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o Fuehrer declarou a Chamberlain
se não fôr encontrada, em prazo
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Alemanha seria
uma solução que a
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curto,

a
•

agir

pM

mW&2z:aza:a: N"

da Justiçao ministro

fala á il11prensa ean

Belo Horizonte
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dade. Não estava estabelecido que o

titular da Justiça passasse por esta
capital. Chegou a Belo Horizonte,
pode- se dizer, de surpresa. sõmen
te hClje acedeu em falar á reporta
gem, na restdencía do sr, Alfeu Fe·
netssírae, onde se acha hospedado.
Quando ali aoareeemos, o sr. Fran
cisco Campos' estava em palestra
com varres amigas e parentes. In
terrompemos a palestra, e ínterro
{.!,ô.mos o ministro sobre li sua vía
,em. A viagem tem, apenas, um

objétivo: repousar dos estafantes
trabalhos que tem tido nestes ui
tímos tempos. Passará na sua fa-
zen a uma semana, regressande ,

lobos I �i:*-::�;��Oi:�;;;�:·:�:
-·Nao na l!.ada ue nevo, quer nos

meios oficiais, quer no panorama
politico do paíz, Os trabalhos do
8ovêrno continuam 8 se efetuar

.-IIIlIlMIJI§II!IlNtil1lj......IIIlIllil••_*Il.__fll••aiill_liailllf•••111_,__-I11III normalmente. O mesmo sucede
com relação ao povo, cuja a�ão
construtora já se vai fazendo sen

velerio tír no ambiente de pas e de har

.

monta que se formou no paiz, após
o adsento do Estado Novo.

Por ulttmo, indagamos de minis.
tro da J'ustiç!Jt acêrca do ante-prejê
to da lei de imprensa, pedínde-Ihe
detalhes do mesmo e informações
sobre sua apl!cação.

- O (jovêrno da Republica dís
pensa a maxíma aten�ã9 ao projêto
da lei de t:n,rensa. Estuda·o com
carínhe e Interesse e eSllera ultima,
lo dentro de �ouco tempo. E' um
assu'nto de ,ital interesse para o

Sovêrno e para o paía, e está tra·
cado �entro das diretrizes do es

pírtto e da ideologia do Estado
Novo.

BELO HOIUZONTE, 19 O sr

Francisco Campos, ministro da Jus-'
aiça, que aqui se encontra, deve se,

guir, amanhã, para Pítanguí, on

de vai fazer uma estação de repou
so, numa estancia de sua proprie-
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cheer os aoso
LONDRES, 19-Não se espera que o Gabinete publique

um comunicado após a sua reli'! :; ) de hoje, informando das ({(,IIi-
'

berações tornadas. I BET IM 19 O h I G
.

diri
E d'

" , i.., ,
- marec a oermg IrlgItl

ntretanto, urante (1 [",I le semana sera possivel saber-se 'I" j õ d It
'

t,

d
' . -

I ., bi I
' , rnt IC130QS (as secç es e assa o para que 1un 1'lD!l

aproxima amento QQ8I'l as rieCF;Q,O., r O Lia mete pe os segumtes In- Ih f' d t dê et I
,.

"

C" '," I'
'

, h I" o a In'! e aurneu ar as reservas esse ma, <a

�;?I�)�: �� () ,sr�r JIl8lliOFr,ii'il
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JAe :Vbft.::;r CQIi..
,

o c .. ,HlCC er nreciosa para n .�, lemanha ».
rt er, ISSO 10 ica que as propostas a emas oram aceitas, mas se o

..

t,. .;I)�hlólta ÔO ferro realisar-se-â em Berlim a partir de
Parlamento fôr convocado, é porque não ° foram e nêsse caso a",.; \<� !:: a( S 31 de nL'J.bro, Serão suprimidas todas as grades I![ue
situação resultará no que niuguera pode prevêr com probabilidades' �',,- _

-

,

d t
.cercam os parques e ja ;�il,' oublicos e o ferro será recolhida aos

e acer o, ,,' depositas ri", materisl ! .,

Per outro lado, se as duas potencias as acertarem, o que
'

80S olhos de muitos significaria � ar.rar f! Tchecoeslovaqui- [1(\C, 10-
bos s, então fJS inglêses e fraacêses enfrentarão a deiicadissima tare
fa de persuadir Praga a GG('ita- he. o que não 6 c. .nsiderc do como

certo,

do Beieh

Durante o

estourou o

flito

um apêle aos

todo o ferro ve

matéria mail con'"

RIO, 20 - Alta madrugada,
Um bonde passa, passa um auto
e o silencio se refaz naquele re

canto da rua Frei Caneca-Moa
PRAGA, 19-UrgenLa-Um porta-voz de Ministerio das enrvoFilho, 'Lá dentro, pohremen

fi riaç0es Exteriores fez 3d seguintes declarações exclusivas á United I te iluminada por quatro cirius, a

PrCRS: sala do necroterio da Saúde Pu-
«Em 1:'CP dos ultimas acontecimentos, existe sômente uma hlica acolhia varias pessoas, que ;;'�

__

D_"_"''''';''''''' •

resposta: defenderemos cada "imetro de território, que pertence á velavam" corpo de lima mulher, I ",ervelaBERLIM, 19-5oub{'-se que no dec- -rrer da entrevi»! a de Tchecoslovaquia. Lutaremos, Ee fôr necessario. Não pôde haver a Parado no meio-fio o auto de
Berchtesgaden, o chanceler Hííler ap;'hrntlJiI HO SI'. Newiile Chorn- da ,.: D d h "M lt·

.. ,menor duv,ida de que não abriremos mão de qualquer porção praç? 57�, entro este, omens a 'flIna'llberlaio um virtual < ult.imatum » para 1;! cessão da r'?gião 811deta á
nossa Patrw.. se dIvertIam, passavam o tempo

.a

Alemanha, não tendo, enlretl'lnto, marcado um pmzo dentro do qual Estou hahilitaoo a declarar com aut0ridade que o govtlrno
J
iogando, Parece que tambem be-

_

a sua exigencia deva ser satisfeita !checo sente ''IUf' não será abando.ado pela França e a Grã-Bre- 1 hiam, I SEAATcICerA,eVJe3mMdALTIINA que a HAN-
O FU6hff-'f in�i'j( iu r', p", p,l jw' I' h h I AI li I'

,.

d' 'E 'O M
. e ançar no Jl1erCl!-

tanico em que a Ai,.n, !ih ,Ul:;I'" ,. ,!l,
I, i

l'"r'll,le a. morc a ca, emaI! a para e�te el�tra�la ln ueta-I stQura um tu'o, utro." ais I do, é um p,ro,duto que vem reafir-
"ente em cflDfhlo com os mteresses do ImperlO Bntamco», I outro. Corre o guarda mUIllcIpal mar? conceIto em qlle é tida a

continuos «ataque;; do,,: tcb.ecu� a .. s ::wdews>, '576, Apezar de estar de folga, o i conceItuada Companhia.
Por eScle motivo, J eslaoista briianico voltOli apri'gsadampl1-

!I policial ac6de. 0:3 tiros partiam' De um paladar �dradabillssimo.
te & Londres, após pouco mais de uma hill'H efeliva ('e conversa· "

itlel" auanteve.• "'8 �bls. d J' h b
com uma graduaçao alcooUca até

I
o auto, a.\ egayam, tam em. 3, 2 112, a lina analise bromatolol&i.ções com ° chance er alemão. J

ao local outros policiais. Na sala ca, veio assinalar a especlall-dad"'_ do
D .J f 't G

-

B t h F f LO:iDRES, 19-Prevalece a crença dIJ qu·, no decorrer das(;sse m0\10, com (' fIO, a ,['a- )'i> ao a e a rança oram "dovelorio uma senHora gr ta, produto, qu_e rl!ulisa com as me'

solicitadas pelo sr, Hitle� a forçar os t('becos a aceitar um acôrdo conver6:);:i_;c�s de Berchtsgnden, entre' o primeiro mini!ltro Chamber-
presa de crise nervosa Confusão, Ihores cery�Jas naQ IlÓ do pais comi)

que implica no desmembramento, do Estado tcbecosluveno, lain e chanceler Hitler, e"te manteve todo li os pontos de vista ex-
'd I' do estranJeuo.

d d' d N h
"

t' d
.

I t amo a ,a essa atura o!.l.vem-se Pelo sr. D"Vl-d �I-Iva, e"Ior-doAo que parece, a unica alternst.iva consiste em a Alemanha pressa os em seu lSCIUSO e urem erg, lUSIS JQ o espeCla mail e
t

.... • "y

,

d I
-

d 't' ..I t d dR' h maIS IrOS. representante comercial, a Auem
agir imlepenc€!1temente ()ffi fa'for dos südeto�, aument'llllAO as�irn o no que concerne a evo uçao o tern ano �U{:le o, separa o o elC

P f I' "d' foi contial! b 1
..

,

d d' 1 após a euerra mundial.
or e lZ comCI e?�Ia pas�ava a, elt!. oa 1(1ra, � propa·

pcngç·) 'e uma guerra U' nn iê�l. e. ,. _. a cara-v-ana da PohcIa Central. ganda e cOIOCa!;80 da Cerveja MAL-
O ditador alemão BRlientolJ o deseJ' o de ene' ':lt]'llif um� 80 Por outro lado, li mtraningenCIa checa em nao aCeitar "pIe- D 't' d It

TINA em nosso Estado, forQm·nQs
b'·

-

I d di' f t epressa os IIlves 15('a orell sa a- "entilment f t d
'

llJçi'ú, [J8cifica, mas não ocuiLuu o fat.o de l'ue a ÀH;IIPwha pod01'ia lsr.lto, senao ta vez entro 6 a guns anos, e outro ato que orna
f

U
,_

d
• e () er a as valias garféi'

'1. , _

d 'd
' ,

f
ram e e etuaram a pnsao oe se- fas dO']precioso produt'" amab'!'d.

l'd
-

f
'

! d t a sItuaçao emasla o cntICa para que !�e possa azer um prognos-. , .

. -,. I a-
SH lInpe I ,8 a aglr, caso nao osse encon ,ra a em prazo rmr o uma

, ",.

I gumtes
indlvlduos: de que agradecemos, tendo de an-

solução que a S8'( '<:;'80CfL tICO acerca dos aeonteClmentos ate segunda-feira prOXlma. J d S M' d 17 temão a certeza pelo apre"o IV

, " -

I ' 'erge e ousa oreIra, e
d 1 fi d

' .. ..UI.':
Existem t...". os uldlClOS de que o Fuehrer nao se aç la' anos ne idade, brasileiro, aiudan-I

e e zemos, e q�e a MALTINA
d' t ti' t

-

tcheca � (l"ntra 08 I ,& Iti i f
-

. . ,
se tornará a cerveja preferida dos

bpOS o a o erar por maIs empo a «opressao "

I
..t1lS .. mas D OrlDa�Oe8 te de alfaiate, re;nd�nte a rua do apreciadores da saudavel bebid.a.

fieus irmãos sudetos, Cunha, 73; SebastIão de SOUlia
.

LONDRES, 28 - Oonfirma-sa que o governo de Praga, Moreira, de 21 aMB de idade,
Uldmando OS preparativos l'cgéitará ü plano franco-britanico.

I
morador á mf'c"1'l rua e numero;

['
ERse plano, que foi enviado, hoje, ao governo de Praga, Valt.er ('� .ü·au; l. 22 anos de

PRAGA, 19-�0rre ,insistentemente a �()ticia ne;st� capi,tal, 6eparadamente pelo� dois país,. deverá ser opinado .pelo geverno I id?f�'\...solt�ir'), uju�ante de, ,Cll
de que a Alemanha esta ultImando os preparatIvoS para InvadIr a tc�eco antei! do sr. Chamberlam voltar a conferenCIar com o sr. 1 mm ..

'

" ,I, ('�lJent.e � rua VIsta

Techecoslovaquia em virtude do fracasso das neO'o�iaçõe51 entre o: HItler, Alegre, 33, e MoaCIr, de Al6an-

chanceler Hitler � o primeiro ministro inglês sr, "'Chamberlain. II," Acresc�nta-so que a Tchescoslovaqlilia será inv�did!l .pelos ta�a, de 28 ,a?os d� ld��e.' sol�, RIO, 19 - O 00nellO Alvaro
(xerclto do RelCR, uma vez que o plano franco-germamco sela re- teuo, elet�IClsta, d.omI?lhado a' Pio Cesar, brasileiro, do 56 an(j5

Não querem ficar sob .. taeã9 alemâo c.usado pelo governo de Praga. rua Marques ,SapucaI. n. �73. I de. idade. morador á rua Pontes

I N,a de.le,ac�a do, li dIstnto o I Corrêa, �4, ,!uando se achava. ontem

Homenag.'lm ao
cotrllSSarlO Joao Ehas apurou Q Pela manhã na' e' d C, .,

A

PRAGA, 20-Nos circulas ,liI:B?OS ao! a\.:ontecimentos pre- t:. Desapa r e c e u um
caso. Todo3 velavam o corpo da laria, foi aco�gerti�� d: s:�í��

ve-iíe que o gov�rno de Praga regcltara o acordo anglo-francês, por eh f d N
,." morta, quando estourou entre eles mal e5t, ',r perdend Tb·'

8e� êle de,molde a subillgar a Tsc,hecoslova.quia, .ue pr�fére lutar e e a açao marl.nhel.ro do disi�t�ligencia, lIe�uindo-se o ti·
e caind: 'ao solo,

o o e"llllI [10

ate a,o ultlmo homem, mulher e crHlnçu a fIcar �ob o taca0 da Ale-
UT

' I h- á 15 h
roteIO. Ba.'''ndo .."..... h

h
era ugar, aman a, S o- .'10 """LU a CIiI eça numa

man a.
., _ F

I ras na sala da diretoria do Liceu "( A " !laliencia da parede, sofreu o l'e-
Acrescentou essas IIl:formaçoes que s,e a Ingl�terra e a

, ,ran-I Industrial de Santa Catarina, a ap rcona '

Q. b
ferido eacerdote uma ferida COB-

ça !Se alheiarem dos aconteCImellt·)S, a Russla correra em aUXIlIo da I ' 'd'
-

d Ullfla re ent'ar � tusa no frontal}) 'd
.. Tschecoslovaquia, I

cenmoma a mauguraçao o re- � U '

.

epOls e me-

trato do ir_ dr, Getulio Vargas, RIO, 11 Ia noite de 11 cio dicado pela Assistencia Munioipal,
ilm('re presidente da Republiea.

.

corrente, qnando o CAP ARCONA cabera na parede o coneio Alvaro Pio Cesar se re-

O� trê� pO.t08 do pI... I Para assistirmos ás homenaoens �I navegava
em alto mar, o capitão � tirou para il respeti'fa residencia.

. ,
." IUchar Miejahr, foi Informado pelo

recebemos gentIl. convite dus cor- oficial de dia de que ao fazer a ins- , . .

LONDRES, 20-São OI eeguintes 011 três primeiros ponto. PO! docente e dlscente do Liceu i pecção a bordo, noto. a falta do RIO, 19 � A AS8u,;ten?l� f?I
do plano franco-britanice: em questão, gentileza pela qual marujo Adolf Andresen, que estava

\
chamada a socorrer no MWIsteflo

IIPrimeiro: Todoll OI distritos sudeLos que registrarem uma nos c<mfessamos penhorados. de lerviço no convés.
_

da Guerra, á praça d& Republi- Del"retosvotação !Juperior a 750[0 ao sr. Henlein, serão considerado. aflexa-
.- -_ --- tra�o�S::jO d���oum�i:cl!�!Ç���O� ca, Reginaldo Per&ira d� Silva, ..

dos á Alemanha.
.

AVI·so aos aposenta capitão Richard Niejahr pensa que de 4,5 anos, casado, contInUO da

ie�undo: A nova linha divisoria será estabelecida de acôr-
-

o mesmo se atirou ao mar. Diretoria de Fundofl do Exercito,
do CQm oe reilultados desse plebiscito. d d T

morador á rua Alice de Freitas

Tergeiro: Os dil!tritol que assinalarem mais de 550{0 de vo· O O essuro -- n' 41, em Madureira. Apresenta- RIO, 19-0 presidente da fie-

.ação para o sr. Henleill, serão consideradas zonas autonOJ:nas, den- va fortes contul'lões e escoriaçõelil publica assinou decreto-lei r<aor-

Q d. Tlchecoslovaquia, Nacl·onal Todo, parl·SI·ense d'e- na oabeça. Reginaldo, ao que: ianizando a Diretoria do Domi-
• apurou a reportagem, tentára nio da Unillo do Tesouro Nacio-

A Delegacia Fiscal do Tesou-
t

· contra a vida de 1H0do impres- nal, orgão do Ministerio da Fa-
ro Naeil)nal, neste Estado, avisa ve er um saqul .... sionante, E' que ao chegar a sua zenda, com jurisdição sobre todo
aos S1'8. funcionari08 aposentados • repartição encontrem o ponto fe- o territorio do país, cabendo-lhe

PRAGA, �O-Foi fechada a fronteira com a Huniria, para que recebem pel08 cofres da mes- nho de areia chado, enfureceu-se e deu varias superintender e executar tod�s 03

todo o individuo do sexo masculino. ma, que devem procurar, na res- vexes com a cabeq:a nas pal'ede9, serviço!'! pertinentes aos bens do
pectiva Tesouraria, o questiona- como disposto a rebental-a e fa- dominio dil União,
rio do censo do Instituto de Pre- ' PARIS, 18 Mal suas mecUdal zer saltar os miolos. Tambem foi assinado decreto
videncia e Assistencia dos Servi- de precau,çã. 'Para defesa dai 1?QP.· A custo, entretant0, o illfeliz na pasta da Viação, aprovando
d d E d ('

, lações c1Vl!l contra os rald.s aereOI, .

ores o 8ta o antIgo In9t1tuto
o Ministerio da Defesa J!(aclonal continuo foi impedido de conti- os projetos de orçamentos relati-

frente o Nacional de Prevideneia) para I estã aconselhando a todo parisiense nuar a sua tresloucada e sinistra vos á construção de um grupo
reUl111CUIr ilGa preenchimento e devolução á para ter eJl\ cass um laquinho de façallha, sendo, em seguida, con- de casas para o feitor imediato

mesma Tesouraria por ocasião areia para evitar a prClpa8a�lo d.os duzido ao Posto Central de As- dOI1 t.rabalhadores na linha de

I d b·
'

.

I
incendiol provocartos pelas bombas

.lIIa aliança acha-se ameaçada do ser '.r- o re�e Imento dos venCImentos iJlimlaj.l. A .r.ia é o melo mail sistencia, onde receheu 051 curati- I!anta Maria e Uruguaiana. na ra-
d.e JIlel d. SETEMBRO corrente. pratico de altalar as chamas. VOI d. que neGell!l;'tava. de da ViaçiG Ferrea.

.Pressão

o sacerdote caiu e

feriu-se na cabeça

assinados

Feehada a fre.telra eODl a Ruagrla

Ame.�ada a all.B�a fra.ee-.laeea

PARIS, %O-A ala li.heral d& ,abinete, tendo ,
sr, Mendel, é de opinião de qU6 o gov8rno franca. deve
Il alianca franco-eheca.

Por \al motivo
"li•••111 efeito.

"
1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o em 19 de junho de 1867. To- i w. B�e I"ulX!I'f"a II res gell..lluluieosd3S as grandes riquezas que per· S � ri eS oa.:ll IH 'lIP

tenciarn á corôa r.uetriaca dese-

F" �; ,� n 6ft p.O � ;S .....
�6� J- � í I Rderindo-se ainda aos vôosO faiSiC 11nh. e II �II iiSiterio siaSi pareciam, sera conhecer-se, nos IO I • a' u � I I Lg @;!iII I sem escala de 8ed,m a N,. �.primeiros momentos, em poder

York e Vice-versa, do aviaode quem iam parar. Mais tarde Saídas àe ambas as cidades das
.

7 ,30 á� 8 horas da quaririrnotor alemão Fcccke-W L ífo famoso tesouro de Maximilia- manhã e das 3 e 11"-;3 ás 4 horas da tarde
«Co!!dor», o conhecido jOl n IAs joias reaes sempre

exerce'fse comprazia em deixar que es�
no era encontrado, apropriando-se InformaJões em Florianopolis com os

parisiense «íntrilnsi15eant» diz :..,uel'�m grande fascinuçã,osobre a ima ses h,)men�, por cujas �ã�s pas� dele o presidente Porfirio Diaz, chaulleurs Acacio Braga, B03eco, Gury, Jóca [esuino e Otavio
a «Deutsche Lufthall�a» de�d:gmação popular, Riquezas que sav�m tantas e ,ta.ntas 10las ma

que o reteve durante muito tern- I Pioho-Teidon� das limousines 1.222
, . ha anos vem demonstrando a (!;,passam de geração a geração, ravilhosas. expnm.ssern o 5eu

po, só cons�tind? em e�tregar ao I Em Itajaí -��CEtL� Callfo�;a. c�=. ciencia dos seus rnetodos na (I" _
rodeadas do fatiOta das côrtes, assombro pela pureza daquelas Imperador Francisco Jose o anel • MAU4�� ii la F �

-

pliação da rêde aérea mund: .

luzidas nas grandes festas pelas pérolas, que
I

hwiam sido cole- cem um rubi, que Iôra fôra usa- L ira 1 en IS U IIUue iio 'III

A regularidade, diz o articulistarainhas e pelas princezas. Alfaias cionadas sem olhar para 115 gas· do, toda a vida. aquele que, es-

aw.iano"olis francês, com que aquela emp,.
famosas que representam pedaços los. Muitas vezes lsabel declara cutaudc os conselhos d!! Napo- !li r

. za alemã realiza o traL:go aer I)
da historia. O colar de brilhan-

I
ao imperador F.cancisco José: leão III, quiz ser imperador. I p- 24 de Setembro d.� 19381 atravez do Atlantico Sul, b'.;ites de Maria Antonieta, os bra-l «Tenho o presentimento de que,

I I Sabado _ ás 21 bOI'as __ I assim a exatidão dos vôos d �
celetes de topázios das imoera - si algum dia perdesse ° meu

10 malef.-....
-

O de o..asI' d I' d b
J

."

1 DA estu o rea rz a os :;0 re o AiJ;, "

trizes russas ou os diadernas da colar, sobreviria uma terrivel )-o.-as GRAN r...· "'10-SA SOlRE F 'N d 19361..1' tico orte nos :'lOOS e (�
rainha Isabel II d(! Espanha, sus desgraça).

. . ,F-='? l_:::(' 1V1 AVERA 1937 e lambem no corre-re
citaram a admiração das mulhe- Uma lenda muito generalizada Em 191 1 Porfirio Diaz resol- I

ano, provam 1IS qualidades . x-
fC:S que os admiraram. Ent:-e as entre os conhecedores de pérolas, veu enviar a Nova York, as la-

cepcicnais, não só do materi.},g-andes riquezas perdidas miste- atribue á agua do m3� a virtude
mesas [eras, para coloca-las á

D' 25 de Setembro de 1938 mas tambem dos aviadores g l-
riosamente e cuia existenc:ia não i de aumentar o seu brilho e pu- venda. Em varias cofres, convi· omlngo,

10 horas da manhã �_ .namcos.
fui revelada nem pejas lendas, reza. A rainha, sugestionada pelo nienternente custodiadas, f.ram w- as
figuram os tesouro, que perten- que tantas vezes havia ouvido, embarcadas pelo vapor "Me!ida"

A b Q , •

Gera I O rd i n a r iaceram a varias casas reinantes e costumava levar ;ecretamente SeU
que abalroava pouco. depois,. S5e rn ae i a

que diversas circuostancias obri- colar para. Coríú, onde passava alundando-se. O fabulosc tesouro
garam a coloca] 'as em lugar se- longas t:mporadas. �Ii, na praia, do imperador Maximiliano perf,(l.J(O, para afastaI-as da cobiça e subme gla-o por mUlto tempo. O manece, desde então, no fundoda f&pinagém. inevitavel surgiu em uma tarde do oceano. Por uma extranha

Sábado, 8 de Outubro de 1938As fabulosas JOlas da corôa em que a rainha h3bel estava coincidenciél foram formadas s;-
rurnena, envi?das á Russia

d�-leuntreguedá sua ope1rac;ão.favorit.a. multaneame�te, duas em�r��as Grande Baile de b�nivi:�rsariorante a grande gU=Ha, para eVI- ma Oíl a a envo veu ImpfevIs� com Q fim de recuperar a oreclO' ,

.� �tc.c que caissem nas mãos dos e- i t�menle, obrigando-a a 501�ar de
5a carsa do vapor »Merida» c 1 QC

:x.�rcitos aletr.lães, foram peedida:Tsuas mãos. o _colar que haVia ca�- � colar que a rainha Isab':l. p':'r-Ijde fOima extranha, sem que at:� sado admlraça:) em todo o mun�.J,
dera uma tarde, n�s prams d� D s {PEITO Eage.r� ,dessem f':!sulrado os esfor' �()da� as .pt'��Ulzas rea�iz��a8 Corf6

..
A ptime;r�, utilizando vi ORE DO g��TDOços relias pafa él.ch':ll-as. O, te na,o l�e rest.JtUlralfi � }amo,,, JOla� vapor I�aha(io «f" alco» , logr?ll I �EUMATI5MOsouros dos soberallos rumenos, I Duran,e mUitos atlas os pescado conse�'.JJf, e,n parte, o seu obje' I I'IEURALClIAqUe h;:,viam deEIumbradoo as côrtes I res de Corfú procuraram �i1COíJtrilr tiuo, extrainio gra,d,� ljua'1tdrl' I (ÔRTIE5,GOlPES,PONTADASeuropéas, foram colocados em o c?lar da s�beranaaust;laca, d:: d� lio6Jti!l d� 0\]('), qu� j "'FERIDAS R.ECENTE�,var!c,3 cofres e tran:por,ados para Os pfesen�lmefJtos de l;ab�1 pertenceiam ao Jltoso .j:np�(adúr'l PICADA� DE. hi:;ÉTOSPe�l'Ogrado, onde l!Ca[3� sob a foram conhr�ados. Pouco depol� A outra n�o �as30u J.HnfllS

.

d,; I
.' , ..

._
�

.

� ,rcol1.l'.
"

.. ,.gu.rd� do; Roma.oU. Ent" e�- d, hover p.. d,do o colar, produ uma tenta"•• >out,1 dos ,oh,w1l�4
...

sa� JOlas avaliadas e!'2 dez Im·IIIO·se a trage.:lia de Malerlmg, 50S pescadoles. t�. _ .. _ � �;.Jhõcs de libras esterlinas, figllra- que tanta emoção causou no mun-
O maleficio das joais dos �I V. Excla .. §Jreel.sa de uma IlmOU§li1l1e. l�va <) famoso colar d� brilha�te do, com o suicídio do lIeu filho Hasburg� voltou a .mi\nife�ta�.�e f Disque o n, � ..52,2 de seu telefone � �que pertenceu a Mafia Anlo�le- Ilnico, o arquiduque Rodolfo, jun- com o anel que fOI restltulOO.

"'..
terá não só para: seüs passeios, como tamb;m para

�p.
ta. A revolução comunista tamente com sua amante, a condessa. pelo presidente Porfirio Diaz ao I t. .

.•�� viagens. Iextend;u Ul� manto de ,misterio ..

_
imperador Francisco )ús�. ,Este o

I r I .�sobe o das�mo desõe valiOSO te·
I
O t.S8D"� ..

de
.

Max.
presenteou ao se� sobnoho, 2r-1 k: São todos :::.al�OS modewl)s e conrortaveis dirigidos por "li

wuro. Conjuntamente com ele I mlllauo quidu<.jue FranCISco Fernando, I � babeis volantl's,

ridesaparecera.m toda� as alfaias di! I . , passou a usa"lo, come homena-!?i; i:.familia imperial russa, das quaes
,

Quandl), em 1864, MaxI�m- gem á memoria de seu tio, mor· ", ElOndino Cardoso 502 I�ómente alguns grandes brilhantes hano desembarcou no 1\ [exlco,
to tão tragicam.ente. Porém, d.es. "

Otavio Cordo;o �!� '.•..1f d d d L d d p a Te h d" Beruardiü\} doo Passos .....Ud
oram aparecen o, esmonta 03, acompanlla o e sua es. os -

de o m�s'Ilo Instante, o er eIra

514 '

nos diversos mercados de pedras resa, ptoclamado-se Imperador da coroa sentiu·se c-;rcado de Numas P. C"doso

:1
preciosas. Jamais se ficou sabendo dos mexica'los, transpor�o� junto ameaç'is. Constantemente a poli- Waldemiro Vieira :��,' _ _ _

() de.stiuo das outras. O govêrno um� grande pa,rte das )Olas que- cia descohria complots destina- ,. Pa!rocioiv Vieira
525: CHARLAU 1'"H

rmnello
.. ,depoi3 da guerra e.quall- haViam pertencido aos 5eus an- dos a atentar contra li sua vida. Rubens

U" !1do venfIcou o
. d:!sapar,eclmen,to tepassados. A presença d1is tro- Em 28 de junho de 1914, o

'""�.,'(;dos tesouros, enviados a �u�sIi'.l, pas de França e �a E�r�n�a e arguiduque Francisco Ferna?d.G C@ijjjiiO"'-*ii�F'" E fi iiE iE-ZA é o crerr>e que revolucioliou r)destacou emlssauos em dlstlllto o voto da assembl�la! dlsslparar:n chegou � Sarajevo para aSSIStir ••
mundo velho, �,óra revoluciona .',lugares, afim de encoatrar algum �ualqller t�mor do Irmão m�ls ás manobras militares. Qllando COMO se verifiea nos grandes centros em que o serviço Ameriea do Sul.vestígio que �ermitiss� recupe�ar Jovem. do Im�e::rador �a �ustna, se dirigis á Municipalidade, a -

de transporte de passa!�(:iros é kito tambem em limousines, resol- CH AR LAUTHP'lrte das alfalds, As pedratlus F.rane.lsco 1°.51'••• As pr.lmelCas ce- companhado ·de sun eSpO!8 a
R h

. t I t CI m ntveram os Irmãos I overes, con ecJf.!OS e seguros vo an es e e e,deslumbrantes que as soberanas nmomas (i)ftclals serviram para duqueza de Hohenber, UI! 4 mão Mario e Luiz, organizar uma linha entre esta capital e a futuro-rumenas haviam o�tentado, sen- que a esposa do �o�o soberan'J misteriosa arrojou urna bomba
sa cidade de Rlumenau.tíndo orgulho em oprimir suas os��nt�5se aquelas )OlaS, a q�e se

I sobre a carruagem, fel indo a um
Assim, estão á dispooição dos que queIram Viajar paragargantas com o magn�fico colar atnbUla o extranho malebogcl jovem oficial, sem causar d.ano B!umenau três confortaveis e luxuosas limousines.de brilhantes que Mana Anto' aflegsd arzs neolh m�b€e male- algum aos ,isitantes. Raplda- O 1 e' de 30$000. Desde que a lota�

..

f' A' b d custo ae pa�sagemmeta haVia levado nas grandes
I
ICIO. Op('Js�ção. ellca eç,a a

mente foram adotadas sev.eras ção esteja completa os .carros partirão daqui a qualquer hora dofestas de Velsa}h�s, perderam'se por Juarez, conslderou'se vencida. medida! para evitar a repetição � d' d
'

.
,f '1' A' .

d v1' h .

I la ou a nOIte.talvez par. sempre. A am' Ia. lI�peratflz o i

ehl�t
a· do atentado. Em logar de se�mr

I
Uutras informações na portaria Hotel Gloria-Telefone--real, que tinha uma das cole- vIa. escnto.� sua. cun .

a a em
o itinerario fixado, pela av��,da J .320.ções de joias das mais, valiosas va�las ocaSlOes, confIdenCias sobre Francisco José, onde a multidão IIh\I ..iI NHHiHiiltt" liaaEII. bHiI[ ...__ ......,��da Europa, teve de reSIgnar-se a. Impressão que sua pr�sença ha· aguardava a passagem da comi-/a adquirir outras que, si bem via provocado nos mexIcanos. tiva real resolveram seguir peJa Id I' (', d I t' Ique valiosas, careciam e 1\5to· �

......relO, eCiarou numa �ar a, avenida Appel, completam�ntena. que este bom p�V9 acab'ilra por deserta. Fran�isco Fernando. os-Inos amar. Para Isto, tanto !VIa-
tentava em seu dedo o rubI de,ximiliano como eu nos esforça- Max.imiliano. Ao chega. ao pon-

I

mos em oferecer festas de!luru-I to onJe ti. earruagem devew!
bi"antes, nas quais �o.stomo 05-

tomar o novo trajeto, um braço,tentar algumas das JOlas que tu
smgldo de de dentro da multi"

me presenteaste". dão, pr&vocou a tragedia que ori�
,

.

Por moment�s, Maximilia�o
giiloU a Guerra Mundial. Como

Julgava-se garallhdg, temendo, ou�
na diafana ;nanhã em que qu"tras vezes,. que a luta surda que! um pelotão executava, no ceU'

adivinha�a3no povo, para redo-I de QLleretaro, o imperador Mp. "

brar a hberdade, degen�rds3e em I ximiliano o sangue do arquidt'..I' Q _} di'tragell!�. uan';]o compreen eu,
I que empan u, por instantes a

ao retirarem-se as tropas de Iluminosidad� do maletico rubi.�'Prim e de Napoleão iII, que os I _

seus dias no trono estavam con-Ilados, resolveu retirar�se a Que-Irttaro. Sua espolia quiz levar as,joias, desatendendo 11011

C0nSí::lhOSjde M�ximilianop que sentia a su

perstição daquelas alfaias. Pouco
depois, as forças revolucionarias

reRes
l1li '"

JD,as

faDl.�8 Qolar da
rainha Isabal

Paralelam(�nte a esses tesouros

�e(.\i5, cujo destino o misterio ro

deia, hél. ainds. naqueles a que
se atribue uma lenda de malefi,·
cio. As famosas joias do, Ha
b:óburgs parecem haver tido uma

extranha influencia sobre a sorte

de tudos os que as usaram. O
c.vlar de perolas ela rainha Isabel
foi considerado como o mais
p deito do mundo. o� gr andes
jl "Iheiros de Nova York e de
'\msterdaro visitavam frequenle�
ue lte Viena, para contemplar de
p rco as quarentl e duas perolas
q'le orndv�m o colo da sobera�
na, nas f.�s'as da côrte. A rainha

Adoração'
a marca que domina na atuali
que seia a sua necessidade de

perfumarias, prefira sempre
as da marca

Adora�ão

da
v6'õliiid;;--ãõ'S "-trê§·� 'ê
aos oitenta an@�

de idade

Guia do Estado de-Sta. Catarina

Ch�garam á Capital Fcd ral
flOS últimcs diãs alguns pa� fa
Qeiros aereos que testemunhafé m,

de um modo cOI"ivincente, a uti·-
m�io delida de ào avião como

t. ar;:;po[ k. Devem ser cOi�;:.i dt'? i'j
do� corro cases extremo�, qu, n

to á iddc{e I�OS passageirus, pLis
'dos quai:((l filbinhas com que lA

sra. Ruth Caldas viajou de Por�
lo Alegre ao Rio, a mais jovem
contava apenas 3 anos,-énquan
to o casal Oderichr que (ez a

viagem no me�mo trtcho, conta

ele 81 anos e da 72. Todo,
realizaram o véo, a bordo do
avião Conde:, em excelente"
condições. Um dia Glais tard,:,.
o avião «Curupira» da meslna

companhia transportou de F(;rta
leza (Ceará) para o Rio UI1! \

jovem fenhora ql!e Y( m bmear
tratamento óJ'�qLlado par:, sua

saúde abalada. Para todos esse.'

viajantes, a via aerea

a uilica solL'çã'J, d�da
dadf' e o confor!'o dos

constitUi U
a veloci-

não é um creme comum

CHARLAUTH

che extinguil"à as �ar,.-1as. pano
cravos e espinhas, fem a minima.
mitação deixando-lhe a cuti�.

limpa, macia e fresca.

Suplemento de 1938

Já está em círculação_ o segun�o suplemento
com todas as aIteraçoes ocorndas nas ad
mimtsrações Estaduais e Municipais, co�ten.
do amplas informações para a Industria e

Comercio

LIVRARIA CENTRAL
Rua Feli�e Schmidt
Flo�ianopolis

PRE('OS
Guía com Mapa e Suplemento
50 Supiemento
Pedidos pelo Correio, mais J $000

12$000
3$000

para o porte

j�.""""""""""".7EE"""""""""""""""�"�'dB�WTI!W"W?=

,

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



) �'Cama
são [o-

•

sim

Os element� do
pinas F. C.' não

gadores, mas
desrdelros

RIO, t� -o chefe do go- A VOZ DOvérno assinou decreto na

pasta da Guerra cassando
a patente ao primeiro tenen- Café para o exercito

.
.

Profundamente lavtaveis foram os acontecimentos desen- te da segunda classe da re-

I '01 d d b '} I' d domi 'I
' serva de primeira linha Se- RJO, 19-0 m'nistro da

/
a 0,5 urants o jogo delte o rea rza o ,ommgo u timo, nas o

\ }.ampl ' "
, J é GAZErA P vero Fournier, com perda do Guerra df,"l'[_!!'ll hoje, um aVI'-<4) ,\ �(. nas, mtlOlClplO de Si os , entre "5 equipes. ' :;J t.,'

C. e C4MPINAS F r respectivo posto, por ter SI-
50 ao diretor da Intendencia

Contra todos �s -ncipios da técnica, violando mesmo to-
do c?n_denado a �ez anus da Guerra, determinando que

dos os preceitos da con::&tura, foram os jogadores da GAZETA �e pnsao pelo �nbunal d� em consequencia do ajuste
F. C. agredido� estopimente, a SÔCOS e ponta-pés pelos seus an- segurança �nvolvldo que fOI firmado entre o D. N. C. e

tagonistas.
'

nos acontecimentos de 11
os Ministerios da Guerra e

A vioJcncia d�grfSsão, não é de molde a restringir-se às de maio. da Fazenda, isentando da
penalidad 'S deteiminaJ para os jogadores lue violam a técnica, � ti quota de sacrilicío, os cates
porque se trata, antes Íe um caso de policia, para o qu»] chama- i

�!IC· O r''rO destinados á aquisição por
mo,s, a atençã? da refletiva auToridade ?ulici,al ,locai. no sentid? d,� Pede-se a nessôa que tem parte do Exercito sejam ini-

CO!blf, a lep'�!fçà-, ,1d.\,s fl:lç;;nh"l5, mal'\ propn-s de de,of,-lelfos, KuardadQ um cachorrinho ciadas desde já as providen
que �e p;c>soa, lIU,� '" dl��m d"sl-iC I'S�'\S, oi, j'rm ,i" ;s CfUl'Ii)O.) ri", branco e preto Que atende cias necessarias para com
fil!tLbol pedem e - 'o'co. das ce. -, vercc 'Ih·' (' "f� pra de grande quantidade
'.', , I:

c t s ,,·rilf se 1_ ., ,,�, ".. v r: �,h, '"�� IC que "i

V)r nome Lux, fazer o obse-
t, "Ir, .. (1 .,nr/r< ,. ,1.- .s., C 'r "',

j 28 desta rubiacea.. para a quo-
�1lIl.eoeefil$�@le�€"fS)e\t�ee8ee." '®�••®iS...,e@�4\'Ie'!H8!D��!I'I§@,"f.,l$a,;jl _)U'O (e entregar a rua

la do Exercito.Vende-se 2 t('r'leliO� Oi> EfLeiln i
.

! te .et-mbro n. 66,
sendo que umda fif'll!(' p2W r"

I
- '-'. ----------.�._-

NovaemfrentedoqIl3i1el,e ii:
.

< t.l.�., .,.;,:\t{ tiU' 80
com casa, ao lado dn cinema. T, 1

tal' á Avenida Rio Br.mc.. � J:-'_
nesta Capital.
--------�-------�----

O "Almirante
danha" vai ser

rebcrade

I

S,;�I" :
I
i
\

Cassada a patente
do ex-tenente Seve

ro Fournler

RJO 19 -Qmntin) Bocaíu-, dos interesses dos li'igantes.
11, t do grande propaaan- !-\ psz jamais viverà na Eu-
t d . nob ira e hoje I rop» ess: á minha opinião.

11, 'n .�a =. Cada d a qu passa, um pro-
Ir; 'i I 1 -ba : blerua :.Jparece para provo-

WASH(INGTON 17 - O H 1..', \, '1fupa i lIu:- car a i tra. quilidade. E

s: n"",�al do Bra�il cernandante do SI bre se ..crenitava na quando se deixa O ultimo
aul /'Reis, informa que, segundo deu porto estranjeiro. tendo ou'

notlCi}!al!! recebidas de São João ..ucrra. ass m re-ponc :
,

de R '

R' t ",\lã') acredito, cCJ!TIO não vido os comentários e o:
'orto ICO, nu rem-se espe- ..' 'd tra:�, �as de que o ll3vio-escola «AI·, acred tai� os grar�de3 hom_ens surdos !"llo_Vlmentos e r��

n;
.�Ir!nte Saldanha» fique ;-lD C�I_1-! yue dOíYIli1am a Euri.'pa. t:le:, I pflS ta Cf\�lllhf) das fronte!·
cllçoes de ser rebocado ate o RJO fazem neste nH�!fllE'�;lo um ras, se lle-St' um quê de
de Janeiro, para se: recolhido á apêio os sentirnentos de hu- alegria, pc \l01',; "�:

- r.-

doca seca, Amanha, sabudo, o
'd' d '�I' .', t ..

'

" ta; .

comandante Reis seguirá de ac-
mi aae aqllc. tS qUç Cllc20- nO,)80

, �,
rGplano para São João, onde pr.r .

n3m provocar a cO:-lfusao. tranqul!ja�'_;
manecerá dois ou três dias, afim i ;�sítw:rari1ente acredito serem Nacão e entrl
de 9(' certificar (le o .:Almil'ante! Ctlv;dos Tudo será levado Ó BrasH t

Saldanha» deverá seguir para o
i

1'(1;<; L1:P j .. , �à,", co'-npl, t.:l pais de harmon:,.-
RiQ de Jan(HrO ou para um por-

. \. I

to mais proximo dfls E"tad(;" P

����:�O�f;': c';r:���;;'�� :��I; �l�t�I�:S� i !
rYJ;\\S expica 'ser muito dificil fa- I'" um. est;ma\;va exala.

I
Pó de arroz e rouge -

combinação feliz I
ii�__�sm i���-�8Rm;s�==-=rn__�-�rm-_-B-�<mé�..�.._-.iVK�)�»__.�-__-ã��

I TESOURO
• ... I ... __ __ _ _ _.

.

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

Auxiliando o aVloeao
civil

Pelg dr. Getulio Vargtls, pre
claro presidel'lte da Republica, foi
assinado decreto, que apr€lYa o Iregulamenttil para cen€es�río de

Ilobvenções e auxiliol ál _nndadas

iaeronauticss civis de nOlso pais.
No vigente orçamento, 3cha.lJ� Iconsignada uma verba de mIl, ,

�_._--

(!JMinheato8 cootes, 8 ser dilltribui· ! --Ida entre os aéro-clubes, de acôr-!dG eom o regulamento, que aea-
I Iba de Ber aprovado. i

Damos, a seguir o texto de um i

telegrama circular IilssiJillldo pele �
diretor da Aéumftutica Civil, re·1
cabido pelG presidente do Aéro'
Clube Catarinillle:
Aéro Clube Catarinense. Floria

nopoli•. TenAo satisfação comu

nisar regulamento para ceneel.lo

subvençt5es p(jr conta verba mil

quinhentos COIsttlll ItrçamentG vi·

gente f8i aprovado pellil presiden--,

te Getuli. Varj{al, grande aniwB
d8r e protetor aviação civil bra
sileira.
Enviare.oli maior brevidade

possivel exemplares iBlre@l••1 re-

� galamento i.8truções e formul!
rios para facilitar aplicação regi
men subvenções esperando este.

departamento que êsse Clube não I

deixará colaborar melhor ferma

para suprir deficiências ou falhas
natural.ente existeBtes nesse pri
meiro regulamento. Cordiais ssu

das6ell.-Furtado Reii.-Dir.tor
'16reftluticá eMl.»

dfls.

-(
) Adoleaeã@

a venda em todo o Brasil
notadamente na Capital da

Hepublica,
Esta a maior prova de sua alta

qualidade.

�>

";ij;.
;,�, .... �

";.;;.-'�._.-.�';_!';;._......: •.•a'::�.._�!..r�'!EL2W !"""'!::!�AI:\ç"
- hOiiií�ar

I

_H__ .1§3
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.;,. �,' .�;::;":�,\'.'..!.t'i2t':"�.,.-�"'='.1I"O. J'P7TIEz-rrma'9li!Atemn'íf'P'���:E�b&G2I!2t

OPERADOR

:)OENÇAS DE SENHORAS-PARTOS
CCNSULTORIO-RUA TRAJANO 17 SOB.

DAS 9 AS 12 E 2 AS 5

liESIDENCIA A RUA Nerêu Ramos 26

FONE 1450

Atende chamados a qualquer hora dia e nDH:

NACIONAL
....'

Vencimentos civís e militares: Mei0 sôldo, montepío:
aposentadorías, requisições militares e quaisquer recebimentos,
inclusive na Alfandega e Recebedoría Federal-incumbe·se o

advogado DR. ANTONIO THEORGA.
(Inscrito na Ordem dos Advogados e oferec@ REFE

RENCIAS BANCARIAS),
Escritorio: Rua l' de Março nr. 115-2' Andar
Endereço telegráfico: THEORGA-RIO DE JANEIRO.

------_#��-----------

Sanatorio "Santa Catarina"

André KiralyhegyDr.
DIRETOR PROPRIETARIO

Estação PERDIZES - Vila Vitoria - Estado
de Santa Catarina

Q melhor estabelecimento, '-perfeitamente aparelhado
paralo tratamento conservativo • cirurgico de doenças pul
monares (pneurnotol'ax, frenicotGmia, toracotomia). Ellte Sllna
torio encontra-Si localisado na Eltaçãg Perdiz•• - Vila Ti·
toria na Estrada tie 'erro S. Paulg - ltie Grude, ...
metr�s sobre nivel, possuindo l1Z eletriea, _,ua encaRa.a •

estradas de automovel, com clima 1I1l1uberrim•.
O Sanatorio encontra-se inatalado eoro aparelhos mo

dernos de Raio X Heliodor, Ondas Curtas e LabltratoriQ

para exames de escarro, sangue, fezes, eto. . .

Seção separada para convalescentes de doenças graves,
estado postoperativo, impaludismo cronico (malaria), esgota
mento, etc.
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Aci(.ief!te de Alrno.ro
aVia0 '3'

. ASS��ÇÃo, 1.9-Segun- ioficiais avia ....

ao roticias recebidas nesta I

capital, o avi�� do Aero I dores
Club em que Viajavam o ca

pitão Heitor Vallejos c o te
nente [ara Mendez, rnernbros
da comissão militar asses-

• __ W A_�a_�_u � DW�

sora da Conferencia da Paz
sofreu um acidente e caiu
ao 5010, ficando os aviador
res gravemente feridos.

aos

RIO. �l��êomandãÍlie="da
Escola Militar ofereceu um almoço
aos oficiais aviadores, !i;recem pro
movidos. �.>" ..

'
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Contrário á erga
nilaçãol�do quadro
,�(;dosf.lbancarios L: i
fi��1f::;rt):,,;-�·:· ;::���;;���'.!';��J
;�:fnO,�'�19;;;P'A comíssão de Legis
lação Social deu parecer unanírne
contra o projêto ae organízaçãc do
quadro dos bancartos.

P da
quem encon troa

e e-se uma c�chorra "fox
t e r r I e r" de cor

branca COIU uma orelha preta que
atende peío nome de TIPE, entre
gã-Ia á rua Esteves Junior !I. 149,
que será gratiiicado.
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Grãnde liqui aç
de livros

Por motivo de ba�anco
...,

a:Fl'nual.· .
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Livraria C n ai
Rua Felipe Schmidt, 14
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



\,
f

........---� •• ,,-�_.__ o

0-.

... 6 • .....,8.. barata, pOll"61!'!111 6

•••Iho .. eQ, ftlMnd.

_ "PI. - ... UM ..... wall'S�e IDCWUI osmflillnll86l1cs

••••• lIue ..Ao GOf.someo illa1erlm (2,5 'Ulllp.)
'mm03ft.!lUS dU!I":.'IISI:leJllld.

IA

"!!I!.1ilch. em todl'll5 as rtl!1a�

J>IlII1UlIlJ !li", pamCl

""·,,iZ .. $,!< ;;;t H"' ......

�Adolar Sch
Endereço Telegr.: DOLa • Caixa Postal, 32
IIS. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARINA

!AGENCIA DE VAPORE!)

€ompanhia Salinas Peryr.as-Rio
Pring Torres & Cia. Limitada-Rio
Navegação Brasileira Limitada-Rio
Navegação Cabofriense Ltda.-Cabo Frio
Vandenbrando & Cia.-Santos

VIAGENS DIRETAS PARA O PORTO DO RIO BEJANEIRO
Navegação entre BUCAREIN (Joinvile) e: SANTOS,
ANGRA DOS REIS e RIO DE JANEIRO, diréta-

mente, sem transbordo
Tem �sempre vapores em porto, carregando

Encarrega-se de classificação, medição e EMBARQUE de l
�t()das as especies de madeiras serradas, beneficiadas e em

.

tóros etc., cereais e mercadorias em geral, para qualquer
porto do Norte ou do Sul do País, bem como para o Exterior

I

Receb'é-êárgas de írnportaçãe.j do País ou, do Ex-
'

teríer, para desembaraço e redeseacho para
as praçasdo interior

aESVIO DA E. DE FERRO ARMAZEM PROPRIO
SERVIÇO GARANTIpO E RAPIDO-PREÇOS MODICOS

H
- ._ •

Banco do Brasil
Capital 106.000:000$000

'uado dai.reserva "259.746:100$000
EJCECUTA TODAS AS OPERAÇOES BANCARIAS

AGENCIAS E CORRESPONDENTES EM'�TODO O PAIZ
.A:GENCIA LOCAL RUA TRAJANO, No 13

Abon•• em conta corrente. os segúintes: juros:
.Dep. com Juras (CO!VlERCIAL SEM LIMITE) 2% ara
.ep. límítados (limite de 50:000$) 3% ala
Dep, populares (idem de 10:000$) 4% ara
Dep. de aviso prévio (de qua.isquer quantias. com retiradas tam-

bem de quaisquer ímportaactas).
com aviso prévio de 30�días
idem de 60 dias

-!�:'��O dias

�lilPOSITOS A PRAZO-'-FIXO:
po 6 mêses
por 12 mêses
Com renda mensal

LETRAS A PREMIOS.
por 6 mêses
por 12 mêses

Sujeito ao sêlo proporcional.
Expediente: nas 10 ás 12 e das 14 ás
Aos sabados: das 10 ás 11,30 horas

Endereço telegrafico: SATELLITE

TELEFONE 1.114

4% a. a.

5% c

atriz Fl
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Filiais em:

Blumenllu, Crllzeir@ do Sul,
Joio"ile, Lages, La����,��� Sã�

FrancislJi1S �1u Sul

MOSTRUARIO EM:

�����--
l�

�
�

1 I Em loteria ai
I.

Rua Felipe Schtl1itd n- 7 e 17 a
!
\

de maquinas de escrever,

'ádiô4' e aparelhos em geral.
IR'• C'I selheiro Mafra rr 66
tua .011

'fERIDAS
"

:ESPINHAS
ULCER.fI..,
ECZEMAS
MANCHAS DA PfLU

�l.:.�t:'�4 DARTHROS
11l:� r� fLORES BRANCAl
:'J'� : tt;: RHWMATlSMO
("{1:,P',;>:� SCROPHULAS'o. .

, '.JJ �\-: !!'lo

' .. '. 'r<�:;�)i1 �YPHIIJTlCAI
, "
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,: � �; ��.� -� ft�a.lm.�nt3 cc __
,: \;��� i>.I1 Ilfll�()(.A)� � ... Sala de visita - cinco

• "

·,c 'ú-:i, íIi'(SQ �II iii

grandes quartos _ sala de
", ii /t '%/f f.tiJ::. �'11A ' � jantar - copa - cosinha e
- ':"'.1".':4 ,�,; ;�'" Il'..mdol ('l- instalações sanitariaso: ""i;r;\tn;�aM,. Luz elétrica em todos os.........O....O·····�3

i' G compartimentose �

! S A X O f O N I=! Deis quintais completamente
! L: amurados e uma explendida

i D I!A 8 O L I C O i Dois �roari�e�ee b;��o:GqU€S
I , . � para lavação de roupa.
o Metodo práuce para se '.� Onibus na porta.
I aprender a executar com '\: Todos os campartirnentos
I absoluta perfeição, ao Saxo- tem janelas e a casa está

I, fon� ouEClllrinete, os mais I completameute nova, com

I'(lvanildcs moderna fossa �,O M 5»
Trucs acrebatlcos e '" I Agua encanada para serviços

I 'imitações comlcas. Ilda
cosinha.

: Preço do volume 12$000 � CHAVES A' RUA MARE-
: Pedidos ao autor: I CHAL GUILHERIVIE N· 1

Il'I Antonio Lopes Guerreiro 6 Florianopolis
I Vila de Sarzedas, 55-S.Paulo : 1

_
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Casa no Estreito r
f João Pessõa ]

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Economia
nos Trabalhos doSó

Consultoria Técnico de
RESIDENCIA- Rua Este-

LIv.e"s Jun

...ior. N.·.
26

TELEF. 1.131
IVO A. CAUDURO PICCOLI

Enge.,heirD Oivil
Dr. Carlos CorrêaDr. Clari bal ..

te Gaivão
ADVOGADO

I Partos - Molestías de
Senhoras e

Moléstias de crianças I· Profissionais habilitados para �ttodO$
os rar"nos de engenharia" .

i.. Admlnlstração, construção e reforma de prédios com

I pagamentos em prestações

r
I' Escrttorlo central: Rua. 7�de Setern bro, 47

�.�����p�o�r�t�o�u�n�i�ã�.O��.��P���"

D�. Miguel
f3(!)abaid

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

TTalamento moderno das
mo/estias do Pulmão

Consutt.-R. joão Pinto, 13
1 elelone, 159.5

Res. Hotel Gloria-Fone 1333
Consultas das 13 ás 16 hrs,

Avisa aos "amigos e

antigos constituintes que
reabriu seu escrítorio de
advocacia e continua a

aceítar chamados para
trabalhar em qualquer
comarca do Estado,

Escritório: R. Deodoro U' 15
FONE 1.665

mr�h�r ds Man®rnidada
Medico Q@ H�8pjtal I
(Curso de especializaç o em I

molestias de senhoras) Il\tençle na Maternidade
até ás 8 1[2 da manhã

Ie á tarde - Consultorio:
.ANITA GARIBALDr, 49 :

, I

Projét'.f"�S em geral

I
"

I:
"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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\, ',� \ Programa diurno

De 6.15 ás 17.30 heras

PORTE UMA

SURRA

so país.

RIO, 19-Três estrangeiros
provocaram ruidosa cena. á tarde
de ôntem, em uma casa da rua

Barão de Petropolís, GO Rio
Comprido.

Dois homens 13 uma mulher
se empenharam em violenta luta
corporal 1 indo, por fim. o ultimo
uara o hospital e os dois primei-
105 para a delegacia do 14 dis
trito.

Os protagonistas são naturais
1 pJ' d

. ,

La • ororua e eu ongem a con-

lenda um passaporte, cujo dono
queria dele apossar-se, com o fim
j<c! regularizar sua situação em nos-

Necessitava deste para, em face
das ultimas determinações legais,
regularizar sua permanencra no

Brasil.
O polonês foi atendido. Saiu

da delegacia com dois policiais.

S, SALVADOR, 19 - Umi PROVIDEf1CIAS
caso inedito nos anais das tenta-, POUe I p�
tivas de sui�i�i� P. ? que se pas'j .

.' _, .':. I ..
sou no rmumclp,1O oe h,abuna:, ElO r }mfdlat::,nt:n:� \ C�"�.,h I " _;','
Estado da Bala. Mãl e fllha, I taco ao d •. RCllh,dv ::>cpulvct.a,
irmanadas na desventura. con- I que rumou pí!ra o local. I. ai

certaram e puzeram em prótica! companhie d,) mt':dico AntCI110

releste Riaa um plano de duelo euiciriio. i Miranda. .

Ch d' 1:.2 J
Nest ar Amaral Cbmavam-se' a mã; Maria ! Foi feito por nque'a autori:i,1J

egan o a casa n, J, a' l Irmãos T'op cjóa
' , ,

d I d d
có se anunciou. Faní e o

1-
AI2irinha Camargo Marcionilia de Jesus, com 60! e o levantamento Os ca. aver e.s

amante receberam-no. Acolhe. t.,&,,, mouro õe OIiu:>ira anos de idade, e a lilha, Alice! e (J inquerit« Ioi aberto lendo a lFi-

,/'iN" Orquestro
õ

e Danso5 d J 26 I" I t 'd· b I d f;

;::ci:oa
a pJ��!�-pés. deerespei- li :��� _ ��g���� a� aD��\e5��r�tor'0

c

AessuJ�a�<-�rolago�r;��� lfo ru.' �::te r:ge,h;m�d:
a

p:p:[r:��;(;;i�
�- Eõucr-õo PataoL? IZ sua Típica Corrlentt!s I b

O pobre Jacó, surpreendido Romeu 6hipsman com a Of'questl'o alZ moroso suicidio residia-n "0 Bêirrl; ati! una.

com a violencia o inesperado da Concertos Conceição. daquele mll\!lCl('JiO,

agressão, fez por defender-se, Abertura com VOZES NOVAS, IZllZmentos em companhia de um fdho e ir- .,� a I!l ,-:li
..

Jr� �;;(;>
eetrelcntee no rcõto, ri 1 7

-�� � l� � .... , ..
-'

empenhando-se em luta corporal.
mão ce anos. (:Vl3,én8s do Cur30 Primar')

Em dado momento, Faní A's'horos certas, jornais falaõos com no- [) 2' 4
tidas em primeira mõo, farn'2ciooB I A Tr- A CE Df

- as ;;s·

abandona amante e marido brio pztc A NOITE, e oferta ao Cosa r{/-\ ••
'

,A Tratar á rua Saldanha Mali:1L)

Em 1922, o rnecanico Jaco' gando.
6uimarã�s t.tõc. agencia ('a Lo- Domingo, a cidade cegorgits- .,teria fec)eral fi' IOde I As 3

Dinkus casou-se com Fani 80- Vai á cozinha, acanha a vas-
'la com a pr-sença de grande i .

, A's 21.30 CAHÇÃO 00 DIA • - Escrita d f Ireisrhein na cidade :.:.···polonêsa de soura e. com esta, surra Jacó. n !'ntorllretaao por Lcmurfln e Babo, oum:ro e orasteiros. que ali ti
,,_ .

.
•

L < I
. J

. ,) -FjC J ...,..�� i 'r.:""> �""t.... lr"'- ....

Lorchz. A conjuge contava, en- Os guardas 139 e 108 inter. uma aferia ao !lOsa
õ

e louçus "O unam 1'-50 acompanhar a c.nbai- .-,.,. . "...� � g..... 25 , ';,.;. -

Ião, 20 anos, de idade. Foi trans- vieram e terminaram a pugna.
DRAGÃO. xada do lpíraliga F. C. No meio g\..Jaios exil ;:;, �

bordante de felicidade que con- Faní e Jaime, apesar de te. A's 23.00 - RITMO DE ZAZZ • Programa da alegria rein3.flt·" a nova t:or- e; Q's n c; B r as:, Õ \
ae músicas americanos. I D IH' r

traiu núpcias com o homem a rem sido os agressores, recebe- reu cerere, una Viana c sua n-

'Iquem ligara sua existencia. ram ferimentos, sendo conduzidos 5peakers õe sluàio: Celso BuimarãlZ9 IZ lha tinham-se el1i�1 a'�o, usando r�IO. 19 Estiveram no gabi:
T

Oõuvnlôo I'ozz í

f' 1 d'
.

'J
ranscorreram felizes os anos. em arnbulaocia para o POgto pa,a este Im uma mesma (:0;'( a, I nete o mlrmtm ('Ja usliç'�, em

Em 1928, o casal deixau a Central de Assistencia. que atravessaram OU,!) valai que companh:a de um oficial da la.

I f
Amanhã· Huno Rolanô, 5ania Barreto, 'd d P �n í' . . .

leira nata e se trans eriu para tacó foi conduzido á dele- Habor Diaa, Sob Lazy iua mi!lo.
sala a pMe e. 1\.. jy!., OS OdCl '\IS para:?:JalGl;

a Argentina, onde Jacó se es- cracia do 14. distlito. FOlam miüu,:iosas as duas que' se encontram (xili'!.cl�� �o
_ e A's 21.35 ARCA DE NOE' • me8qultinÍ1n 1

tabeleceu com uma oficina mp.- Jaime, depois de medicado, fi: sua troupe, uma oferta àe "Você ,'uicioas. Preparam a corda, fi-I Brasil e (',tSV1\rn em diveuc�

camca. tambem recebeu ordem de pri-
Sabe". zeram os laços nos re8pectivosl quartei� á disp05!çiio do' Miais('�-

No Nllovo J:>�"undo a "l'da 'do -
.

d" J I pescoços, -:O!0caum um c"ixão I, ri') da Ju:tiça,
IVJ • sao, In o encontnr-se com ,:- I fd'�

casal se tran�formou. Não reinava có, no xódrês. I_"""""'" i . ALUGA-SE a casa de moradia com uma vela nce�a e. unida"I O sr. NLlF&O de Lima, rc·

mais a, pa7.:. ,Tudo era motivo. I
eceee." �

, I A.SSOMBRO!!,,, á rua Curit.bul0S, I r. 521 nesta se jogarr:m a� vacuc. A5�im fo cebr:u 0" .oí:uais e,,' !e�,ermieou
p�ra dIscardIa. As alterações sur·'

Rad lOS 1 '-.luer receber uma, DOi Capltal.
r.

ram encontraaas.

I
{\8 neC2ss;maS prO\'WCnClaS af!rtl

glam a cada momento. Jacó já surpreza que lhe sera de A TRATAR NU Bf�,�-JC01'--
-----� d� serem os mê�m(os 3loj::.dos fj j

batia, impiedosamente, na sua' .Para seu co�ccrt(), procu- grande utilidade, etc., es· AGRICOL A A' RUA TRA- Dr. Pedro dt Moura Ferro I quartel de ca"a1aria da Policia

querida Fanoy de outróra.
ral a Casa Mus�c�J, que con -

creva a Brandão: rua das JANO 16. Advogado II Mil.tar. aié que o govêrno d"í;-
ta com a of!cma melhttr Marrecas, 35-RIO. Rua Trajano L (sob.) bcre sabre os seUs destinos.

FixBndo"âJe DO Dr ii
montada lia caplta�. (Sêlo para lespo�ta).

-----------"-"--------------�--------

O

ali

I �����1_�������;; Wii9 Me tWMSA uE""PP CR �1tfl.. : p1.:,. �.:.�,.� �.�_rl... �,rl i.� �� ir �1 � m @�� �
�

1 f?CeO,e9,n3teS da, Argentina, no,' � Viuva Izolin8 �
�, � '" � i� -�. 'h .. - "< � C� g� iiJ U � �g I �� <tW

;ilor.�:b e F.�::�gV:�b: B�f�:I� P"tioi!..=i��::nte, e � CADROTADZIAES OS teira
Xilr se no nosso �als.. Domlcl�l�-I' � pessôas de suas relações o � I

çã�l
ram�se nesta capital, Indo resida lti1 contrato de casamento de � MF'�v;m{�.§'lt.O.. M�.lr�tlmo .. Dçrti!,���ffl �:�i�fiof5!i:l!�:)r;lü'tl�'!!!�

..

�f�l�k'l!''''
ti rua Barão de Petropolis. 1211� flua filha BLANDINA com � �� � _a ",�. �.I � li' r�"" &ii ....... '" ��t;-��!'<;:n;�..,.lli,51�ellli�
i�to é, na mesma casa em quel� ° sr. ORLANDO PRAZE- � PROGRAMAS DE HOJE: �-:;er'\liQc��'3 c�e �)asst:�c,·t�if"o<?-o "--':,� .f'iÍl-;'�· �,-�::;�,"'cras
houve o conflito de ôntem. ! � RES. �

IIU '"'ICUS H'fWW"''''''' .;...:ir-::_;".,�_��-r:�;�-:;..:::!�,�.;.,..��

Aqui, Faní conheceu seu 1 � Biguassú, 11-9-938. � ODEON, O lider dos

primo. Jaime Ross de 43 anos ; � �OO�.J���'�� rJ cinemas
, • , ,�� � I!' Ir..

e ,que de ha muito morava no' � � BLANDINA � �
RIO. : � � e � 'G1

Fani apaixonou�se pelo pri- ���� ORLANDO ���
d b f'i� apresen- �mo e, entro em pouco, a an- � tam-se �

donava o esposo que a esp"nca- � noivos �
va, para viver na companhia de 'ii rw����:�1�)��

Jaime.
Entretanto, a separação defi

nitiva do e�poso e esposa só se

deu r.o Carnaval deste ano, quan
do Jacó deixou a casa n. S 2

Programa noturno

De 17.30 ãs 24.00 horas
Vasoura em .ê••!

Enlace matt-imoniaJ

Para o Norte Para o Sul
��___=__�__�Mm�__��__w.gn�i=�__��Eme_mA���-DM�������-�m>���

FretesA'S 7,30 HORAS: deLoretta Young f; Tyronne
Power na interessante produçã0
da FOX

o Paquete IfAQUE'RA saint á 24 do
corrente para

Paranagllà, Antonina,
Santos. Rio de Janeiro,
Vitória, Baía, Maceió,

Recife e CabeJelo
Cargas e passageiros para os demais por�
tos sujeitos a baldeação no Hio de Janeiro.

o Paquete iTABERA' salrà á 21 do
corente para:�afé Metropole

PARA Preçes-2$500 c 2$000.
Jmbituba

Rio Grande
Pelotas e

Porto

Spo.-t, Viagens,
1.'uri smoe Ca�8

CINES �OBOADOS

AiegreREX. às 7,30 horas:

UM PAI'S SEM MU'SICA
com Richard Tauber .

Preços-2$500 e 2$000.

p:ua procurar ou�ro teto.

Av;so Rece.be-sc cargas e encomendas até a vesp�ra das]saídas dos. paquetes
II e emIte-se passage;Js, nos dias das saídas dos mesmos á vista do a

testado de vacina. A bagagem de porão deverá ser entregue, nos
'

Armazens da

ROYAL, 3S 7.30 hüras: Companhia, na vespera das saídas ate ás 16 horas, para ser conduzida, gratuita
menté para bordo em embarcações especiais.

HERO'E DA FRON fEl- ESCRITORiO-PRf\ÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 SGB. (FONE 1250)
RA-fnf-Wést de William ARMAZENS---CAIS BADAR6 N.'3--(FONE·1666) -END. TELEG. COSTEIRA
Boyd. Para mais informações com o Agente
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J
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VISITEM

r

esquina da Trajano !l
À. CAPITAL.�

Seriam 1,30 horas, quando,
(lotem, Jacó chegou á delegacia
do '4. distrito, para pedir ao BinoculoslPrismaticos
cunissario de día qu� permitisse BUSCH
que dois poli�iais o acompanhassem Jóalheria
á casa n. 52. da rua Barão ADOLFO BOETTCHER

d� Petropolis, onde desejava ir I Rua Felipe Schmidt. 11
ahm de apanhar seu passaporte.
f;-=:�çmM$@QBiii. ttMIIte en,és&W6*=
.,

I
, -

• ..;.� ,� .• I',;,

a A CA
maior stack de '"

menldaS e g.râtosroupas para
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A GAZETA, 2.0· ..9··1938 Florianopolis

A Feôerccôo ra-tarinense õe Desportos
prec,is� agir, dasdejá, no sentido de ser enviada urna delegação ao cart")peonato
brasileiro para_ que ao menos urna vez, s,ejarnos representados, concjjgna�erite.

r

1
I
I

I

1\
j

•

A_ZET__
,._ DESPO

BRUSQUENSE

1\,,31'- Brmquense
4 14
3 3
1 7
7 2
J O

TIV
REDATOR: Osmar Cunha

BUENOS AIRES, 19-Realizaram·se ontem à noite no

Luna Palk, es jogos finais di. primeira etapa para a seleção dos
pugilistas portenhos que integrarão a representação nacional no pro
ximo torneio pan-ámericano de box.

Os resultados foram os seguintes:
Peso mosca: Juan Príllo derrotou Noia.
Peso galo:-Vicente Catada foi censiderado vencedor por

não sr: ter apresentado Abel Ínsus.
Peso pluma:- Vital Cossio bateu VItor Cuenca,
Pew leve: - Carmdo Robiedo derrotou Alfonso Manai.
Peso rneio-msdio: - Fermin Alamiz venceu José M. Wheltr.
Peso médio: - josé Harol derrotou Luiz Di Carli.
Peso meio pesado: - Juan Stela derrotou Erso de Lorenzo.
Peso pesado: - Frar.cisco Menicheli venceu Carlos Mere-

rusquense or,O campeOnol:l!D br!'sileir" Os pugilistas anuulores,

Ide futeból está ás portas aIf9gjenti�'1IlHS, classi�icados
Conforme se achava anunciado, Foi o melhor atacante do Aval

---.---------- para o psn-americano
realizou-se ôntem no Estadio e o melhor da tarde.
"Adolfo Kondern uma partida de
futeból entre o Avaí F. c., cam-
peão da cidade e Brusquense S. ERICü: jogou bem, fez belissi-
C. d� cidade de Brmq�e� mas defesas; MUSSOLINi: jogou!

. ':- s 14 horas teve IOICIO a ,pce· I
mal, muito vagaroso; EV 1\ LDO: é I

liminar, que constou de um Jogd' I melhor homem da deleza, jogou
e,ntre. Chauffeurs Cas�dos versus i admiravelmente bem; OVIDIO:re
Solteiros, o qual terminou com o I guiar; CELS?: �ent�l-half mais Ieropa,te ,de 2x2.

, . ,

lerdo que ate hOJ':! puou no gra-
A 5 .5,50 horas teve 10lCIO a I mado da L F.F.; AFONSO: mllr-I

partida principal, em di�fJlIta de CDU bem o Galego; SURD ,: pOli
urna peiuena taça, oferecida pelo I ser surdo, não vaI,_; nada; SONJ: IH, consui Carlos Rena�l�. I elemento de 4' quadro; A LBANI: !

, A,ntes. porém, de InlCI�r a par.! fvi o meloor ataC<tI,le, jogou berr ; !
tldil,toram,aos valorosos Jogadores ANJBAL: cavador, mas sem éluxi-I
do Aval, l e 2' gurHJr�.s, entre- 110; !8íVlAf<: não deu nada. I
gue, suas m<'d31h"s, relativas a05 A partida de domingo foi um I
a nos àe 1937 e 1938 corrente. vercla:kiro fr acasso.au. b�i1i (JS 1U ,-I
O, qund:os. entraram em catl"'po (1[05 JOJaram mal, um v<:��rlá.1

iHSllll conrtituidos: e.ieiiu bate-bola, sem técnica ai-I
AVAl' guma. I(] Blu'quen�e S.e. demonstrou

ante-ôntern ter um quadro fraco. f
MOVIMENTO TE'CNICO 1

r\rnaldo-DiHenantino
Borba-Prúcopic-Berret:.l.

Galecro-Pacheco-Nizeta-.-For- ,
"

nerolli-5aul. loefes,asBRUSQUENSE I
HaClC1S

I
Escant, ios

Érico Fouls
Mussoiini-Evaldo

I Off·�idc
Ovidio - Celso-c-Afonso

Surdo-5oni-- Albani - Aniba]
e lsmar. Os números

,

Coube a saida ao AVéll que·1do eMmpeo
por intermédio e Pachec� pro;:u-I . t· I '

ra �,e5noltear o adverserio.
'. I nfi!; O Ire am tliI

INizet •• , aos 6 mlD�tos ele )(.ogo I na �"IIo
consegue marcar (j I goal. I ir':'JíI

A's 16 30 termina o l' tempo I

J' 61' 'd d "-
, i a que a pu ICI a e em torno

com a c�ntagem de lxO fávoravel
,
do campernato relâmpago, perma.!

élns lo;:als.
. ,_ ,: neCfU na maior obscuridade, vão'lO 2' témno teve ImclO as, I I

'

'-) h b
.

'd agora, esc arecer os caros eltores.
16,50, sendo � BC eco su shtUl o

por Azevedo, melhorando coosi· Coloeaeão
deravelmente o jogo do AVôl, até 0$ gU::ldros disputar..tes estão I
f ntão, um verdadeHo nJogo de assim c1assinr:ados em relação aos IBrusque.n ponto fi perdidos:Aos 3 minutos de jogo, Fe>t- jaml
nerolli numa linda jogada trtdivi- 1'- Atletico O pontos I Que cumpram, pois, a sua missAo, aqueles aos quais OI

dual, marca o 2' e último tento l'- A va i O» desportiitas eoestadoanos depuuram toda A sua esperança e

da tarde. 3'-Figueirense 2» c<?ofiança!

con��oml��3�xt.nalizou <:om &13'-lriSArtilbeirO!J2»
•••....

A···
..

····t····e··
..

·n
.......

ç·····o·:-
..

o····
..·...

Vamos, em linhas gerais, histo-
I iM a atuação de cada jOf,Zador, São os seguinle5 os artilheiros

pois que; o jogo. de ambos os es- do certamen: A MarmorarÍl Carlos Zech resolveu braixar os preços dos
quadrões, ,foi péssimo: Nizeta (Avai) 2 tentos trabalhos, que passarão a ser os segllintes:

AVAl' Cunha (Atlético) 2" PREÇO ANTIGO
.

Calico (Figueirense) 2 '& Letras em relevo 1$000
VILAIN: Jegou bem, fez 4 be· Secura (Alletico) 1 Jento Letras grayadas $800

lissimas defe�as; ARNALDO: fr.a- Brito (Atletico) I» VAZOS de 40$. 50$, 60$ e 80$ por 30$, 40$,
cassou no in!cio.melhorllndo mUito Nanado (Atlético) 1 li) Crnzes de 35$, 45$ e 50$ por 25$..
no final do Jogo; DIAMAN:-I.NO: Azevedo (Avai) 1» Monumentos por
foi o jog�rtor de .semp�e, otlmoj Galego (Aval) 1» Esses preços vigorarão até 15 de outubro.
BORBA: Jogou mdeclSo, 6r·

I Sapo (Avai) 1 »

�nafl-�(I �o. 2'. tempo; PROCOPIO: Nt::rí (Figueirense) 1»
a pnrlclpl� Jogou bem, mas no Braulio (/ris) 1 »

nn!!l parecia estar pregado ou ma·

chucado; BERRETA: foi o peior Como vemos, o torneio està

jogador do AVlll,péssimo de inicio farto em galos.
ao 6m; GALEGO, jogo� muito

A..queirofl v.flado.
bem, apezar de e!ltar conslderavel-I

.

mente marcado; PACHECO: jogo: Vilain (Avaz) 1 vez

falho; NIZETA: estava comple!a- Pelanha (Atlético) 3 vezes

mente desorientado, firmou mais Beija-Flôr (Iris) 5 li)

o seu jogo, no 2' tempo; FORNE- Rezende (Figueirense) 5 ))

ROLU: perdeu ótimas oportuni· Arbltros
l�ades; SAUL: lambem jogQU mal.

.

O melhor homem da tarde, �oi I
Atuaram cemo arbitros, os sr!!.

lD(Qntestavelmente o Azevedo; 10- A. P. Neto e Bagé uma vez ca

gador inteligente. agil e cavador. da um.

Realizou -se ontem no cam-I mando durante Q tempo que
po da Aviação Naval o en-I esteve em campo foi o es

contro entre as equipes do I teio da defesa.
Externato e da Aviação. Õ

.

"Z I-�'No l : período o externa' novo
..
epe 10

to conseguiu 2 tentos, um
levantou V4IPO com 85

por intermédio de Saulo que pess6as
recebendo um passe de So

t lon atira no canto esquerdo
da meta de Portugal.
Niginho recebendo um

passe Solon drib.a Otavio
e Portugal assinalando o 2'
tento.
As 9,55, são substituidos

4 elementos da Aviação,
estando Helio, Quintcla, To·
lon e Mario. IDi8tribn�ão do caBi-
No 2' t .. m�,) entram Arau'lbio pelo BaoGO do

jo c i'rarlc'Ii::, no lugar de DI'a.iI
Laur j c Palhoça.
A Aviação marca um ten- RIO, 19 - O Bctnco c..:o

to por intermedio de Cicero Brasil forneceu a segui.tte nota

e o juiz anula. á imprensa:
Logo a seguirRegis faz pe «Durante aproxima eemana

nalti, e que Helio batendo, o Banco do Brasil fará di,tri
Zuza pratica e!npolgante de- b'Jição de cambie H'\ra :obran
fesa. ças vencidas e de' ,ositadas até

Faltando pOUCI)S minuto� o dia 24 de a6osto ultimo e

pira terminar Cicero marca tambt.''tn para remessas em geral
O unico tento da Aviação. até Il mesma data,»
Do Externato todos atua·

rim bem sendo que da de- Transferido para a

PREÇO ATUAL tesa Helio, Barreto e Cir?, reserva dois gene-
$700 foram os melhores, e ao raili
$600 ataque Nigínho Saul e Baia-

45� e 50$ no. RIO, 19 - O presidente
35$ e 40$ J, Cherem, 1vo'. Calado, 50- da Republica assinou dccreto na

180$000! wn e Zuza Imuto bons.
pa"ta da Guerra, transferido paraOs auadr05: I d d".' .
a reser.l'é) o genera e IVlsão

Ext: Zuza,.HelIo, B�r.retu, Colatino Marques e o general de
CARLOS ZECH �htrem, S Bflan?, Nlglnho, 18;igada Manoel de Araripe F.. -

�áes Frederico Rola - 75 o em. e _

au .

. ria. Ambos oficiais haviam �ido

I�����!��������������������
AVlaçao: Portuga�, Q�tn-I promovidos recentemente ao g'>'

II tela!
Armando, Otav.l?1 Iza�as, nera!ato.

-

Helto Tolon. FrankIlm, Zo-

II
rola, Mario, Cicero· e Araujo.

" A embaixada do Externa
to agradece a gentileza do
lua-oficial Gonzaga pelas
gentilezas que nos propor- RIO, 19 - O interventor
cionou como juiz serviu (j Landulfo Alves recebeu comu

sub-oficial Gonzaga que a nicaç!io do prefeito da Cidade
todos agradou. du Salvador de te" a comissão
Da Aviação. Portugal I do tabelamento baixado para

Quintela, Helio, Mario e Lau- 1 $600 o quilo do pão, a partit
ro foram os melhores. Ar- 61e 19 do corrente.

Os oaulistes preparammse
e, os catarir�lenses dormem

corno sempre

I diz.

O Ex,teroato levou de ven ...

cid. o quadro da Aviação
Naval

Po'r'tug91 nac) poude conter
o entusiasnno da .grtilhar"'ia
ginasiena -- 2xl e contagem

FRIEuRICHSHAFEN, 19
- o novo dirigivel «GraH ZI'
pf:!lin» levantou vôo para efetuar
a eeu segundo VÔo de ensaio.
conduzindo a bordo 85 �essôas.
entre élS quais numerosos ticnicos
de radio. O «Zepelin» regrer
sar'; amanhã, á base, ás 18
horas.

o. c,

o calendaric da Federação Brasileira de Futeból, marca
para 1\ segunda quinzena de outubro, o inicio do campeonato
brasileiro do apreciado esporte.

Ha muito, já, que os diversos Estados do Brasil não fa
ziam confrontos oficiais devido. primeiro á CIsão que maculava
a dignidade do peból brasileiro e, segundo. ao desleixo dos
diretores da Entidade Máxima Nacional.

Qu� seja, pois, benvindo o campeonato deste ano.

n
&I B

Em vista (le tais circunstancias, as representações que
pretendem brilhàr j,; tomaram providencias afilIl de,condignamente,
se Iaz erern representar.

S. Paulo, o maior celeiro de "craeb" patrícios fará na se

mana entrante o primeiro ensaio da seleção que irá buscar mais
louros para a sua já belissima grinalda.

O Rio, por sua vez, terá a representá-lo o combinado
nAZ\;Jifl que esteve na França.

O Paraná, tem o seu selecionado efetivo que enfrenta to·

dos os conjuntos canecas e paulistas que se exibem em Curi
tiba.

Outro tanto acontece em Minas Gerais e Baía.
E, Santa Catarina, ao que parece pretende repetir a fa

çanha de J 926, frente aos paulistas, em vista do APURO
Tl"CNICO da sua seleção. Assim nos parece que var acon-

teu.r ...

Corro
Verde ...

U"ll
são otimistas os dirigentes do futebál Baniga-

Esse otimismo, porém, cedo encontrará o seu antenimo, o
pessrrmsme.

E' gue:-Hoje partirão os jogadores catarinenses, dirão
de bôca cheia os senhores da F.C.D. por ocasião do torneie
máximo.

-Mas... vai perder. A nossa gente não acerta no couro,

acrescentarão êles aos seus amigos.
Então, sim, é que notarão haver um MAS que rlão qui

leram antes eliminar.
Esse MAS, tão lamentado. seda solvido, já e já, si a F.

C.D., que precisa, para o bem de seu prestigio, fazer alguma
coisa de c1ogiavel, tratasse com antecedeReia, queremos dizer,
agora mesmo, da organização de um Combinado que, pela sua

atuação, a tornasse conhecida e respeitada.
Nós isso afirmamos e todos os catarinenses assim o dese-

Pão na Baía
PADARIA TRESKA

Visitando·a V.S. constatará que este
. estabelecimeto

trabalha com farinha de trigo de 1 a. qualidade, reconhecerá
tambem que se Irata duma Padaria sue se encontra apare
lhada com todos os requisitos de hígje�e.

RUA lJEODORO 20
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A convite do operoso prefeito com tanto brilho vem supe,rior-I! FUNDADA NO ANO D� 1914 ?,,�,SRA. JOSE' CANDIDO DA da capital sr. Mauro Ramos, Iei- menta dirigindo. ,. (i'
SILVA to por intemedio do zeloso Iun-

--.------ e O Maior e mais acreditado clu.be de �

Ao aue somos B ....f ....rm ..-· p cionario municipal sr. Antonio VIA.JA8",\ HO<jlJE� O': �Olll."el""",o;:, -110 BII"""""101 3
"11 " • ., ... essa hoje a data natalicia da 'I'

o;:y .... II> .... "" U .... '" II t<l

dos, O nave lDeaegado de sra. d. Raquel Tolentino d. Silo
de Paula Pereira, realizaram, on- IN lERVEN'.fOR C,l-. �

Oll"dem lPaU"Uca e Socgal, a va, digna esposa do sr. José Can- tem, pelas 15,30 horas, uma vi- TARINENS� i: F L O R I ."- N O P O L i S 0

ser 11'1101111 .JI b ti dido da Silva, fiscal do imposto
sita ao arquivo daquele Depar- I: Ull!:!t 1I'III;::Hi,," 13 �

eauo em su S � tamento, 08 representante da im- :.9 RUA VISCONDE IllE O nO n��1'09 �
t � - d d do consumo servindo na fiscali

...

urçao O sr. !I". Ari � Ps.. prensa local e os membrosdo. e;,

relra e OSh/eira, será ""'
zação bancaria da Capital. Instituto Histórico e Geozrafico Afim de as::.h'll:ir ii lnau« ;: Resultado do 332- sorteio reaUzado �

'" A distinta senhora "'ue disfru- �,� lJ, � • d· 19 d d- !Ih .ri 111 1IllI�®

Ilusfre e di..:.","snt... ...g; ... � .... ,
"'l de Santa Catarina. guraçao esrraea de Unl-.. no 1118 e see,emuro filie .ll.i:J>o.J!>U �

.. 11.. ... ... w •...U.d ta nesta cidade de grande esti-
'"

4:)la nossa Fcrlf'a IPubU ....a, ma receberá rauitas felicita-
Não ha palavras com que pos- bi�B, seguirá, �I'mje, para:= íf" I&OID �!V"W',.. lV..T IR 1'il)'1'I!1óf! �

"Jf '" samos exteriorisar o nosso encan-
-

J" $. '-'k'A .m.Rl_",á JII..I:1i. 1.'l1li0.. iiJI .. di 18 l(lD �

sr, capütão Antonio de ções ás quais juntamos as nossas. S&'fl� oaqeum da Co$'(l:a da g)

IL
tamento pelo que nos foi dado S � d ...I §! Premíos em mercado ..h.. ''' "''''', valor de 5�5J5,"�>l!iOO �

ara RUllas. SRA. CAP. DECIO DE observar, fruto de um trabalho, e:rr.�� ace::mrlpiUíh'Ba O ue
i

"" ..... . ... '" lLh... o",,;:;> o.... � ...u
®

A tornar-se efetiva, a OLIVEIRA tenaz e paciente, só proprio de luzida comitiva, o sr, dr.
e Foi contemplada com mercadorias, moveis e tecidos no :

nossa informação9 só te- , . .,

pessoas para quem o passado é Nerêu RilDmo5, interventor I valor de cinco contos seiscentos cíncoenta mil réis \S:.()[iO$003) a :
Â. fe d d h t objeto de verdadeiro culto. 4!"'d""ral. ! caderneta n, 19.778, pertencere a prestamista Maria Brasil, resi- C

mos motivos para felicitar .

e �el'l e a ore regia a o I" � ... dente na cidade de Joinvile. f5l

a olic5 '"g
aarversarre da exma. sra, d. Car O que o sr. dr. OsvaldoCa-" CD

.,
P a ��;v� , pe!a acer-1 men Tavares de Oliveira, esposa bral e seus dedicados auxiliares : .Premlos em mercadertas no Ya��g' de ��. 39$@OO �

�.ada escêths, pOIS o ca- do sr. capitão Decio de Oliveira, tem feito, na organização de mi- •

B � hAl (:
n

pitão Antonio :Se lara RI .. atualesente servindo na Guarni- lhares de �ocume�tos.' alguns de", 14 atae ao de :

O"! 7767-Ana Pontes, Três Barras t:

bas, é. sem dúvida um ção do Rio de Janeiro. Apresen· les verdadeiras relqmas, que se i 0 4489-João Aristides Venancio, Capoeiras ��

dos mais vagoll'osos,' con- t,amos ao di!ltinto easal 051 nossos encontrava� dispersos e amon- i {'::ldores i I 1I412-João Cesario, Si'ío José' ��
Bt d b ·nh t

parabem. I toados, servllldo de repasto aos I �u ; 18430-Maria Aurclia Silveira, S. Francisco f"�

ce ua os e rh an es or- ratos, baratas e traças. : 15227-Gilson Soares, Araranguá g
namel1tos da nossa mm- Fazem aIOI hoje: Hoje, o arquivo da Prefeitura, COnClllrJl-encia ��1u·a :l � 17167-l\Iatilde Guerra, Porto União �;
da estadual. pode afirmar-se, é uma secção iust:da�ão de iLlillillal ! 1744.t-Anlúnlo Jací. Rio Nearo ;!�

° sr. Laurinda Teles, fund.na h I I
... 12907-Gertl'lldf's H�'íq� Brus�u'" n

rio federal aposentado.
que onra a nossa cu tura e. va e ean1Ína � 19-' no I c' l"t �1. ,i}

I
como um f,estem.unho do CUidado ó ,>" - vau oJ.Ld, "\ ura ''''

a srita. Clarice Pavam; que o sr Pref., t M R C O IT" L
• 2J39-Alziri.t Carlos Martins. Iiajaí '\'1

8 srita. Wanda R.sa.
. i o , auro a-

li-. � ""'\
• 2

�os. vem {olid,o em t.u�o que ! Premios em mercadoi'L:'l§ 'O1'!) lf,;dor d� i5.20$J,. . .í tJi

ENLACES
iZ respeI Q a repartiçao que I - De ordem do sr. Tenente-Co' '! ��

Por ato de ontem, do D d
rond Comanda.nte do Bltdlhão e

II
15294-Estevão Ribeiro, Lag:ma ��

$�'. Interventor Federa'. aONDIN-MACEDO oze esSara" Presíd,ente do. Cons,dho A�m. íníst"ratí-! 5901-Jorge Zacarias I\OSa, Sto. Antonio �
" , f bl < ,,1' 'b "" 19198-Bruno SChllltz, Antonio Pinto �

fo� "'''''''nerado O sr. dr. IVo, c.ço pu {CO q,1e se «c,l", t. er- @ C'J
II "AV Realiza-III! amanhã o enlac� ii t

., ,. .

t S 8362-0svaldo e 2ila Silva, João Pes�;ôa ';p

,nU"" Rl'J,6>re"ra de ODi",,,;r"a do
. .

I d '1 h' ça OS ;
3. 5GnCtmenClds P:HldCl !'l.lra,

ln, a-I' {} 1179" A I'd 1) P I",
."!. • �-� • E .. ",.. matnmoma a gentl sen anta , o de t < tI" .:,--'. Cl es <'reira, antnnal '}

aça uma caD' ma nes,': atlar e 'I @ �}

«:argrtl de Delegado de 01'- Liége Gondin, diléta filb.a do sr. ! II - Os ínt�re$sados deverão en-, Ó
7743--Bicardo Cortemann. Hrusque f�

dem iPont&ca e Social, por
Vasco Gondin, �onceituado repre- RIO 19-A delE.>gacia de e- i f feKar as prO!lf,st" ía':ra(Ías até o ' � 17047-Henrique Bruckm::lnn, Joinvile �

..
sentante comerCla!. C081 o sr. far- '

.. mi" óximo r{ía 29 ás 'O (0). ,@ 3990-0sva!do e João Costa. Tiillcas I':)

I!.er sHdo nomeado para .

G' I' nores E! mendiCanCJR acaba de re-'
r

,-'
.",

,',
,.

", Ira,S, , e (\)
• rnaceutlco eCl de Macedo, esta- . : "'ü? serão a);Q,oi '0 '}(' :1" ',,1 0t; e 9622-RO(J'I� Chudino dos S:'lnto·" Carnboriú "

OL\ll'tra comissão de

serViçO_j
helecido em Bom Retiro 1 cqol:erponze bcr{anças e �ua m;;(',' hü')rO ��ÓXil;;;.""

" " , \>. -

-, g 10600-Autii:'J, Dario e José ,\llhefí, Bio do Sul I
i3linbeln., sr. Oll1ter- O ato civil terá lugar ás 10,30

u �ram u avam )e as ruas rI - fr ·i .. ,c:-'i' ; 'c 1,1.00 3S li? •

011. r d b'd
.

d d desta l:ldade desamparadaB
1, LU J, 1l.H " . I J � PlI'm'illh�s eri:1 n-M�ll"c�d,i}!·h:�.i ""'."" 1)1,]0, ,�" ..�"" "'''. 41 ·_,"�C"O,iV'ii $

\fen�or tr'e elra� publicou oras, na reSI enCia os pa�9 a
' '. 16,00 heras, l'S int'�re�Sldos podt:-; • "" M_, ""u • '" .L.., �U g

um decreto, I2stab�aecen-1 n16oiva, á. rdua dJeronimo . Cfoclho n.
lia°v:�efâed;�'l::ag�J:Z�:ro:infaasml� rão obter ínfo md.�ôz.� c >:,.;:1' rrei-�, 15723-McHi,1 St('.n Alpeffe, Coqupil'oS =:

d _� . serVlll o e paramn Oi o sr..
" ment05 necr::ss trio:;; n " S:'c'c,lar'a O 37'" . 1';T' l \XT LI

C !ll;ie 41 carg@" ue Ordem Henrique Rig-genback e es- i s,: destInavam ':I uma fazenda de
,,;:,.çte Corpo. !

1)-1-l'va!ü8!tWr!r eWH, 1-. ansa ii
!PoüGtI"a S i Sao Paulo em busca clt! t b Ih

,;-- .
... 6231-Jo8.0 dr ,\Iatos Silva, Coqueiros ;I;

ii; e GCla, possa pORa, por parte da noiva; e dI)
d 'b't t

�a alo, QilarH em 'ç;sr�·;to ,\7. Jos�). iS = 261A-CarIos lVLczmié!lwwvski, S. Mateus
ser exercido por bacharel, noivo, e sr. Vasoo Gondin e exma. quan o su i amen e, aqUI en ou- d '. "b d --1'9::8""

J

.ueceu
2 seEffi ro Jt: 'j', ., 3·18l,-A�trogiidH CantoneIli. S. Francisco ,.-,

doutOR' em du"re=tn ou mi- senhora. .., .

. _ 10
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• '" Todas as CrIanças sao robus ti, 9349-Clotil.!p d' Carvalho Ferrcir:l, Florianopolis ()

D;.A.ftr A cerimonia religiosa Berá cele- .. .- Silvi'" fPk..·'�-'" �":_'"'., LO}',"" I © e
' '-' -

.',"

�.lI.u • tas e Iilmsplfam grande compal
'-". -'-" - -_.;<.

0 4%5--1"'l1'[;IDI.) Gomes de Almeida, Florianopolis (�
brada ás 11 horas na igreia do

-

�'a A"d e:! ..!l C A .... J 2120 J I' F I I" f?

ROIaario, sendo padrinhos da noi- xão, pela indigencia em que cai- ", p. J" e �e!CiI'. MO • • ii '

- U 10 emane es, taJal 1;\

ram
• 0747-Edite Costa, João Pessôa �)

va, o sr. dr. Alcebiades Silveira . * 16571-Euwalrlo Breitzig, Joinvile g
d.e Souza e sua exma. esposa; e

B
-

de' 0111
-: (<l

ARTE" do noivo, o sr. Antonio Ferreira i anco e re,,�lto ponular : Isenções de pagamer�t,!ll �j@�' I1::h�cc sorf:eS�:s ��
de Macedo e eXlna senhQra. � : �:

e Agrl·cola de S�n.aa,� II
1275-Teodol'O Bonkoski, Ponta GrOSS3 ,;,

llr1'm
g I,� 16343-MQria Bernardina, Jojuvile ��

!lU grande pianist- VISITAS f�

...

C
ll1J 9460-Celio Caetano da Silva, Herval ,,!

patrielo SILVIO ESPINHEIRA atar_na I 12873-Valentina Maria Mel(J, Corrego GrandB ª
Acompanhado do conceitl1ado : 0186-DCilza �lalia Catarina, Morro da Lagôa ��

JOÃO BARBOSA representante cQmercial sr. Joio Di8tribui�ão de dividendos
• 5442- onceta Francelina Silveinl, Perdizes ('

Gonçalves, foi-nos dado o prazer,
:: 15734-José Caires Pinto, Jo3.o Pessôá �

Ôntem de recllber em Bossa reda- :: 9179--Maria Slllamita da Silveira, FIQrianopoli'l �1
O Banco de Credito Populúr e Agricola de Santa CiJtarina, livisa! 1534,6-Sebastii'ío Gomes de Oliveira, p,"rto d0 ReI' r?,

ção, a sr. ,Silvio Espinheira, es- III seus acionistas que está pag3ndo, em sua séd�. á rua Trajano 11. 16, ...
,.,

forçado gerente da Sucllrfial do os dlvldemloB relativos ao 1"_ semestre do corr�nte anu. (9'. DIVI.: 13140-Reinaldo HoqiJe, Perdizes i";
Paraná, da importante e acre- i DENDO). CD norlanopo!is, 19 de Setembro de 1933.

,,)

ditada COmpanhia da SeJuros de I Florianonolls, 19 de Setembro de 19"8.
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� cODluni Caçã � :-Õ;�JOSEPHiNrSC"WElDSON..�{i

o e
� Para conhecimento públieo, comunico aos meus presado B amigos, clientes e ao co- e I,� mereio €m geral, que, tendo sid0 nomeado Agente Geral, neste Estado, da ��
• "EQUITATIVA TERRESTRES, ACIDENTES tE TR� NSPORTES S.A.H :p.:.

dei inicio ás suas operações nos scguintes ramos de 6eguros:
- INCENDIO, TRAN2-

PORTES. AUTOMOVEIS, ACIDENTES DO TRABALHO, AClDENTES PESSOA IS
RESPONSA.BILIDADE CIVIL.

Novo Delegado de
Ordem

V 10 A1NO S S A Visita ao arquivo da
PrefeituraPolitica

Social

-------,_.---�------------
e ANIVERSAIUOS
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Arnaldo Marchel!etti qu�, Bem

fav�r, Glai!liificamoB um principe
do teclado, visita Florianol'JOlis.
Não é um cégo que estende R mão
á l!iaridade publica, mas um. pia
nista impecavel, um artista in
vul,ar que vem exibindo Brasil
afóra os S8UB conhecimentos e

m()strando o GJ:ue é a sublime
arte de Enterpe, quando em�on'

tra interprete do seu estofo.
Não DOi pediu ele coisa algu

ma, e ao :uos conhecer ignorava a

nossa qualidade de homem de j@r
nal. Depois de uma agradaval
palestra, Marchesetti, ante a in
Bistencia da gente, ontem a tal'de,
no «CLUBE DOZE» sentou-se ao

pians para fazer'nos ouvir qual
quer coisa de bom ...

o: Ars borboletas:t de Olsen, onde
a tecnica exigente precisa de um

Ao fazer a presente comunicação, espero continuar merecendo dos meu" antig0s MORAR.O: das 10152 ás 12 e da,:;
executer capaz e em que Mar- � clientes, a preferencia com que sempre fui honrado. ,

..."1 -_.......__.' ....'O>�... "'A·'''''','''"''h.

c:hesetti é habilis9imo; «Ao violão> • Outrosim, participo ainda, ser o dr. Osvaldo Cabral, abalisat.1o facultativo, o me" & '

!
carateri5ltica de Branca Bilhar � di('@ já contratado pela referida Companhia. Iii

T
'

admiravel compositÔra paulis,la; "I N
«Batuque de Nepomuceno e coli- E -t t- T t A·d t T l1- S A I"

!�

2��1:�1:�:!�ª�i:::h:!:: C)
qUI a lVa erres res, - CI en es e ranspOfles ••

J V-EN C�lI E,,� SE J melhor e confo<lavel "O"le-II
mais o quanto é brasileir0. • Agente Geral _ JI... dade do município de São José. I·

São irrepreensiveis os CRE5- � L.I A V I L. e dentro da cidade com aCO�OUFções pd.Ta numerosa família de tra-

ICENDS e DIMINUINDOS im- a, r-I I �,� tamento. funjos para o mar com magnífica praia de banho, aguit .'
primidos na partitura colossal. ��..

�� encanada, garage pala 4 autc.mo veis, cocheiras para cavalos e

lOuvir Arnald'1 Marchelietti é �� Rua Conselheiro Mafra, 41 B Fone 1 ..561 � vacas. grande pasto. ch.lcara com dívtrsas quaHdades de arvores

<luvir um verdadeiro genio! �I
frutiferas. e outras dependencías. e servida pelas linhas cle onibus

Nãc se vá ao concerto pllra r�J Florianopolis �,� de São José, Palhoça e Santo Amaro. Preço de ocasião.

Iescutar um pianista cégo; vamos � titJl'
Para vêr e tratar, com o propridetrío, na mesma. Carlos N.
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




