regional dos Correios e Te- Prates, digna e�p{)iSa do sr. J(" l�Iléde prilpria, do que ia SI) está tra- lação ao Govêrno � assim passa a contar com escalas do S, !1.ntIs3Hno. S.acr,nmento. l('grafos do E�tado de São Paulo, P td f

.

I diA. 16 h ' I
ra es;tau 0, l'lllCIOnarã@aquinoIui'-Temsidoincansavel,deu_ e;ertas �ara o �}l •

e norte o pa z.
- S ora'1 tera ogilr o en-I que veio assistir ao enlace matri- ° J'ovem José, filho do sr. ,';.tituto ..

I
.

h
Conl0rme Ja e do conhecimento I c"rrancnlo .

I I ...I d f'l'.

.
me o apolO mtégra a mIO a a- de todos, os fretes lião cobratlos I' _v_�. .

I
moma (e sua pren.la a 'I n:1, Milito Tavares, integro juiz,:',- E as aulas �ratI(,8�? . ção do �ue concerne a organiza- sempre na ba;;e de cargueiro"> ou

. '
Maria José com o sr. Paulo Du- 2a. Vara desta com3rcn;

-. ESilas, deV\lnHa. ter }mClO na I ção, o que i!lrocurare.i retribuir,' seja com O� aba.timent03 de, 5016 i 14° Bi'l�íll gh:ío d.e f�-l tra. Figura de alta projet;ão neilta o jovem Valter M.ofi'ira;
proxuna segunda feira, ai! 8 hal' fazenuo um trabalho ""ue C0rres-,

e 6010, respetlval,n,ente para sacl-! LBt"j � Y t,,_.tll, capital, e x e r c e u (' o III ']\1
.

T
.

h i"

E d' d F P bl'
"1 ria e ca·SIl ger�l I a meUIna ,'afIA erez:n 3, 1;-

ras?o sta· lO. a orça li. Ica panda ao conceito que dfõSfl'Uta I
. '" .

I d
. zêlo e dedicação até bem pouco lha do sr. Alfredo Xavier Vi(,ii'�',gentIlmente �edldo I?elo seu dIgno no país, a brilhante administra-, ça ores I tempo, a� funções da Chefe no in9peto!' escolar;comandante, aproveItando o en- .'ão que o sr dr Nerêu RGlD03 LOTERIA DO !ESTA- 1 TráfeO'o Postal Tele<'l'afj"i) na a �enhoT'l'oha NOI' "j' f'lh I

• . ... • I

D� DIV S �
'" ' '" v •

I
co ,. c 1 (11, I a fll)

�.r para cO�Yl.dar �A GA�E- ora reaiiza á frente do Gevêrno' lU'!:UI AnTi' (;ooeurreneia p<lu.•a a i Diretoria local, beP.1 como o nlto, sr. dr. João de Llllla Freire, juiz
tala:\�ara aUlstIr li aula de m3-

Cntari.neQSe.. •
(;A.TABINA hlstaBaeãft de OIDa 'I encargo

de P:e.sidente da extintn

I
d� Direito de Blumenau;

ç .

..
Retu'amo-noíl sumamente,gratos , Camara MUlllclpal. a sra. d. Juçá Pereira Machado.

A,gra.decem08 tl fim segluda m- e DI'ofuudamente reccmheoid09. R It d d
cantuul «A G A Z ET A�, associando-

dagamos:
,
_. I

esu a o 9S �re. I s� �s h o m e n a� g e n s ius-I i'ELOS CLUBEIi
Qual a duraçao do curso � ._ mios maiores� da ex... E D ! TAL I tlssHuas que lhe sao prestadas"

.- � Curso terá duração de tra�ão de quinta fei... I apresenta ao ilustre amigo, o� I CREMIlJ RECREIO DAS
seIS �e!!e!l e obedece ao meguiate

O P -d t ra� 15 do correu to: I I - De �rde� do sr. r���n,!e-CO-I mais sinc.eros v�tos de bô�s vin- FLOHES
plan@.

. resl en e I ron!.�
Coma.diu,e ?O Bl!.,�.��() .e das e felIz e3tadla entre nos. " .

a) - eniInO geral teóri!!o"pra' 1935 50:000$000 P.esídente do Conse1no Ad:nínmratt-, I fera lugar hOJe ás 21 bora�,
tico; 12518 4:0ú0$000 I "Q, faço publico que se ach;;. aber-, P d '"'

a quem
, encon�!ou: nos elegantes salões do «Clube G

b) � fI�sino praticQ. vai á Baixada da
4246 2:000$000 I

ta 5011currendas p�blíca para in"ta-I e e-�e r�!l� :�r:��:/��I��; de Jan�iro», uma disti.nta soir�e
O pnmetro yersará sobre Il!l Fluminense 2673 1:000$000 ,laça0 de Uffil cantma nest� qUHtel. branca com uma Grelha. i,j;:et:l ,'ue promovIda pelo Gre,mlO RecreIO

.e�?inte� materias: Anatomia e Il895 1:000$00() I II - Os ínteressa�o:; d';'ErãO .�a- a!end� lJ:_l:> ;!�?::l:,d;.. .'�,:::.i.-.:, mtn�. da� �Iôrtls, do visinho distrito do
,FISIologIa humanas; Noções de HIO, 16-0 presidente Getulio 2095 SOO$OOO I b'egar as proposta. Jacr'ioas ace o ga·la:::l ;.;fl li."•. " _Co; ",ühÍil 11. 149, ESLrelto, e que promete grande
Cinesiologia; Biometria; Peclago- Vargas irá sábado á Santa Cruz, 2500 500$000 próximo día 29. ás 10.00 h,iras,' q��,_sera S(fitwcado. animação.
gi.a: Metodo�"ia da Educação r.m companhia do ministro da 3247 500$000 que serã? �bertas ílO dh !. de ou-IDfl � 'I�� e'I ft LINLOENSE ESPORTE ("LUB.;,':FlSlca e Noçees de Psico-Peda- Agricultura, em visita á coloniza- 623:1 500$000 t\lb�o proxrroo. l& • .!L .a�iUl.aUv '-' .-

gogi�as; Higiene aplicada; Fisio- ção na Baixada Fluminenle. III - Díaiia:neutc, das 14,00 i�
terapia; Socorrros de urgencia iii O numero 1935 foi vendido na !6,OO horas, 8S í!ltere�sadf.:')s pode-
Hitorill. da Educação Fisica. l:hega aoRio o late.-- cidade de São Ftancisc5 o nume- do obter informações e e�dareci-

O e�sino pr.atico constará de: ventor baiano ro 3247 lia cidade de itajaí e o mmtos necessarlo:> nl Secretar!a
�xecuçao pratIca dos elementos e numero 6233 na cidade de Fl«l- deste Corp". ,

me_.tedils adotado; C"mposição de RIO, 16-Chegou aqui o i.ter- rianopolis. : Quartel em Estrdto (5. José), IS Acaba de ser di�tinguido com

!lçoes pa�a. os ?ifer8ntes graus das ventor da Baía, sendo alvo de E08 demais numeros sabe-se te-j de setembro de 1938. a recente nomeação de engenheiro f'HEOAl11 UNSldadoM
_ fISlO.l�glC�; pr?cess�s �a grande recepção. Declarou qllG rem sido adquiridos pc,r pessôas re- I •• da classe la., na Pasta da Via-

educaça0.Flsl_ca mf.antII; hlst.o!.Ia regressará logo que resolva amsun- aidentes na cidade do Rio de Ja- I SU.VIO P,mto da Luz ção, o nosso distinto cflnterraneo, E l t'd Id'- -

� o ...ocon ra-se n�8 ,a CI ac e o Si'.e ramatJzaçatl; dIreção de hçoes tos de inLeresse do Estado. neiro. i Cap. Aj'il. e Secr. do C. A. dr. Orlando dp. Oiiveira Goeldner. capitão A...lexai1dre Sá, colet')[' L-EI t''lUtras formas de trabalhiJ fiai- ,����i��:;�:$�iY2>"p&�A���� �!i:.t�-----� ,.":".j$!�'�'��,'''»1���:;;.��2M� O talentoso patricio, que exer-, deral etn TI·mbo'.
Co' ",.Jucae- f" f

.. . ·'t'ic;��>:"'�...J�<t:.iJ'<!l.i)Ji!llI\'�'��Sll!� �� � >�.q;.�� -,�.�"@i-..����� � � ..

, ..1:1. _ao JSlca emlOllla; gl �1
- -

�� ceu durante algum tempo () cargD:
nll?tiea rítmica e dansas regio- '�j ��'\'#l de engenheiro da Prefeitura de I Procedente de Joinvi!c acha-s,"
nalS; educação fisica esportiva.� C

S �

i'
Florianopolis, acha-se presente- I em Flol'ianopolis o sr. Alvar l

(desportos indi\'idlJais e coletivos) .��'J. O uni·. a. O � mente na capital do Estado de, Maia, funcionario da Prefeitura.
e canto earaI. �

.

'.

i�.' Maranhã.o, onde elaborou, com a [
Deltina-so este curlilo á espa- i}\!� 1'1.> competencia que lhe é peculiar, o

i Voltou de sua viagem a JoiL:-
cialização di professores. ,m. a levantamento do porto de Itaqui, vile o sr. tte. Ari Cabral.

E '
�}j'

- sta, o professor satisfeito .� P h' 'bl'
,. J' l' ., naquele Estado.

V' d J"com Il matri�mla ii �d ara con CClmento pu ICO, comunlÍCo aos meus presall08 atlllgOS, e lentes e ao co-
,� A GAZETA sensibilizada cum

In o de omvlle encontra'!Hl

Satisfeitis!imo, p�ilil não � mercio @m geral, que, tendo sido nomeado Agente Geral, ne3te E�tacio, da :- primenta o co�petente engedheiro, en�re nós o. sr. tte. veterinariu
contava com tanta animaçuo. ��. "EQUITATIVA TERfR[ST�!ES9 ACU.lEN'-ES!E �fRf N:SPORTfS S.A." �iil' augurandCl-Ihe as maiores felicida.1 JaIme FerreIra do 130. B. C .

.P'i<{uei !urpreSID ao vêr tautai! dei inicio ás suas operações nos scguintes ramos de seguros:
- INCENDIO, TRANS- des no alto cargo que ora, vem

pitições. FORTES, AUTOMOVEIS, ACIDENTES DO TRABALHO, AClDENTES PESSOAIS de ser-lhe confiado pelo sr. :\tli. ENF:t!;RMOS
O Govêrno do Estado poz á e RESPONSABILIDADE CIVIL. nistro da Viação.

disposição do Curso, 20 professo- Ao fazer a presente comunicação, espero continuar merecendo dos meUil antig0s �!):�������f#�,]����,�
res, além de mais 10 outras ma- clientes, a preferencia com que sempre fui honrado. � V- I I_ �
triculas ávulsas que satisfizeram • Outrosim, participo ainda, ser o dr. Osvaldo Cabral, abalisado facultativo, o me- !!ij1 luva ZO IDa �
a t.das 8S exigencias regulamen-'� dic0 já contratado pela referida Companhia. � � Brazinha ij
tares a matri4lula iniciando 18- f.5 participa aos parentes e ��
sim o Curso co� 30 alunos 0 � pessôas de suas relações o �
que ia comidef0 uina vitol'ia:em Equitativa Terrestres, Acidentes e Transportes S.A. �i contrato de casamento de �
se tratando de uma inovação e- � �ua filha BLANDINA _com �
ducativa entre n6s. roO> il.

. � o sr. ORLANDO PRAZE- 'ir
- Como é formado o corpa e Agente Gera I •

��
RES. V

docente ? � _ 2. li � ��
- Figurall1 no corpo docel'lte ��

H V I La. A
� �� Biguassú, 11-9-938. ��1 __ .

d·�)jil '.. �

�1��r#,)���tH� Ios me luaS, Dr. Arminio Tavares ' ..". �.. •

(Anatoll'lia, Fisiologia e FisieotCl-�. . � � BLANDINA rjf Concurso de oratorJa
I'a}>ia); Dr. Angelo Lacombe, (Hi- �W� Rua CODseJheilN) Mati�a!! 41 B

D

Fone 1.561 � ����� ORLANDO ���J
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_�_w�.. HEFNildE 'r, wwaaa • iii Nm

Festeja ho-je o seu aniversa i ..)

natalicio a exma. sra, d. Zill«
Callado Flôres, digna conâor+:
do sr, Al�in€l Flôres, funcionnri.:
estadual aposentado e diretor d J

cO Estado >.

n11 9 .. Terá logar hoje nos ele:.;: m tes

u.lIVelra. i :3alõeg do simpaticú "Liri' Jense
Esporte Clube », uma anir.n:;di�s;
ma soiréf; dansante oferecida .w:>

seus associados.

de
Goeldner

Acha-se enfêrma recolhida a
um quarto reservado do Hospi
tal de Caridade. onde deverá �('�'

submetida a uma inLervenç';o ci
rurgica, a exma. sra. d. Leonôr
Pontes, virtuosa consorte do sr.
tte. Getulio Lelis PClIntes, atual
mente servindo na 10a. C. R.

Deseiamos pronto restabelr:ci
mento.

P.lo presidente do Centro Ac'i
demico XI de Fevereiro. foi pror
rogado por mais oito dais, o pra
zo de inscrição ao concurlJO de
oratoria.

Especíalidade"
.----------------�----------------._��------

de WET�EL JOillville
deve faltar em casa

& Cia. MARCA REGISTR�L\.DA

alguma
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nao
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