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·Blumenau focalizou expressivamente o seu alto sentin1f�ltlb .\ ..

� t
bondade dando á "Festa dos Moinhos", em beneficio do Preventori(�,. <'�, 9,

-

mi, A��
penas o destaque da sua luzida comparencla, como tambem o melh't'W,·· ;81
sua colaboração, resultando desse gésto o terem sido apurados nada menos

do que 35:000$000 llquldes, para os cofres da filantropica�\instituiçãoll
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Pertenceu a D. jESmnaga:! ���IminbãO

, João VI BELO HOIUZONTE, 20-
Uma menina de nome Maria de

Jesus, com apenas 3 anos de ida
de quando na manhã de hoje
atravessava a via publica para
levar a comida para seu pae ope
rarío, foi esmagada por um cami
nhão. O Iato se deu no cruza

mento da rua Varzinha com a

avenida Contorno.
O chaufeur evadiu-se.
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BELO HORIZONTE, 20-Um
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O I Rocha. residente em Monte Ale-

gre, um Cristo de marfim, que é
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\lma preciosidade artística, pois
V I Florianopolis, Quarta-feira 21 de Setembro de 1938 I NUMERO 1242 pertenceu a D. João VI.
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PRAGA, 20-Desde as quatro horas da tarde, o governo; da Tchecoslovaquia, dirigiu ao correspondente da United Press á
da Tchecoslovaquia está em sessão permanente, afim de decidir se ! saida do gabinete do sr. Bonnet. ministro dos Estranjeiros, após
deve aceitar o sacrifício de consentir no desmembramento do terri- I uma conferencia de hora e meia, durante a qual recebeu o texto
torio que lhe foi legado pelo seu grande patriota Tomâs Massaryk, do acôrdo anglo-francês,
ou se deve sacrificar a vida de milhões, para defender o solo patrio O diplomata tcheco mostrava-se nêsse momento vísivelmen-
numa luta desigual contra as forças dez vezes superiores do Tercei- ; te emocionado,
1'0 Reich, depois de ver-se abandonado e entregue á sua própria

Como nos anos anterleres, o LIRA TIENl�S
CLUBE cememerarâ festlvamente ia entrada da
Prhl1éilvera. Para este fim os cO!rllfort:a\le�Si salêes do
3gllll'azsvel castele da eotlna abrir-se ..ão na 9'U)Dte do
prõxlm» sabade, acolhendo em um a�nbnell1lte da
alta distinção e apurada eleganela tudo () que a

nossa sociedade possue de mals escolhido ti repre-
Seis fases de uma a"onia BERLIM, 20-0 quartel general do "Gorpo de Voluntários sentatlve, A espectatlva fimUcap pois, um RIENIlJHEZ-

Sudetos" acaba de c:!nunciar.: _ _ ,II VOUS seela] de escõl, e deiita arite a amanclade "501-
P. :AGA, 20-Nestas últimas 24 horas, os transes por que ] "Os nossos preparanvos estão completos. A açao pode co-

I rêé da Ps'hnavera" censtãtulrá, sem dlímida" um
passou o governo de Praga podem ser descritos nas seis fases se- meçar agora". T r

.

t acontecimento rrnundall10 de a�rrim(.Dr8lda ®Begoi1lulIchflgum es: ;t" �

1) Domingo á noite foi publicado um desmentido de que Vitória de Hitler - e invulgar animação. Para G Y1naÃor est�fit\lido 4f!l6
havia sido recebido um relatorio extra-oficial sobre o acôrdo anglo- entusfasmo, que, desde já1 retna nos nossos �'\I1CÜ(ÍjJ3
francês; N�V_A YORK, 2,0-?s matutinos de Nova York. ��nside- I sociais para o mesmo, contribuirá certamente a es...

2) Scepticismo durante a manhã de hoje, dizendo se que ram as decisões france-britanicas como uma tremenda vitória de colha da c31i1did t d LD�:lI!l ��

nenhuma das versões sobre o acôrdo de Londres estava certa; Hitler." a a ViO If\lí.MI para o grall1lue CO!l1lCIL�!!"-

3) Decisão de combater de armas na mão por cada palmo O "New York Times", em manchete de seis colunas, diz 50 dos "Diarios Asscciados, e da Radio Ta!lpP�, em

do territorio nacional; entre outras coisas: "A Grã-Bretanha e a França aceitarão as exi- que será eleita a mais lin-Ja senhorinha do BrasE� ..

4) O governo relutantemente e forçado a reconhecer que já gencias de Hitler e, quanto aos tchecos pedirão a Praga que ceda JS+. RAINHA DO lLüRA, que vaS ser eh��b� I�a g�'.âlíl1-
não mais poderá contar com um auxilio militar da França, da as zonas alemãs". dlosa festa de sábado, será l'Dcssa ocasião a3vl() d:�
Hussia e da Grã-Bretanha; I f ."li: .& - ...!! ..I!" -

5) O governo começa a estudar o plano franco-britanico
j

A fi
erveresas snansrestaçees ce eumsraçac e stimilai:ãa.

ee tou as propostas ! Enfim, com eredenclals de tame ....be
.

".:I0Il"-",,,diante da surpreendente mudança sofrida pela situação internaeional: DIU... "",un ..,,

6) Indícios de que Q plano será 'aceito (sob protesto) como
LONDRES, 20-A Agencia Reuter recebeu o seguinte des- Pesr�ev.elamn:,.s um brlthante e alegre inicio de P'hll1iií!vera

base para negociações. .. ...

O mesmo, porém, não se póde dizer da opinião pública,que pacho de Praga:
--------.----

permanecesse virtualmente estarrecida. Deve-se levar em conta que
-"O governo tcheco, à.pois do Conselho de Gabinete, de-'Ampar�ndft [ tc concerto de que goza em. todo �

as primeiras indicações feitas pela Grã-Bretanha e pela França.logo
cidiu aceitar, em principio, afim de evitar a guerra, as propostas a v / nosso Estado.

franco-britanicas, mas pediu qae essas propostas lhe fossem dadas
no inicio da crise, as quais se davam a entender que a� duas po- b T I
tencias do Ocidente não estavam muito firmes no propósito de au-

a conhece� de maneira mais precisa antes de enviar uma resposta n :l� f)O re� e egramas redlJ:��
-

detalhada. I '�--!d � Acham-se retidos na estaoão u'exiliar a república de Massaryk, iamais foram conhecidas pela gran- •

!'Ü. li"'cn �. segunda-feira o 2' soro Florianopolis, t�legrarnas para osde massa do povo, porrTue a censura á imprensa sistematicámente Rel.·d.·a-O I T f·d
· tel'o rent� m� d I'1 �

r I a a Inau"
L,i ..:u1· " es a popu ar segllintes destin:üarios:vetava todas 8S noticias que pudessem pôr em dúvida o allxilio Atendendo ao convite do

I
ans er Empreza dos Sorteios "Gl'edHo Mu'

M Pmilitar da RUllsia, da França e da Grã-Bretanha em caso de perigo. tllO Predial" tendo sido premiada ascote, residente do Conso
Revmo. Pe. Jacó Hater, dd. Vi- N

d t t
no valor de 5:650$090 a caderneta n· Florestal, Adelina Ta vares, Deni-

gario de !iiueas, os marianos gurarao O re ra O 19.716 pertencente á prestamista zar Tescke.
desta capital, acompanhada do I � Maria Bra;il, reflidente em Joinvile, ---- -

_

Revmo. Pe, Emilio DufI1er S. J., Tendo S. Excia. o Dr. Interven-
a rua Boa Vista li. 21. A felizarda

A P f·" d Pforam, del[ningo ultimo, aquel� tor Federal viajado para o inte- �e��rep�e�:::rfe!tadeant�::::l��:�� I re eh,Ura ,e or...
dida�e, em visita de cordialidade, rior do EstadQ, o diret�r do Liceu ali, por intermédio da adenda da

AI
"'"

onde foram recebidos com as Industrial transferiu para sabado, Empreza. to egrdl n20 q��If)lr'maiores demonstraçQes de estima' A contemplada até pouco temJllo I(., ai ti ......
dia 24. as 15 koras a inaugura,· residia nesta cidaqe e é irmã do sr • .

e apreço, ção do retrato de S. Excia. o sr. Euzebio Brasil carteiro dos correio� pag::J!f 2 q'uot� .,.lleNaquela cidade, os marianos, Presidenta da Republiaa. O Dr. nesta capital. U li UI I!.I Ul �

que estavam acompanhados d.e Nerêu RalllQs, que presidirá a P.�ra o próximo sorteio o premio "ri.grailde numero de membros do I 'd d
' d'

mal.r sera de 5:800$000. prev� enc�::JlS0 em a e so PQ era cOIlilpare'cer Assim vai essa acreditadã socie. •. �U
aucIeo católico .to 14 B. C., tive- naquele dia. dad r d U d RIO 20 T

'

ram. ocasião de assistir as missas;
e lfmsn o c· . fi vez ntais o jus ,- endo a Prefeitu.

d h 'd
..

I 19
-

I- ..
ra Municipal de Porto Alegre seten o aVIO, na pnmeU8, so ene Inteora 1Stas �ata'll4l'" I ne.gado.

a pagar a «qu,ota de pre-comunhão geral a que se associou 8 ..&

grande aumero de pessoas da ci-'

d
vldenCla» nas contas da Cia. E-

dade. nenC!es l1"on enadR.� I nergia Eletrica Rio Grandense,i;!I.... • UVi:P I alegando que tal quota deve serAoós a segunda missa, houve Ina matriz, belissima seilsão. em a 3 .fl�·le,A,���
paga pel� publico que se utiliz.a

a qual se fizeram ovvir, com no- • .11. �""'1i3J dos servlço� da empresa e não

tavel entusiasmo, o Revmo. Pe' pela administração publica - rc-

Dufner, os "'roffssores Alfredo R 2
solveu o Con&elho Nacion'll do

1:' 10, . O-OS Juizes do Tribunal d'" e"'!7'"ra"'" T b Ih f dXavier Vieira, Daniel Faraco,
"" .0»"1:)114 ••= ra a o que os governo:, e cra!.

Orlando Braeil e Revmo. Pe. Ja- ça Na�ional estiveram reunidos, ontam IM sessão estad??is e munici�ais, qllar'ld�
có que foram fartamente aplaudi-

.

plena Julgando varlos pedidos de arquhfamento de Ise utIlIzam, dos 8ervl�,os rle uma

d processos, "habeas-corpus", exclusão de dem.nu:ia e e�presa, p3gando po,
.

êles doter-os.

I Õ d t f ·d .
mmado preço, se eqmparam aos

ape açAes e seI_! enfças pro erl as em .la: insta.lela. particulares e têm que· pagar· aDr. dor.e José de
.

s apelaçoes eram eni sua maUlraa: negadas quota de prevideneia destinada á
Souza unanimemente. Caixa de Aposentadoria e Pen-

Pelo sr. .r. OtacHio eamarã
Reformou os Juizes a se .. tença proferida pelo sões, quota esta que á devida

Martins, di"no Chefe da, Comissão JUIZ Pedro Borges no processo 526 de Sal1ta Catarg- por todos os. que se uotiJ�zem dos
de Combate a Raiva no Estado, foi que b I

.

t ." +...
mesmes serVIços. PerslStu}(lo po

desi,nado, até ulterior deliberação,
na

. a. 5,0 vteu os dln eira IS�S que tentaram de rém, a Prefeitura d� Por�o' Ale��
• sr. dr. Jorge José de Souza, pars maneira VIO en a mu ar a f�B'ma do regime", con- gre em não q:uerer pagar a referi
chefiar e dar orientação ao serviço denando dezeno.ze deles a 3

.

mês�s de nrisão, crráo I da quo.ta., o sr. 'Yalriemal' Fal�de Combate ã Raiva nesta ilha. II'" �
.

Auguramos &0 talentoso conter mlnlmo do artigo 20 da Lca de Segurança. I C,�(), !mm�t�o do ,rr�balho, man"

raneo os nossos sinceros votos de Os mandat.OS de prisãe para os cOmldenados I
(\(;ll se ofIcla�3e a lUte.ventoria

feliz deflempenho das altas funçõef; f t . federal no RIO Grande do Sul
que ora acaba de ser distinguido. oram on em mesmo expedidos para aquele Estado. pedindo prevideneias a respeitQ�..

sorte. Estão pII.·cparados

Irrita�ão nas ruas

O povo, portanto, al'reditava nêsse auxilio como num ima
mento sagrado e quando já não era mais possivel disfarçar a reali

dade, a noticia do que ocorreu ôntem em Londres explodiu no seio
da população como um gigantesco petardo. O choque sofrido pelo
povo é algo que não se póde descrever. A irritação nas ruas cresce

de JJlomento II momento. Nos cafés, nas esquinas, em toda a parte
IiiÓ me fala na "perfidia da França e da Grã-Bretanha".

A Russia lambem reeuou

GENEBRA, 20-Informaçõl;s coIbidas em fontes autoriza
daã revelam que o governo dos Soviets informou a Tchecoslovaquia
quo a Hlllisia não virá em seu auxilio se a França não fizer o mesmo.

Litvinoff vai falar

GENEBRA, 20-Segundo fonte fidedigna, foi dado a en

tender á Tcheeoslovaquia que a União Soviética não tomará parte
numa guerra contra a \Il.'manha, a mImes que a França se rejolva
a fazê-lo.

A atitudi da União Soviética, segundo a mesma fonte, é

ri�re8ameRte de acOrdo com o tratado tcheco-russo, segundo o qual
o S.viet só entraria na guerra depois da intervençã� da França,
seguado a aliança franco-tcheca.

Vai ••nferenciar o rel.ate da U•••ria

LONDRES, 20-A Agencia Reuter informa, em despacno
de Budapest, qmt o regente da Hungria, almirante HQrthy, seguirá
.manhã para Berclttesgaden, afim de conferenciar eom o Ir. Hitler.

C1ondeuatlo .... deleM.

PARIS, 20-"0 seubor quer ver um homem condeBado
liam ter sido ouvido? Sou eu".

Foram estas as palavras que ,o dr. Stefan Osuilky, ministro

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A S N Fi A DI H --E-IJ!J!II'j Adoraçã(�
é a mareei que domina na atunli-

• ··0 ISA lOque seja a

sua.
necessida le de

..... ..... perfumarias, prefira sempre

I as da marca

TO RES Adora�ão

Ca,t�hj��rkPtf�
IIe Pede-se i} pe:iSÔé1 que tem

[;uardJdo um cachorr aho ri t
" '.

branco e preto cue atende �. \; t�
. \por nome Lux, f;zer (J obse- �\\\ \

t

quio dê entregar a rua 28 '\�\ '

'E ' de setembro 11. 66. V\�",

curioso conhecer o voto

dajaprOXimação
foi fornecida pele T «Band�il a Piratioinga» , mas, mme�" -;':'.�" �;jJ!}}]0,��Ye.:��1'm �,''\ R Y

�enhora Heloisa Alberto Torres, conferencia que, nesta capital. I unicamente porque não (oi ou- �� � §\S01}1U�iU:i) �!

.

���'�"l[que, no Congresso dê Fiscaliza- fez recentemente um salesiano, vido � I ' , �

gão de Comissões Cientificas no sob o titulo O Rio das ,i __

�� '-luer rcce'Y'I� um,. i) �'l �\
í

Brasil, inpugnou a licença con- Mortes e contato com li !") �I SU! preZil CjU� me "cC) d': l
�

.. I '

. .

I·
t ar a terminar: não S� t:;rê'k,l-

"'I·'
crramk ut !id�dc, etc., 0.:" I... ,.�� .'cedida a essa BaDdelra 81i in�l.os (;hav8Dtes e i de aqui adv()�nr a �t.:�'ur�nça e ;: ;reVn fi 13rand&o: :Uil eh:> ! t'�J:::;r- '-1 : �

Plratlalola, atualmente ás que de RIO das Mortes pouco I ! f d .oedicionari ,� I'\'�,�l','·r.:,,,...,.�,·, 3 C::--R.\ ...\. ",' i ':"".;
I .

di Ch d C
.

d
ce esa os expe icionanos qUe; b '". � <.,

'I
!<;",�,�,·iO tas com os JO lOS avantes, tratava, e havantes am a me-

d - d d l'
.

"
. ·:·l�<:�.

S d R d i ernnceen em a excursao e t: i- lSêJo para respost I). (�'.
na erra o onca oro nos.

.

.

D· a senhora Helol·sa AI- A
.

d d B J' A I
beradarnente e com conhecirnen- ..&l.'m:'�Jlilreli�5>'!;'.'I\'<�"�"'í'!�?1" ...,c....!':),(;jQ�1I' IJlse ahtu e a « an eua - .........._......-:_-,=--

berto Torres o seguinte: nhanguera», igualmente, não li-I
to ddef caudsa, mas, a

selg�ranlça '-P'-----A'--R'. -A---·
, .1C· Bandei p' .

d C Ih I
e e esa os nOS3GS se VH:O as,i.'

.

'·,·.··:::,/:ll)i�i0(eN::e onstJtue a • an eira ua- cencia a por este onse o, no
I
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'

.
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.. .

d
. .

I
atua mente o uasi nue ao esam- I IlID1nga» um grupo e Jovens en- correr do ano passado, ainda de- . 'd 'bl' I

lii:l!"."",_.:· 'li'.T� ..nd."'''''',''' ,
..

d p
naro aos po eres pu ICOS c ten- 'I C.3lI;j"',..... 11,., W Jad"'l!"I'IC'''''''''� 'Ituuastas a que ammam um acen- ve ter agrava o a questão. en > I d f

.

'.rtiU"i. §Q'i!l@e �-"tR�*l!
'

tuado espirito de aventura (cf. j trou ela em territorio daqueles I
Q a

�eud uvohr poucodmals Igue I
.

�
J"

d
. I, d' f

o apoIO os omens e cu (ura

I'expressões o requerimento ao 10 105, espantou-os com oguetes: 'I d
.

h'·
.

C Ih I f 2 { d b
. e e sentImentos umal1lLanos

oll.e e: pago , paragra o , azen o-os ó andonar uma aldeia, .

II i
'

c'j:E;:F}\}\nt\zg2?:�J?;%i'I' h 3
.

d d b d' J I para gaí':lrlllr- lCS o u�o �}leno
[

',.,,:.,
10 as IS.: Uem vartu e a ex- em que os an eualltes Dcoceoe- . d

"

Ihd··
.

d
. , .

á 'Ih O h'· i as ten aF que es perte'ic .m. Itraor JOafla sene emItes, hls- ram pi agem. ; o Jetos re-, S 1 �t• f t
.

Ih·d I r' h I ou (e narecer que se nqme

Binoc�!J6os. 'Pris�!ftt':1t"��IlJ)':J;" I,'oraa. e an aSlas que cercam a co I os em ta. telto ac �m'se I'}' ·1 .

I R' .J �j
vida dos indios Chavantes, assim em São Paulo já tendo sido ii

a

l.:en�}a8 �do !Clt3bc.al· ! :-\lo19
....

3cS· ,1\--

Jcomo em virtude do misterio se- oferecidos por venda ao Departé\- ',nHelrlo,.
-'-

AC;'b
a

tU a1:
.--

e:71 ii1 � �� I!!�..A IIII "b e olsa ,er o orres". 00 � 'Ito....,tl "-"'" I(-*, CIl"lll
cu ar que pesa so ro a Serra do mento de Cultura, segundo uma I O C II 1

I
'

R d
.

h d
.

f f
'I ouse ilO, entretanto, (leU' Joalheria I

onca or... , em )un o o ano In ormação que me OI dada pe-! r A' f ADOLFO 8GETTCHER i�

pasa.do o abaixo assinadoo che- lo sor. Mario de Andrade. ',a Icença. ;gdora• p�re�. os,
a-

II�f· It � I ") E
.

d
. tos parecem ar razar. a St:D.10� I Rua P'Edipf: Schmidt. 11 ,.10U uma an.... ra ••. e sses atos pralaca os sem Jn-, H I' A!b.....

.
....

_.

.,

os melhores propositos com rela-,tenção mal�vola, I'esultaut<es dalr'l
fOlsa . f'rlo lones. ;,;m."!I!P.,.,.,.;.,......:;-....;,,,,��'"'"""" Amanh- ••Aimi�on\e.lrrnãos Topojós. Fiz:.

"
.

J. b I f' I d
.

d rinha Camargo. maL ro àe Oliue r .•ÇaO ao aproveItamento a vla- a w uta a ta e pratica e t(S- - ---��-------------._---� maria rIGlra

. ::�ic�i:;, ��:é;,ie:t���:;ie���:: ��d��i�n�;���osb��r c�:� �: ::� !_= �ft'
L � ..JS; � �� � �,}i1 Klt! �;��O le �

I r4's Z�'r���·�:��i!�f�iS�;������a�it��QI'}�j�foi completa. Nio $e tomou ne- completo desconhecimento da
15 II � n tp iii � irW II ��.! ll>ili� .. 'I ,�." í� .'

musiral. a rargo ce: relso BUlma.

h d·d f·· N h
.

I' d h d �.�. Wi'IL.8&
..
"� ,lU � II

U 'V'� rÕ'z5, Abigail medo, Ernani BarrG3
n uma me I a elclente. en um pSlcoogla as (' ama as popu- ��!!i��<!!Y t�� B A1&� e 05 musicos àQ passado.
instituto cientifico brasileiro se lações primitivas, são Imensa' '--------.-.�--.--

- ...

:"!:::�b:"'::!: d:. :i:r:'��: ::��:o �re��:�;'�e a:"a�::'��� Florianopolis .... Italai'�=="::::;';:::::::;�:;'L1estrangeiros acompanhando a mis- selvicolas. ��
d h'd U h 8 Saídas de ambas as cidad.::s das' 7,30 á� 8 hora,

dar, [)I'sque o n. a,.,� �� de seu teief(Jne e �.':silo sAQ escCilO eCI os. In a O roteio da « andeira Pirati. � �� fiiS, iJ
que já se diriii'J ao Conselho ninga» de\'e, a meu ver, ser

manhã e das 3 e rr,ia ás 4, hotas dia tarde
DO

terá não só para sells passeios, como t3mb:111 para t�
cómo jornalista e que figura. condenado. Informa-:ões eau �� oriallop® i§ c,'rn os .

viagens, \1.�.
I B chauffeurs Acacio Braga, BO�leC(l, Gury, jóca Jesuino e Otavio nagor., cODle entomo ogo da e an- .

d Pinho-Telefone das limousines 1.222 S" todos �(mos ffio:;leil:OS e cedGrtaveis dirigdos For ��eira Piratinioga». Ao passo que, na expêdição ao

O I ·d S d N d D Em Itajaí-No Caf� Calrfornia. com o proprietario. '. habeis \olantp.s. ,:requerente a ega ter trazl o a (;rra o orte o eparta- RXIiIIIftM!HIt�!iSoa:���� � ��
da sua viagem anterior, não li· mento de Cultura de São Pau- L ira Te li is CIube F"" � � 'iiiJ ElOndino C,rdoso :�:; !.J...cenciada por este Conselho, ubas- lo, os Inembro� eram todos cien- . Otavio Cardoso .... <:W� 'í
tante material ethnografico, estu· tistas de renome, e habituados a rianopol�s � !3cmardioo dos Passos 505 j�dos plofundGl (o grifo li meu) tratar com indios (o sr. c! a sra. � NWf!as P. Céudoso 514 ��
sobre a vida dos indios Carajás, Strauss estiveram entre Cadiueus Sa'"badft, 24 de SeteMlIIbl�o de

193811�t Waldcmiro Vieira 519 n
impressionante (o grifo é meu) e Bororos, o sr. VaIJ2rd entre U -- ás 21 btn-as --

Patrocinio Vieira 521:"
documentação sabre os indios Karajás, indios do Chaco, do GRAN [) lOSA SO I R tE: 1 t::.... DA � Rubens 525 t �Chavaotes, observações da flora, planalto blJliviano, da Colombiaj �t1 [�
da fauoa, silitema hidrografico da etc., seus trabalholô estão publi- PR � fVIAVE RA U�:.��'!!;:�����.=;���.

d f ) Vende-se 2 terrenos no EstreIto, v
zona percorri a, enomenos me- cados, m da «Bandeira Pira- I

sendo que um da frente para a rua iteorologicos, etc. tininga» não apresenta nenhum
D 1038 Nova em frente do qua�lel, e outro iNão declara que realizou tais dessps titulos. omingo, 25 de. Seternbro d,e v.

com casa, ao lado do Clllema. Tl'�'1estudos, se foram publicados, se A Serra do N()rte, cujos ha- ..... ás 10 horas da rnanhã --

tar á Avenida·Rio Branco, 16;),
e.tio em andamento. onde se en- . bitos jà estiveram durante longos nesta Capital. j
contra a documentação etchnúgra- anos em trato com a Comissão Assembléia -Geral Ordinaria ---,�--_. --I
fica sobre Carajás e Chavantes. Rondor. e, portanto, têm tradi- F�ad ;oS iNão remete sequer as reporta- ção de relações amistosas com Elei�ão da Ohcetoria I

leDS feitas pela imprensa pau- civilizados, pontilhada, como é, Para seu concerto. procu·1
lista.. de postos telegraficos que a rai a Ca.sa Musical, que con·, I

Faleceu. assim. ao nosso co- põem em contacto com os cen- Sábado, 8 de Outubro de t938 ta com a oficina melhul' I
nhecimento e criterio as creden tros grandes do paí�, é a região G d B

a

I" RÍÍ· A" ''"''.
� montada lia capita�. .

ClalS cientificas da «Bandeira a ser percorrida pela expedição .'. ran e a I e Lê e . n ;ve r�a r10 Rua loãü PInto, i 2

P�ati�nga». paulida. Os Chavan�s, �é o .�� ?� I
Outro aspeto de importancia presenté, só têm sofrido perse- I

....._._capital, para o raso, é o roteiro Guiçôes por parte dos brancos: GU 11':1a do E l�t !\d ft i1'� � � �If. i� d-'t I.#�:. :-'i�' I�n� I
------

que tra�ou, a eBandeira Pirati-:o longo do Rio das Mortes e

.
-

� a IIU U ,; ,(e;:� IR :::; t� ,��1 � IHJg

mng... A região que pretende na Serra do Roncldor não há :1: V�:��De����veU/'l�<\X�'������varar constitue, na sua maior cx- meIo algum de comunicação te- 1938teDsle. territorio ocupado pelos legrafica. S U () I e rrl e n to de I ck», por 600$000. Rua
o� II' Saldanho Maril1ho n. 10.indios Chavantes e pelos Caíapós Trata-se, no presente caso, de

chamados bravos. uma região que atrai toda a Já está em círclllação o segundo suplemento i
Há cêrca de cinco anos, os gente interessada em busca de com todas (15 al:erações ocorridas nas ad- I: CHAR LAUTH' ,padres salesianos, que têm mis- ouro e de diamantes. min;tsrações Estaduais e Municipais, co�ten. (

sõe. em Goiás, numa tentativa As previsões de resultl1do do amplas inform(lções para a Industna e I

Imprudente de aproximação dos

I
cientifico seguro que a alem des Comercio 1 é o creme que revolucionou o -<1

Chavanles, per�eram dois de. seus outro� �otivos a�im:l. e�po5tos, I....
' mundo velho, e, óra revoluciona a

I Até h b d f d NTRAL
I America do Sul.co etas.·. o)e. em ora Izen-, constJtUJra� � I�sh lcatlva o

L liVRAn IA CEdo-se mUIto empenhados em con· Conselho oe Flscahzacão em per-
.

I ri. CHAR LAUTHquistar a amizade daqueles 10- mitir, no caso do Departamento Rua Felifje Schmidt
dias, ainda nada conseguiram de de Cultura, uma expedição que F-lo r ia r') �:> po I isefetivo. Os indios acham-se cada o Serviço de Proteção aos In
veZ mais inquietados, pelo receio dios não autorizava, não an1pa' i'

de uma desforra por parte de ci- ram, no ca�o.� presente, uma de
viliudos, a qual julgam fatal, e cisão analoga. E' certo que o

(lesse sentido illterpretam qual- Serviço de Proteção não se ma

quer aproximaçio de brancos. nifestou. juot., ao Conselho, de
Uma prova d.!lS. dificuldade de forma :negativa com respeito á

inpugnou ,. licença do Corllslelh��
Fiscalização de Comissões Cietnrl:;f�cas

á "Bandeira Piratininga'�

PREÇOS
Guía com Mapa e Suplemento
So Suplemento
Pedidos pelo Correio, mais 1 $000

12$000
3$000

para o porte

98 O KILOC'fCLm

De 6.15 Ú[ 17.30 heras

De 17.30 ás ;)4.00 horas

t-luno Roiam)
�':'onia garre o

l--lobof' Dias
30b Lazy
lôo melo
OrouI?51,'q ik QOll:·;Q: ..
f::'ajmr}s I� a fi!1 Se(.H·!']
��\Ç?o!t)t1Qi

ó

: D 1nte �)onlOf'rj
E: õüar'ôn \?atanê e 5'_..((:1 TíplC(] r:.)r'''i\!i1h�3

Homeu 6hipc,rn::xn cem a CJrqlle5�l'a u.l

rcni�erto6

nberltl!O ccn VOZES NOVAS, el::men1':!J
e!5-�'re'ion!º� no rGàio�

fl's horas ce rtue , íOl'rlOi5 folcô05 corn r. '.

licio5 crn ;::rirnlZírn rnõo ,
fo rn er l o c «

pela fi !'"iOITE, e ,-.fHTa 60 (C':O.(I

6uinlOrãl5 Ltõn , a� enrlc r c '.�.

teria feàl':l 01

fi's 21,30 fflHÇÃO DO DlPi - - Esrri\:l
� ;f1t�r'prf::�(1r)C! por LarnGrtln� t3G�-�'"'.
urna aferIa êq casa or.!' !ou';ns J

m�AGÃO.

Fl'" ;.:1.:' 5 ARC.'1. IH� l'-i0E' - m;�'=",:1:I'j;'1 ','
e �3UG 'ro p:,'. ,";"'1 G�:n"I(� � '·V(L �
Sabe". a rcu::. c: I u�::"'J\�'

A's 2.3 h5 .• 5E�éH 'i'f:l � "�
m�j5 ilnào élo roàio.

5peaRers àe sluàio: C'el&o 6uimmães e

Oõuvaloo Cozzi

----��

não é um creme comum

CHARLAUTH
che extinguirà as sardas, pano
cravos e espinhas, sem a minima
'rrritação dei.X3odo-lhe a cutis.

limpa, macia. e fresca.

j

)

I'
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A
Proprietario e Diretor Responsavel
JAIRO CAI.LADO

do Departa
n')ento de
Saúde

G A Z E· T A NDmeada Santa
médica

Catarina bancando
a Austria

VOZ DO POVO

Os bispos alemães fala· liano a proposlto de educa
ram dentro do poderoso Reich ção fascistas, o Papa decla
repetindo as palavras que rou, num discurso, que tal
Pif'l XI, de Roma, havia vez as suas palavras pro
pronunciado mais de uma vccassern uma nova invasão
vez. Não ha nada de nOVJ do Vaticano, a denuncia do
nem de mais nessa solida- tratado de Latrão. No en

riedade. Solidariedade nem tanto, tratando de principios
parece um termo para ex- que diziam respeito á fé c,
primir essa união essencial à moral, ele não podia ce

de doutrinas e de etltudes der um milimetro. E dizia
entre o chefe da cristandade publicamente que não tinha I
locais da Alemanha. Todo meio nenhum de se defender PROGRAMAS DE HOJE:
rnu.ido sabe que não podia 0U de defender as verdades
ser de outro modo: união que enunciava. Rejubilava- ODEON, o lider dos
de ideias, união de palavras se, no entanto, de que íos einemas
união de animo e união di se assim, porque Deus sa

[:..:.,;..�lf1Ôí pois os bispos alemã beria mostrar a força inti-
'(, �não quererão á sua Pa- ma, a força propria e essen- DEL.\NNA f'URBlN, a na.
fria um bem maior que o cial de justiça e de razão.

morada do mundo, emitaliano Achile Ratti, desejo- E' uma afirmação identi-
so de vê-la realmente grande ca a que se verifica agora 3 PEQUENAS DO BA-
ern força moral. em líberda- à que se tem verificado em RULHO
de humana, em fé �terna. t�dos os tempos da Tgrej� e a conclusão do seriado

"
Mas, é necessario estar diante de Nero e de Voltai' Isempre anotando a dupla rc. deante de Napoleão e de .\VE'lTUR,\S DE FRANK. I

lição de doutrina e de vida Garibaldi. Muita gente g05, O GLADIADOR
que a Igreja Catelíca, por tarifa de vera Igreja decre
intermedio de seu pontífice tando sanções economcas
e de seus bíspos, oferece como a Sociedade da Na CINES COROADOSincansavelmente ao mundo, ções ou os bancos judeus.
a este mundo perturbado Nlas, os que u=arn da

espa-I REX, às 7,30 horas:
em que vivemos e em Que da perecerão pela espada,
a verdade e a justiça exigem 01" qu, usam do dinheiro UM P,:\i'S SEM N1U'SICA
.para serem conhecidas, qua· per. c, rão também por ele. com Richard Tauber.
si tanto sacrifício quanto Sem dinheiro e sem ar-

para serem proclamadas. mas, os bispos alemães es-

O nevoelro das ideais irn. cudarn-se na fé e na cari
pedeo conhecimento, do mf.�" dade. Um dia, através dos
mo modo como a furia dos k1UOS, Deus saberá vin
instintos impede a proclama- gar' os seus direitos.
ção, A Igreja Catolica de
monstra aos homens que a

graça divina instila nas al- PRODIGIO, significa MILAGRE

mas a coragem necessária MILAGRE ifica sign

Jl combater esse duplo obs-
I )ttlculo. asando o creme

Em 1931 ou 32, per oca- CDARLAUTR
slão de graves desentendi- dirá logo sorrindo: que produto
mentos com o gnvernO��jt�â�-���!,!,,��m�a�r�av�i�lh�o�so�I����

Q.R:�I��Q�

lição õo
Igreja

t:::UARI.AUTD

I

M.l,DICO OPEnADOR

"'JOENÇAS DE SENHORAS-PARTOS
CONSULTOR lO-RUA TRAJANO 17 SOB.

DAS 9 AS 12 E 2 AS S

HESIDENCIA A RUA Nerêu Ramos 26

II
FONE 1450

r Atende chamados a qualquer hora dia e noi e

Sanatorio "Santa Catarina"

André KiralyhegyDr.
DIRETOR PROPRIETARIO

Estação PERDIZES - Vila Vitoria - Estado
de Santa Catarina

9 melhor estabelecimento,
<

perfeitamente aparelhado
paralo tratamento con8erva�ivo • �irurgico d•.doe_oas pnl
monares (pneumotorax, freDlcotomI8, toracoto�lla). Este.Sa.�
toriQ encontra-se locali�ado na Estaçle PerdIZ" - VIla 't
teria na Estrada ti. Ferr. I. Paule» - I\i. •..d8, at'

metr�s sobre nivel, pO!lsuindo u eletri.. , .,.. enuaa'. e

estradas de automovel, com .Ii•• saluberrim•.
O Sanatorio encontra-18 instalado oom aparelhos m.

dernos de Raio X Heliodor, Ondas Curtas e Lab.ratgri.

para exames de escarro, S8n,ue, fezes, et•.
Seção separada para convalescentes de doenç?s graves,

estado postoperativo, impaludismo cronico (malana), esgota
mento, etc.

l

Sala dos jor-
llalistas

Pela resolução n. 4.338, Qe
19 do corrente, f0i nomeada a

dra. lolanda Gomes Skewronek
para exercer o cargo de Médico
Auxiliar do Departamento de
Saúde Pública no Serviço do In
terior, percebendo 05 vencimentos
marcados na rabeia XXIV que
baixou com o decreto' lei n. 148,
c1e 26 de julho do corrente ano.

o RADICAL, do Rio de Ja-I capichaba."
neiro, publíca a seguinte, a respei- ) Imagine isso, o prezado leitor
to de Max, o jovem arqueiro que que apreciou Max ainda ha cêrca
defendia as côres do América, de de 4 mêses, nesta Capital, jogan
[oinvile: do contra o Atlético e depois

com o Aval."Max eoufirmou as

•·d d Ai, ai, meu Deus".
qua I a es

Não ha muito um outro jornal
O Vasco da Gama não tem da "Cidade que a todos seduz"

sido feliz com os seus keepers.de diziQ que Caldeira é peranaense.
lórma que o cronista ficou meio Agoru, este diz que Niax é

intrigado c�m a ex!biçã,o feita p�r I capicha�a e, amanhã, o cronista
Max, ante-ontem. a noite, JlO pre- que rabisca esta nota certamente

lio do Campeonato de Reservas. será jomalista em I�io Branco,ca-
O ex-player capichaba teve pital do Acre, uma vez, que San

que se haver com uma artilharia ta Catarina não existe mail nos

perigosa, pois Vicente. Hugo, Nel· mapas canocas ...

500, Nena e Quintar.ilha, são e1(�- Ou será isto "miopia crônica
mentos experimentados, porém as- desporti va?"
sim mesmo a ma cidadela só falOs culpados de tudo, porém.
vasada duas vezes, sendo que uma queremos crêr que sejam os se

delas, de uma falta máxima. Max nhores da F. C. D. que não nos

praticou defesas segurissirnas, ape- deixam aparecer junto com os

sar da má situação do terreno, nossos co-irmãos.permitindo, desse
demonstrando assim, estar em c in- modo que sejamos no Brasil o

dições de figurar com exito no que a' Áustria foi na Europa,
esquadi ão principal 00 gremio de so é, riscados de mapa.
São Januario.»

S. PAULO, 20-0 interventor,
ôntem, presidiu á inauguração da
sala da im -rensa no palaeio dos
Campos Elisecs, onde os joraa
listas terão telefone proprio nas

lllêsas, e papel para seu serviço,
ao lade de gabinete da interven
toria, havendo. durante ii inau
guração, um cock-tail oferecido
pelo chefe do governo aos [orna
listas

Nomeado Juiz
Substituto

PÓ de arroz e rouge
combinação feliz

Ad.ra�ão
a venda em todo o Brasil

notadamentq na Capital da
Republica.

Esta a maior prova de sua alta
qualidade.

dr. Arí Pe
e Oli-

o

CARTAZES
DO DIA

reira
veira

Pela resolução n. 4.341, de
19 do corrente, foi nomeado o dr.
Ad Pereira e Oliveira para exer

cer, por um quadriênio, o cargo
de Juiz Substituto da 6a.Circuns·
crição Judiciária, com séde na

comarca de Tubarão, percebendo
os vencimentos marcados na Ta

bela X que baixou com o decre
to-lei n. 148, de 26 de julho do

A'S 5 e 7,30 HORAS:

Lamentamos, profundamente, o

equivoco do grande diario cario,
ca ao dizer que"Max é UIJ> playercorrente ano.

Curada' ."·'pelo
prof.Arruga

TESOURO NACIONAL

RIO, 20-A irmã. Paula, ami
ga N. Um da pobreza, deixou ôn
tem, completamente curada, a

Casa de Saúde a que se recolhe
ra após operação oftalmologica
pra ticada pelo professor Arruga,
auxiliado por seu medico aseis
teate Brito e Cunha.

&

I(.� tJJóI!
Vencimentos civis e militares: Meio sôldo, ���tepío:

aposentadorías, requisições militares e quaisquer recebimentos,
inclusive na Alfandega e Recebedoría Federal-incumbe-se o

advogado DR. ANTON 10 TH EORGA.
(Inscrito na Ordem dos Ad vogados e oferece REFE

RENCIAS BANCARIAS).
Escrilorio: Rua l' de Março nr. 115--2' Andar
Endereço telegráfico: THf:i;ORGA-RIO DE JANEIRO.

P'-ç"5-2$500 e 2$000.

ROYAL, 3S 7 e 8,30 horas:

CORAGEM DE 1\1ULHER
com

sa.llY
Eilecs e Robert

Ar-,mstrong. .

Preço-l $000.

14- Batalhão de Ca
çadores

�oDeurreneia para a

instalaeá.. do uma
.

cantina

EDITAL
1- De ordem do sr. Tenente-Co

tonel Comandante do Batalhão e

Presidente do Conselho Adminístrati
VO, faço publico que se acha aber
ta concurrendas publica para insta
ação de uma cantina neste quartel.
II - Os interessados deverão en-

I tregar as proposta lacradas até o

próximo día 29, ás 10.00 horas,
que serão abertas no dia l' de Ou-
tubro próximo.
III - Diar!amente, das 14,00 ás

16.00 horas, os intew:sados pode
rão obter inhnmaçÕes e �!!.darect
mentGS necessarío� na Secretar!a

I deste Corpn.
Quartel em Estreito tS. José), 15

I
de setembro de 1938.

Silvio Pinto da Luz I·
Cap. Ajd. e Secr. do C. A.

I
,

r-c�������.l'���

� H
'ii

Viuva Izoliua ��� Braziaha ��
participa aos parentes e �
pessôas de suas relações o �
contrato de casamento de H
lIua filha BLANDINA com �
o sr. ORLANDO P.RAZE- �RES.

I�!'iBi uassú, 11-9-938. �

� �IB���=�I ��J ORLANDO rr�J,.,

l apre.
sen- �

tam-se �
I ,;;:,J

Preç.o� .��pe(_\.ite";:) c30� �Srí'S" l"�\i2vdedo�"'e5. e ·'·-r.
�,?ÔY c�H)e\ y o� . P'roc.u�e"9 9/ 'represe9t�<9t!l?" g�'t:sj:§�:7

'f- �����l!l';
-'. '-
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REPRESENTANTES tE:

C A R L. O
_"''''''''''''_

OEP�S;"'.ARIC:�S

O

FlO IA llS
!li

I n'·.
, ..

�.
<

'.. tfj

eH
s

.... ,. lIl' ""'101<110 lIiI""ru'l:a� po.... 6

• �.l"'oll' Illf. _u.ullo

..... '0111. - de UIIiI!I .,1..,,1.. '" ."Il!II"'Ic:u! .Oll!lil. ecmr.=II'UIIC«••

..__ I qu. llfílt!f CUllneOllftoo b.terla (2.� "R!I".)
h'ilu'lu.n·r.I'1IIl l\fu1l' ... bl�III'IIII••

,,;! =. .1 4$. "'H": . g.1 _ .• ; ,g _.

Adolar Sch
-------------------_.-

Endereço Telegr.: DOLl \ • Caixa Postal, 32

US. FRANCISCO DO SUL- STA. CATAR!.KA

'AGENCIA QE VAPORE�

Companhia Salinas Perynas=-Rlo
�ring Torres & Cia. Limitada -Rio
Navegação Brasileira Limitada-Rio
Navegação Cabofriense Ltda.--Cabo Frío
Vandenbtando & Cia.-Santos

VIAGENS DIRETAS PARA O peRTO DO RIO DE JANEIRO

Navegação entre BUCAREIN (Joinvile) e: SANTOS.
ANGRA DOS REIS e RIO DE JANEIRO, diréta-

mente, sem transbordo
Tem fsempre vapores em porto, carregando

Encarrega-se de classificação, medição e EMBARQUE de

��t(�das as especies de madeiras serradas, beneliciadas e em

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

Recebecargas de ímportação.t do País ou. do Ex'
terior, para desembaraço e redesoacho para

as praças do interior
»ESVI0 DA E. BE FERRO ARMAZEM PROPR1�
SERVI O GARANTmo E RAPIBO-PREÇOS MODICOS

Banco do Brasil
Capital

FQRdo de<relerva

IXECUTA TODAS

10G.OOO:OOO$OOO
"259.746:100$000

AS OPERAÇSES BANCARIAS

I

!GENCIAS E CORRESPONDENTES EM�TeD� O PAIZ
AGENCIA LOCAL RUA TRAJANO, No 13

AbGna. em conta corrente, os segúintesJ juros:
])cp. com Iuros (COMERCIAL' SEM LIMITE) 2% ala
Bep. Iímitado.s (limite de 50:000$) 3% ala
Dep. popular� (idem de 10:000$) 4% ala
Dcp. de aviso prévio (de qrraísqcer quantias, com retiradas tam-

bem de quaisquer ímportanctas),
com aviso prévio de 30ldias
idem de' 60 dias
idem de. 90 dias

�,,·.o,�
DEP0SITOS A PRAZO-FIXO:

po 6 mêses
por J2 mêses
Com renda mensal

LETRAS A PREMIOS.
por' mêses
por 12 mêses

Sujeito ao sêle 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%)Ia
5% :c

4,5%'a1a

4% a. a.

5% c

15 [horas

.....��... ..

•

atriz

Filiais em:

BlumenlJu, Crulzeiro do Sul,
Joinvile, Lages, Lagun�l� SiHm

Francisca dO Sul

MOSTRUARIO EM:

Tubarão •

•

I!:_nr-'·�}.:"dc cem J\1c�
I

.

IM· nw)e�.tJ�! pt(,lVer.I�DteIl da*Cl lmpru:eru do gSlil'U8:

� fERrDAS
q

ESPINHAS
UlCEMS
ECZEMAS
rdANCHAS DA Pf!UI
DARTHR0S
fLORESBRANCAl
RHt.uM.�nà�O
SCftQPHULQ

$YPi"ln..rtlc:Al
Casa no Estreito

(Joio Pessêa ]

de maquinas de escrever,

rádios e aparelhos em geral.
Rua conselheiro Mafra n: 66

ALUGA-SE'

OI 1II1>J1lm<J1lt._ .....
� arte�II,,"

íIltt>':l fOJQ •

�.�;\1rJJ.:t.·�IA ••�.�� '--. � � .. ��
-<;Mh.1!,J'(!;' .10 (''Ufi'ado! �

"":� �'i:lI3�l�ATI�__
...................OG...�o

ISAXOfONd
iDIA80LICoi
• •

i Metodo prático para se �
: aprender a executar corr :'�
: absoluta perfeição, ao Saxo- iI, fone ou{Clprinete, cs mais

iflvarilidcs
-

. Trucs acrobaticos e i
• imitações eemlcas .,

J Pre�o do vohJ!n€ J 2$000 i: Pedidos .ao autor: •

: Antonio LopesGuerreiro:
: Vila de Sarzedas,55-S,Paul0 2
•

CHAVES A' RUA ívHRE
CHAL GUILHERME N' 1

Florianópolis

Sala de visita - cinco

grandes quartos - sala de
jantar - COiia

- cosinha e

instalações sanitar ias
Luz elétrica em tOd03 os

corripartimentos
Dois quintais completamente
amurades e uma explendida

praia Je banhos
Dois porões e dois anques

para Íavação de toupa.
Ónibus na porta,

Todos os campartimen-os
tem janelas e a casa está

completamente nova, com

moderna fossa ,:0 M S»
Agua encanada para serviços

da casinha.

I
!
I'
;

I
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Dr,. AI$·"_·do ,p" de Araujo
-

rv1E D I (,; ()
Especialista em moles/ias de creanças, nervos

impaludismo e moles/ias da pele

Tratamen�":;'�d�7ce�;;paludismo e das mulestics da pe
le e nervosas pela .flu/olzemotherapia

I Accaclo MOml
I rei ra tem seu escríp-

Omar

�.

Planta.execução, fí:-....,,�
cal ízação e direção �
de ob.as �
Aparelhamento com �
pleto para constru- ��
ções de pontes em �
concreto armado �

r�,�
g�
�

I
e�,.:.�
���
�<:;'�1

!
���.J

�
�

, �
Parana �

�4'�
,,���

�.
OMAR Rt.JPP tI·�

�,�
�
�� Cálcu lo de qualquer
� estrutura em con

� ereto armado
tór io de advogada á rua � e ferro

�Vísconce de Ouro Preto J.1j
o. 70.._ Phone: 1277. - !

I Caix 1 Postal, 110.
__ I ��

g$lll' I�

��: Dr. Camará a r t ln s l,jlE::'�?:� IME'DICQ-ESPECIALISTA EM MOLESTIAS DO ESTO-
'! dade de M�dicina da �1[� ;�MAGO, INTESTINO, FIGADO E RECTO
f1! ,; .'

Bala
. ��

.�; CURA: RADICAL DAS HEMORRHOIDAS, ;SEM OPE- � i '11' E��zn�erno e assistente do �:� �

1�'lI.· I,.. ,Srr,VIÇO.
do .pro!. M.. ler aes . 1I,�.��..�m

_.",

RAÇÃO E SEM DOR 11 l"", \
I I EX-mten:;o de DIspensano

Ir
j i Silva Lima ., IIII'JONSULTORIO á Rua Trajano n. 1, sobrado, llill l{l

\', dlariarr-ente das 5 ás 7 da tarde � I Ex-adjunto do Hospnal ..��
� �

I
. GwHée GNilllf e Sanatorio .�

!iiIIiilmmmmllR3�!aBi!llml!l&.!!ImallD.ltlllll!aB'!lmmãllllGlllllD1llllmll:mrm!lllll!lIllilm� M anoe I Vi torino r tt4
�!ii!� ....,...� Clínica médica cirurgtca das t

���1Di
.

.......

Ii
.

"'AD1:1:'''Sm�eO�leia�f�.lisa;Sal1'�ae'''m'01"0 �_1� Cu r i ti"ba
I Mo!estias e OperaçoE.?s 11 �

.l<)J�
n .ti!JflIO y �4 r

I
dos

1_ LmJt '1 NARIZ, O��@áNTA E'
�

��
CON5ULTORIO : �

I-�
OUVIDOS) N.AJi,!Z E G'!\r�G,ANTA .j 18- Rua Trajano -18 �., D I� VIl J c ii e i)� e AI "" tt� II j i{t) J RE8IJd�N@;lA . ��

�,'�1
.-----. -- ..------.--

�.,.�....:!íi,.'--.•·"II·i' DI'arHJ·amGetne.teí daGs1Ió�a,rsI1�hS·I·.1 �.�.�/··�il'��··� Assistente do Prot. Sanson. do Hio de janeiro. Chefe ;5� m . "Q

i i;-)� do serviço de cHIOS e oto-. hino do Centro de S;:;(h'( i'" I' ;;"'� .�..-�� �
� de Flonauor olts II

.

���R!�1,�1i���� JV:embroriô Svueda�,-,.:t utl -rh nu iaryngo: gta do Rto. �I���
�

r�'_'_--'-�-->-"-

� Con�u:ta3 diaras elas 4 ás 6 ! 12 -- HJí1e 1@.09 � :lil
i!i\m!ii',)ialfw'WiiiiIii4i;!}Mi_e IM •

Ir ..����!� ft ..
_ S ai> u I o R a mos '/ (urso de Maquinas e Pilotagem

i�í�-"""'����..L�'�·""'&i'�·����"""����"'�'\MWH_""""';;�111 � ::c�alisla em mo/estias do :,

�I. Dr IO�O�í��� �l�ad��ka Neves r� ,I (;. tIO do homem e da mulher
aparelho genito urina-

II �". .:D'! '�o••C: l;� Li�' T� 1\:' ;�,"?�1��fa ed�x t;��! s�er�t:d�� ��r.;��o de clrurgiae

ii Forrna+o 1)1"'8 Faculdade de Mddicina da Univer- II. k��.Lilretor de Instituto de Previdencia Clinica do

�: ;.;.. ,.,' .ie de do Rio de Janeiro ! Ex. :� uh Diretor d.. Sei viço Médico da Assistencía
�: I Dentaria infantil do Rio de Janeiro.
11 Tratamento [,i, "-::0 e cir urgico de todas as rr oles- i� �I'

Curso e prática especlalísad- p� � �Jf.S.:"*tl?
�',i.

tia..:' dos olhos
� �.; Medico do Serviço de Hígier.e Pré-Natal do D.�. P.

� i CI.I.0 de apufeiço;:1w nto na especialidade, com (I dr. Pau- � do C. S. de F'ortanopolís.
�'I lo Fiitw, no 5erviço do Prof. Davíd Sa.'1S011, no Hos,uital D'
�.'j

.

.

oenças oe senhoras. úro!ogza
9 da Fund(l�:ão Gaffrée-Guinle do Rio d� Janeiro Partos e Cirurgia.� I Comp�eta apã\reD�agem para a sua espedandade ,.�'i EBetreddade f\1édica, C�h1i�a Gerai

,

Consultoria e Residencia á Rua Visconde eb O�lro Pre-

il Cma�UL 10",0 "!lO Jo.o P",'o 7 ,CD. Telelono 1406 t...............��""� IIIIIIIIIIII!i.._1Id

� RESIDENCIA: flua_�enente Silvei,a 5,{ Telel. 1621_ Ir'_ _ ,-
. -.-,.-1

�
�

.Aww--;;;;_ãvr___"';'..",,=--�� I D�. R!card(i) I' I
D ".··e .(j.��Ug-.�,·:,U r�.. -t--.�.:-_' I D,asernb�� r�adOf-�-- e;�t:te·ma n n� Dr, �:e��al R.�" .'o ",,,,,. .....,.

G ;::x'chefe da dinici.do Hospi.Sa;vlo onzagai' Advogadode Paula ,ai de Nürnberg. (PkoretSOl' ._".��
I ADVOGADO lndórg Burkhardt e Profc$sor p�' f5- de"l'lovembI 0.!.:1 sob.
\',1 Erwin Kreuter) Fones 1631 e 1290I ;';1 'f

I �.�.;. r�· ua Trajado no. 29
?i0

Consuttorio e residencia-Praça 15 de Novembro, i 3
Telefone, 1.584

Consultas--Des 8 às 11 e das514 às 16 horas

IViEDiCO
DOEI';IÇAS DE SEI",;r·-!o·

RAS-Pl\R Ias

O�êrações _--

-----1I Dr, -r�Xk� M$ !fJltlallr$; f'�i'rif� j

·----'-�--��:��("\G"".1n --I
" . .J." 'b"' ... ·· I

Rug TrajarliJ, n' 1 sQ.�rajo I

L_:'e;ePhone n' 1548 I
CONSULTORIO···Rua Tra
ano N. I t\ das 1 i ás 1 2 e

das 15 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.2R)

RESIDENCIA- Rua Este-
I

ves Junior N. 26

1
__ ����:.J;]l�_j
DI"'. Miguel I �f:tQSDSid
CLINICA GERAL

Vias Urinarias

1ratamento modlrli() dtls
mo/estias do .Pu/QJio

.

Coosult..-R joão Pinto, 13
1 elehme. 1595

I'Res. Hotel Gloría-Fane 1333

._Con_.$u_l_fa:�as...!.�_á_s_16_hr_s.......L,(.. 'iiiiMtillil-.'iiili''til''''''1Iii'iI""íljii"·.'iiiiiii··íiiii-·'flall'_·..íii.·'iiiiEiiieiiii<1iiii'lliiiii-iiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiili··iiiiisliiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii....iiiíiiiiiilíiiiiiiiii!iiiiiiiiiiliiiiiti�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiDi_-::wl

",ha c!mrgia, gina.ec&logia. (do
.:'fi.ças elas senhoras) € partM,
cll'urgia do sistema nenoso �

operações. de plasticll

Carneiro Ribeiro

\

I
.!

Con!iuJtQrio: R nu Vi(or

(Meireles 1 ()

> {\'S 10,30 e das 2 as 4 hll.

fResiàerHria: Rua Visronde
ele Ouro PíetQ, 42-

Fone: Consultoric, 1405
FOn€: Rtsidencia, 11·55

----�--�------

Dr. Ciari bal ..
te Gaivão
ADVOGADO
Avisa'.aos �amigos e

r.,.
•

aMtigos constitu�nte� que
reabriu seu escnterw de
advocacia e continua a

aceitar chamadas para
trabalhar em qualquer
comarca do Estado.

E3critorio: r n"Ot1<1fO n' J5

FONE j 665

Dr. Carlos Corrêa

Partos -- Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor dai r4lalernidade
Medico do Hospital

(Curso de· especializaç: o em

molestias de s�n.horas)
A.tende na Maternidad.e
até ás 8 1(2 da manhã

1 e á !arde - Crmsultorio:

• ANI:�.< _ ��,���!'�_::.

J!���©��Ne1á'i �ml' er, !!ll"�ia
gerll

II
y,

Engenheír'o Civil

Palacio d'â
1m Andar

Caixa Economica

Caixa

Apartamento

Postal, 784

ai

Sucursal:

PRFPAr:AM-f.�,� ALUNOS PARA liKAMfi A 3-. �.
QUIN!S'fAS, PRATIeA�TRti DE �A�lnNA.�, l1ICl"(j·

HISTAS E A TUDO MAIS 4@l.TE SE RJlFME A'
MEGANHiA MARITIMA.

.:.j\'1' h -;;SAD(iS };;)EVJilftÃ� IHRI.wilR-5iE AfiJ SR.

rl� �ULAMPIi) »8. ItJjI� YALE

F.� LAR@O 13 IDE MAIO, 41

i��N:;
N OVI Di�D E

I l.T�!'1mÕE�AJ{NiuÇASP,X]{A
I", INVERNO a 12$ e 14$

,�S.U'llf.: t�s DE �ERNIZ D.A MELHOR
'

, Q..Jf\UD .. DE PARA S ....NHORA�, A 20.
'1 .:_.( HNELOS, TAMANCOS, CINTOS, E t'c.
'. FABRICA DE CALÇADOS-IIA.RUfaes
! A LHEl:JREUX
:1 Secção de vendas -RUA LON. MAFRA, 3e

•

Distinção e Beleza'Conforto,
ir)".,I\·�""'·""""'_''''_�_�� _

Oam Economia
nos Trabalhos doSó

Consultoria Técnico de

IVO A. CAUDURO PICCOLI
Enge.,heíro (;ivil

Profissionais habilitados para Itodos.

os ratnos de engenharia
Administração. construção e reforma de prédios com

pagamentos em prestações

Projétcs em geral

Eseritorio cel1tra� : Rua. 71de Seterl1bro, 47

Porto Uni ão
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Inspetoria de Educação fisica
Estado de Santa Catarina

A GAZETA, 11 ....9 ..·1938
------------------------- ,---

5anta Catarina
Florianopolis

conuiàaàa
,

sera
Ac) que nos consta, o nosso E stado será convidado pela Liga Gauoha

de Atietisrrlo, �fil" de disputar o cal-npeonato sul brasileiro do desPol""to b3se.

A_O
t

_

o E S P O, RT I V ��.
REDATOR: Osmar Cunha

o Atlético perdeu T-------1IIIIr;
I
da lei n' 214, de 5 de novembro

o ATLÉTICO de 1937, extensivos aos diretos

plantadores de cana.

Tratando-se de uma iniciativa
que visa exclusivamente os inte
resses coletivos, principalmente o

sendo amparo à pequena lavoura, urna

vez que o Estado pretende preso
vitória

I
ter-lhes toda e qualquer assistencia,

estava conlorme se depreende da referida
lei que creou a taxa brornatolo-

Grernio Oes-

parabéns pela estonteante

Capital e que, neste ano,
FLORIANOPOLIS

IntercS'rnbiO
com€�rcial com
os Estados
Unidos

oortivc) Cida
.

de Azul

gica, espero que essa prefeitura,
visando as mesmas finalidades, de
todo apoio ao aludido requeri
mente que venho de entregar ao
govêrno do Estado. Uma vez

Ajusta pretensão daquele::::., que se trate de beneficiar os

que rne rece('li o am p a rQ d a I plantadores de cana, agricultores
lei. As providencias solicite.-!�m geral, visa�do 5��retudo os

das ao govêrrlo do Esta d o Imteresses coletivos aceito �e v. s.

t '
, qualquer sugestão, no sentido de

8 a�or dos p!EH"ltadores de em ação conjunta tratarmos do
Ca na ae a s :�3> U car. de M o r- assunto junto aos poderes gover-

rates narnentais.
A. falIRas de uma leijconsumo nas coletorias locais. Saudeçõee. (a) CARLOS

I
2' - Por efeito de regula-] STERNTERG DO VALE.

Tem sido preocupação do go· mentes fiscais, o pequeno Ia vra- Pelo que se deprende aos di-
vêrno estadoal amparar os peque' viador não pode fazer vendas zeres desses documentos, é fia··
nos lavradores, proporcionando- diretas ao consumidor, hão es· graate a injustiça praticada contr e

lhes os recursos e 05 meios ne- tando dessa forma. registrado nas a jequena lavoura, cujos interes
cessarios para que seus esforços coletorias e por conseguinte é ses a lei pretendia proteger. Se·
e suas fadigas sejam coroadas desconhecido em tais repartições. não vejamos:
de exito compensador.

I
3' - Em tais condições os O E�tado cobra $400 por litro

Com relerencia á pequena engenhos compram todas canas de aguardente, e isto no momen

industrie de cana de assucar , o dos pequenos lavradores que não to da compra dos seles de con

govêrno teve a iniciativa de bai- p06suem fabricas de aguardente. sumo. Os fabricantes ou atacadis
xar o decreto sobre a taxa bro· Vendem o pwduto como sendo tiS, por sua vez, recuperam essa

matologica, visando, com isto, de cana de sua produção e como tan na venda do produto ao

proteger os p!antadores e eSli:n1j" t&1 pagam os impostos, inclusive consumidor.
lal-os em sua atividade. sr.los, recebendo no alto da '\contece, pOiém, que o Es-

Acontece, porém, que a lei aquisição .las estampilhas ° relativo todo devolve a qUt'1li comprou os

não foi compreendida em SeU alto á devolução da taxa brornatolo· sc:los, $375 por litro de aguar'
akance e está sendo interpretada gica, quando de fato tal premin dente, ou $ejam, 180$000 por
justamente e exclusivamente a deveria lambem pertencer aos pilJa, imp')ttancia que be!leficia
favor dos irltermediari03, com lavradof(!s que plantaram a cana. exclusivamente o fabricante ou

enorme, prejuízo para QS peque Tal é o espirito da lei. atacadista nad" aproveita aos
Tr in d ade 3

nos lavradores. 4' - Para melho� distribui· plantadores d� cana. Avan te 2
No sentido de sanar as falhas ção daquele premio legal, o pro- Para se conheCer toda a ex- Realizou-se domingo, fi:) apra-

da lei, e assegurar-lhes as sua� duto da taxa bromatologica, em tensão dessa en5renagem, preci- sivel recanto da Trindade, um

verdadeiras finalidades, o sr. fim de cada mês, deveria ser samos saber que os engenhos amistoso etlcontro fl1tebolistico.
Carlos Stemberg do Vale; lavra- ootregueá prefeitura da localidade, compram o produto do lavrador chamando atenção para a Juelc
dor em Morretes, dirigiu ao sr. I a qual cnnhecendo a$ necessidades á razão dt: 300�SOOO por pipa. local de cefltenitS d,; pessôas. O
interventor Federal no Estado e de seus municipe�, providenciaria E como o Ef:tado lhes devolve Clube da Trindade ji'lgOU com o

ao sr. prefeito da cidade litorea- a distribuiçãO a quem de direito 180$,apipasai'lhespor 120$000! I\vante, saindo vencedor o pri
na, o memorial e o oficio que e com eqniddde. Que vantagem hl1 nisto tudo meiro pOf 3x2. O 2' quadro ven-

abaixo publicamos: 5' - Uma vez que a de"olu- para o plantador? Nenhuma. ceu o Avante por 3x2.,
«Exmo. Sr. Manoel Rlbas!- ção da ta.xa é para melhoria da Agora vejamos a lei Glçamentaria A' noite em regosijo da festiva

m. d. interventor Federal deste cultura e produção nas zona� do Estado para 1938: talde esportiva, efetuou-se uro

Estado. -:- Ca�ital. .

�'produtoras, o benefic.io po�eria I Consta �i: RECEITA: Taxaranimado baile, q'Je durou até alta
O abaiXO assmado. propneta-! ser prestado dO lavrador a lltulo bromatologlca sobre aguardente, I madrugada.

rio de terras com culturas de ba- de premios, fcrnt:cendo·lhes a rs. 1.080:000$000. I TRE-I-N--O--Danas e canas, no municipio de prefeilura maquinas agrarias� fer- DESPESA: Para re"tituição I

Morretes, neste Estado, como I ramentas, mudas de c.ana selecio' do Premio da Taxa Bromato- O sr. Pergentino Guimarães,interessado, vem peranteV. Excia. ' nada, auxilias para abertura de logica, de aguardente: Rs. pede a cooipareneia dos jogado-
requerer seja extensivo a todos novas estradas e adubaç?io qui- 900:,o00�OOD.. res abaixo, hoje. às 16 horas, no
os plantadores de cana emborA, mica. E kglCo que a lei, estabele·1 campo da L.F.F., afim de efetua-

Informações no INSTIJ�!�a8E EDUCAÇÃO (Escola

�ã? possuam engenhos, os bene- 6' - O Estado designará c�ndo es�� �estitlliçí'Ío, tinha em I
rem um rigolOso treino do com- 1'/'flCIOS lOherentes � devolução da! um agr�nOJ:rlo para fiscalizar a vista aUXIliar a lavoura. Eatre-I binado que eofrentarà o Avaí F. DIARIAMENTE DAS 9 A'S 11 e DAS 14 A'S 16 HORAS

Taxa Broma�ologlca, pa�a :�guar·; boa aplIcação daq.uele. prod�to tanto quem de�frua esses 900:000$ ! C.. no próximo dia 2 de outubro, IIdente prodUZida e vendida den· da taxa.e prestar a�slstenCI!1tec�lca são os engen�os, q�ando eles I em beneficio da. Maternidade des- '

.tro do �stado, confor�e para· aos agncultores, VI.st� qu� ate (l cabem de dIreito, unicamente aos I ta Capital:

A t
�grafo 2 art. 3' da lei n' 214 arado e adubo qmmlco a;nda são plantadores d� cana.

I Vadico P Ilha F ed C e n C; a ode 5 de Nu�embro de 1937" des�onb.ecidos en',re os pequenos A lei é clara. Nem �e pódp.l Aotenor, éarl�s� (h�co�ate', -G���:conforme �balxo expõe: agncultores. compreender que o governo qu : B"I·xo Call'co B uI' I S _

I

I· O d
.

P d" P Df' b d I
<l, "la 10, vo, e

.

d
_. govêrno e v.

elXCI?
OJ ser e Justiça, . e efl- zessde a an onar os pequenos I

, :ura, Miro, Sabino e Damata. A Marmoraria Carlos Zech resolveu braixar 0& preços do .

vlsan o a protecão e me hona mento. vra ores. i trabalhos, que passarão a ser os segllintes:da cultura da cana em nosso
- «Curitiba, 30 de Agosto Só o prefeito de Múrretes é'TIPOGRAFO PREÇO ANTIGO

Estado, em boa hora creou a de 1938. limo. sr. Tte. Pacifico que não quer compreender. Letras em relevo 1 $000
taxa bro�ato�ogica, x.egulamenta- F Zatar, m. d. prefeito munici-

.

E' ,certo, porém, que as pro. Procllra�se com urgencia Letras grauadas $800da pela lei aCima refenda. Sucede pai de r/lorretes. vldenclas do Estado não se farào ! um bom tlpografo. Pede-se VAZOS de 40$, 50$ 60$ e 80$ por
quc.p�lo.modo com que é feita Para que conste dos anais espera. E deuma vez portodf)s,'referenci�� .. Os interessados Cmzes de 35$, 45$'e 50$ por
a dlstnblllção,. somente gozam dessa Prefeitura. junto envío-Ihe, os plantadores de cana começarão devem dIrIgir-se por escrito. Monumentos por
(�e tal beneficIO os proprjetarios por copia, o requerimento que a gozar dos beneft�i06 que só men�ionan�o ordenado á ge- Esses preços vigorarão até 15 de outubro.
do; engenhos, ;JIJíqU:: a devolução em data de ontem dirigi aoexmo. para eles foram CrIados e dos rencla da ClOL\DE DE BLU
daquela taxfl é feita mediante !II sr. interventor Federal deste Es- quais vinham sendo espoliados MENAU-caixa postall"'57-
guia de aqui ição dos selos de tado, solicitando sejam os favores injustamente, BLUMENAU.

No jogo realizado, domingo em Tubarão,
perdeu para o HERCILIO LUZ por 11 x2.

O tricolor, que atuou com o mesmo quadro que disputou o

campeonato esteve irreconhecivel estando, jà no primeiro tempo,
apezar de jogarem a favor o vento, perdendo por 7x 1.

O HERCILIO LUZ F. C., fez uma partida de gala,
horaogeneo em todos os pontos.

A' êles, pois, os nossos

obtida sobre o vice-campeão da
invicto em canchas alheias.
........................Ot e.�••••••

A, cultura da cana e a pe-
quena lavoura

Do prestigioso gremio tub aro
nense recebemos o oficio seguinte:

«Secretana, em 15 de setem

bro de : 938. IIrno. sr , Jairo Ca
iado, M. D. Diretor de A GA·
ZETA.

N.R.-Aos do GREMIO CI
DADE AZUL agradecemos a gen·
tileza da comunicação, ao mesmo

tempo que auguramos a SU:i nova

diretoria, uma gestão próspera e

feliz.

Não obstantes certas desc\Jn-1 que orçalam em cêrea de . ,

Cumpre-me levar ao conheci fianças alimentadas por patrícios 138.000 co.itos. Aí está, POl
me nto de V,S .• qu c! 110 dia 7 do nossos, <cm relação ao estreita= i tanto, uma diferença apre :II.1.v<.:',

corrente, toi empossada a nova mente do intercambio comercial I a Iovor do Brasil.

Diretoria do GREM[l) DE8POR- entre o Brasil e 05 Estados Uni Parec.e que êsses argumentos
TIVO C!DADE AZUL, que deverá dos. não se poder deixar de ver, são convincentes para exciu.r

reger os destines desta S'1c';edade nas trocas mercantis mantidas pe- quaisquer duvidas que porventu
até 7 de setembro d� 1939 e,

los dois países, 11m fator de ra possam ser íormuladas, ,'m

que por maioria de votos.triunfou equilibrio para a nossa econo- tôrno da conveniencia d'! um I

a seguinte chapa: mia. aproximeção cada vez mais inn-

Prcsiden!é:: Z ,lt,dro D..l "iani São, sem duvi::h, os Estados ma com tão bons clientes.

(reeleito); vice-pr-sid-nte: l-l;-!,.rr: Unido), ,:) principal mercado pa- As boas amizades se [ormvrn.

que Feuerchllelte� secretário g�rai: I r,a : nosso produto basico - o pela permuta de interesses. sobre c

Geraldo PnS50S d3 iVLta; [: se- calé, tudo qus.ndo se trata de nações,
cretário: JoãO Batis'a DU"k; 2' A proposito, ser: interessante Nada será licito esperar de U!"iI

secretário: Hercilio Z -pl-ini; ·te· dlinh�r, alui. algu n1� cifras bas- p ivo, cUJa preocupação U"IC\,
soureiro geral: Eni Hu!o('; ,. te cante signilicarivas. 03 quais dt- em face d) nosso. não sep. ou

soureiro: VInicius G mzaga; 2' monstram o quanto nos tem sido tra senão a de extrair de nossas

tesoureiro: Antonio M :\'1a;::h�do; v�veitos) o r"16l[f�e mercantil, economias? .,oaximo, dl'md� e�
diretor esportivo: Rfl.ul Gripp(re. existente entre as duas nações troca o 1l'I'fllmo. Uma etitude

eleito); guarda esporte: Gerson mais populosas do continente. I aszin egoísta acabará por prol/ot
Marghetti (reeleito}, Adquirira�, os Estados Uni� I car, a indiferença e, não raro, 9
Valho-me da oportunida de.para d rs, entre nos, durante o pn- odio.v.

. :

hipotecai à V.S., 05 meus pr otes- rneiro trimestre do ano corrente, l\ (as. ludo depende da crien
tos de alta estima e maior consi- mercadorias no valor de 445.417 tação que se dê a solução dos

dernção, (a) GERALD,) PAS. contes. problemas económicos, porque
SOS DA MOT J\, secre àrio Em contrapcsição a êsse mo' não havendo sistemas e nerrnas

geral. vimento de compras, aliás bem de ação bem delineado�, com

volumosas, s·� atentarmos n::> im- respeito á 'maneira Como devemos
porte total de nOSSl produção, agir .deant� da ciien1eb que, real
os exportadores estadunidt:nse� men�e, nos deve interess:1r e da
up�nas nos C'n vi: .ram u'a massà quela que se torna i!desej':ll'cl
de artigos, cujo montante, em pelo egoismo que de TI0nslra, roo

mil r�is, não foi além de 350 lará, inevitaveLnent�, pJr tl'n

mil contos. Por ai se vê que, deSpenhadeiro fatal, o futuro d-:
só no tocante ás trocas realila - qualquer país.

X das em um esplço de três mê-

ses, houve, a nosso favor, url1

saldo de qua3i 100 rr,il contos.
Ainda que em proporção me

nor, decorrem, com as relações
comercia is franco-brasileiras, iden·
ticas vantagens. Tendo-nos com-

P dprado, no referido trimestre, o e e-se
lotaI de 85.000 contos, os fran
cêses nos enviaram produtos sem

Dr. Pedro de Moura Ferro
Advogado

Rua Trajano 1. (sob.)

a quem encontrou
uma cachorra "fox
t e r r i e r" de coe

branca com uma orelha preta que
atende peio nome de TIPE, entu
gã-la ã rua. Esteves Junior n. 149.
que serã gratificado.

CURSO PARA ESPECIALIZAÇÃO DE PROFESSORES

MATRICULA ABERTA PARA AMBOS OS SEXOS

PREÇO ATUAL
$700
$600

30$, 40$, 45�.e 50$
25$., 35$ e 40!);

180$000

OAPLOS ZECH
(:áeli F..·ederieo Rola - 7ã

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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:�I"'::: ���':.��:IQIIO!iTRIFINO CORREÃ-VAI r;(lNFDlfTO-E-'-PR-EST-EZA:Tribu�n1al de
trafego aeréo

I

SER POSTO EM LI... COMO se verifica nos grandes centros em que o serviço Apelação
de transporte de passageiros é feito tambem em limousines, resol-

BERDADE veram os Irmãos Roveres, conhecidos e seguros volantes Clemente,..J Ig " � t_ ,....

LU, ary�G=r) -"'--"�Mario e uiz, organizar uma linha entre esta capital e a futuro- d iS uit ima
sa cidade de Fllumenau.

Conforme é do conhecímen, Assim, estão á disposição dos que queiram viajar parato dos leitores o capitão do G A f
.

I I"mumenau tres con ortaveis e uxuosas umousmes.

Exercito. An9ré Trifíno Cor- O custo de passagem é de 30$000. Desde que a lota- Recurso crime n. 3.175
rêa, h ,VIa "sIdo condenado "á ção esteja completa os carros partirão daqui li qualquer hora. do da comarca de Indaial, em

pena de ti es anos e dez me- dia ou da noite. . que são recorrentes Carlos
ses de prisão celular, como in- Outras informações na portaria Hotel Gloria-Telefooe .. -

Bon0W e outro e recorrida
curso na Lei de Segurança 1.320. a Justiça. qelator o sr. des.
Nacional, como acusado de ati-

-II
HENRIQUE FONTES.

vidades comunistas pela mais Foi 'confirmada a senten
alta côrte de Justiça Especial. HOTEL ANDR li: TTAça recorrida pelos seus fun·
Apresentando embargos ao II darnentos que são iuridicos

acordão condenatorío, o Supre- O MELHOR DA'" PR .."(:...

I
e estão de acôrdu conf a

mo Tribunal Militar, em ses- ACOMODAÇvES CONFORTA VEIS PARA ViA- prova dos autos,
:: ão de ontem, tomou conheci. JANTES E EXMAS. FAMIUAS Apelação cível n. J.912
menta dos mesmos embargos

II
TRATAMENTO DE PRIMEIRA ORDEM -CO- da comarca de Florianopo-

para absolve-lo do crime de

I
ZINHA BRASILEIRA E ITALIANA liz, em que é apelante o

�ue era acusado o referido mi- Anexo: Armazem de secos e Banco de Credíto Popular e
litar. molhados Agricola de Santa Catarina
Novas alegações foram adu'IJ nerval Santa (;atarina E' apelado Francisco Treska.

z.das e documentos novos I Relator J sr. des, TAVA-
Trifino Correa ....... ------- RES SOBRiNHO.

apresentados no plenário pelo capitão Trífino Carrêa.

0r I��,-������������������T O Tribunal deu, em parte
Supremo Tribunal Militar. reconhecendo a irnprocedencía /11 provimento a apelação, para

-_.--- das rHUsaÇÔ2<:" receb ti os embargos para absolve-lo, con- PADARIA TRE,SK-/i '112010 sobre o valor de ..
Trnuspor.e d@ ouro

I
tra os votos dos ministros Anf.loquio Reis e Raul Ta;;.i, .

..,.. II 15:000$000 da dftta do ven-

;..(. -..\ pelos ares
vares. I '1) cimento da prornissoria os

��,
.

r
. I I roi relator o ministro salgado Filho e revisor o mi- \ honorarios do advogado queDadas as (A:cul?ades de trans- i nistro Bu'cã« Viana Visitando-a V.S. constatará que Este estabelecimeto I se liquidar na execução e

porte d,� me.FiHlc.nf!S dt' �"';í I
..

'

f,,';n:nadc 'I iulK�i!nento, O Supre-no Tribuna! Militar, trabalha com farinha de trigo de 1 a. qualidade, reconhecerá I nas custas d� processo.
nas

.

reg'oe� 1�110"p't!l!;. do I e"!
,i í' rl1lll'i .uu a �1I(l decisão a« Tribunal de Segurança Na- tambem que se trata duma Padaria sue se encontra apare- Recurso crime 11. 3.20 I

fJ ,VlIl aelei� e \n ,;·da <',' 'li
i ,,'iii af rn de ser o capitão Trifino Corrêa posto irne- lhada com todos os requisitos de hígieee. I da comarca de Brusque, em

uurca soluça0,. 1
VOiS g'lIant" u' I

.natarnente em liberdade. que é recorrente o dr. Juiz
tre nsporte rsprco e seguro. Em I RUA lJEODORO 20 I de Direito e recorrido Afon-
fi,ce disso, o trifT<d0f ({HuF\o. 1\I)�0®.�.e.".......................................... ISO Calassini. Relator o sr.
ceram> , tipo ju k I� ç; Lu'

I

�"E� Campesino" enio
I

300 dialuantes de I' '. ", --,;;; Z %"1, des. TAVARES SOBRINHO.
thansól (Perú). 110\'( u eg ra fJ I prisioD9iro grnnde valor i 'Ni'lBiXl!$$lIl'b"'lll'!",.ei!\lfM!ji@'r'P����� O Tribunal não tornou co-
prirneirc carregamento d, 20 I I nhecímento do recurso, por-qu.Ios de ouo fl"". n- ,,",I, PARIS. 19 -- A RMbJ RIO, 19 - Noticias rroce-l ARNALDO MARANHA"'O que não ha lei que autori-
65.000 Hi,� ('U7' <:; I I' ir. ;',1" �;-'u'\,' U '!Uf'''S 1"1.1) ,,+l)te� de {,:,·lnn infmm>lrT, que ze recurso ex-oficio da sen-
cnde c:heg".'u -em nov adi... Em [V ;0 R\ a!,;is O:1aram u d-d� um pequeno glUt·O d- garirnpei-. I -r-u-a-J-o-ã-o--P-í-n'í-o-n-.-5-,-té-rr-e-õ--- tença que julgar extinta a
consequeD('ia, a, <tUí(;I;"",!fi' pr' \<ub1'C::'i1< «El C':mp�sino», co- ros encontrou em Marabá, zon:\ II

Caixa, Posta.I n. 45 condenação p€lo cumprimen-!tnd,�m tdolétr o transpüft" ae::"Q ')l:;md,d�t, do b''lL,lhào com () do Tocantins, trezentos diamen- i to da pena.
c(�mCl viz: de regra par& ta" rt!-II1H�8"'(' ;,'\()({ie. tes deapreciaveis valor. TPehloe�re. .! .�3L4G60DA-O" 'I AdgraTvo bn. �80 da I;omaré-Ll1fH8í:.

._. _._�___
e � ca e u ara0, em que

'i , agravante a Fazenda do E� .. ·

", )r. (: ;-; '.-
,�:

','";,,,'�'�':"')' "."',:,'_,�,:,,,; ,�� � i\� �V8g "-',. Codigos�'União',"Masf�ote"e partieula.·es I ta.do e agravado Guaiberto
"

. '" ;'
.• ,- f:'�.;� *��' '" �� ti � a Sub-Agentes em: Joinville e «';uritiba Blttencourt & Cia .. Relator o

.: sr. des. SILVEIRA NUNE��.
Representante directo de Fabricantes e Ex- Feform"da a sentença agnl.-
portadores dos seguíntes artigos:

.1
vada.
Embargos de apelaçãoTecidos FINOS, MEDIOS e GROSSOS ,crime n. 5.900 da comarca

Sacros de aniagem para CAfE' ,HERVADMATE etc. " d� Brusque, em que ião· em�
Saccos, de aI{?;odão para ASSUCAR, ARROZ, FA- .' I bargantes João e Edmundo
RINHA etc. ,. i Horte e embargada a JusJi�Oleo de C6CO BABASSU', para FABRICA DE �; Ça, Relator o sr. de:,. UH-
SABAO. ,,1 BANO S.'\LES.
Finissimas meias "WALKYRllt�' para HO- • I Foram rejeitados os em-
MENS, SENHORAS e CREANrr,S. bargos. Vencido o sr. áes,
Afamados vinhos marca ,,, LilIJZ1LiRO", de GUILHERME ABRY .

Caxias.
Deliciosa e incomparavel CHAMPAGNE "MI

�RIELON", de Caxias.
Colchas de varios typos, para SOLTEIHOS e

CASADOS.
Café de todos os typos, de MINAS e ESTA
DO DO RIO.
Madeiras aplainadas e portas compensadas, de
Rio do SuJo
FIO DE CAROA', genuinamente nacional, espe
cial para cozer quaiquer sacaria, multo meolhor,
muito mais resistente e muit.. mais
barato do que qualquer barbante (fi� de vela)
fabricado com fibras importadas, d. Jota e do
�aDhaBlo.

o malar stack de roupas para meninas e gar6tas

Noticiam as imprensas srgen-
tinas e chilenas q�e cairam for-!tes nevadas n� região dos An-,d-s, tanto asstm que (' trafego .....",,,

,�e�e29°�;ua::�)" tntT�IP���ci:�
I �r

porém, não é de todo rxata,
pois o trimotor ]unkers «Los I
Andes», da Deutsche Lufthansa,:
percorreu naquele dia a róta :

Bu"no� Aires-Santja�o do Chile �
'dentro do seu horario atravessan

rl0 às 14 horas a cordilheira dos i
Andes sem novidade, () piloto .

do avião o:Lt)� Anc;,:c», sr. f
�uehrer, declarru á cheg3'�a a i

) S ,nlJago não ter encontrado i
rr a.iore5 diíiculdad-, cc que 0\
JUllk�rs se portou b 1;:;",.,.) 'I11' bitualmente.
-

I

ALUGA-SE. a casa de mo-ad.a

!

á rua { unnbanos, r.r. 52, nes'a

Cap,h11
A TRATAR NO BANCO

AGRICOLt\, A' RUA TRt.\

]ANO 16.

.---------"._---_.�
.. _'- -_._-------

o I)aquete ITABERA' sairà á 21
carente para:

5mbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre

A• Recebe-se carga" e encQmen:��s até a �espéra dasJsaídas do� paquetes
VISO e emite-se passage;-Is, nos alas das saldas dos mesm0S, á vista do a

testado de vacina. A bagagem pe porã0 deverá ser entregue, nos �rmazens. da
Companhia, na vespera das saídas ate �s. 16 horas, para ser conduzIda, gtatUlta
menté para bordo em embarcações espeCIais.
ESCRITORIO·-PRf\ÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 SAB. (FONE 1250)
AftMAZENS-CAIS BADARÓ N.'3--(FONE·1666) -END. TELEO. COSTEIRA

Para mais informacões com o Agente
J SA"IT09 (::';ARDOSO
'4 L

'v I S I TEM
a

Rua Conselheiro Mafra

sessão

··---------.•. -M· N�

AUbA.S
(Matérias do Curse Primario)

- Das 2 ás 4 -
Tratar á rua Saldanha Marinho

n' IOde 1 ás 3

Deis ladrões as_I ...
tara. ." 8"ta lelro8

W.I...

RIO, 19 - Dois ladrõeS as

�altaram os estaleiros Walace
•

em Niterói. O vigia deu o alar-
me. Compareceu um pelotão d
Policia Especial que, encontraad

ALGODAO EM PLUMA DE TODOS OS re6isten�ia, t;roteo�, com o� a

ESTADOS PRODIJTOBES I s�lta�te;" al�uns mmutos. NfS
tllotelO, fOI m Jrte o assaltau1"FW1t'ff'íi1f'Z'*"IE'tr"":tttf5H'D'=='.Anl:;::i0:mad., fugindo. o��.:

•

A CAPITAL.

esquina da Trajan�)
À CAPITAL.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Inallg\tirOl?"I�se, êntem, a

estrad)�l São �Jo�lquin1�
UrlJbicí

D

1..

Conforme noticiamos, seguiu, ôntem, para São Jeaquim da
Costa da Serra, afim de assistir á inauguração da estrada entre

aquela ridente cidade serrana, e Uruhicí, o S1'. dr. Nerêu Hamos,
ilustre Interventor Federal, que se fez acompanhar da seguinte lu
zida comiti vs:

Dr. Celso Fausto, Secretario da Viação e Obras Publicas;
comanâante Cristiniano Aranha, capitão dos portos; tenente-coronel
Candido Caldas, comandante do 1<1 B. C.; comandante Epaminon
dos Santos, da Base de Aviação Naval; comandante Belfort Ramos,
da Eseola Aprendizes Marinheiros; Irineu Bornhauaen, prefeito de

Itajaí: tenente-coronel Cantidio Hegis, comandante da Força Publi
ca; dr. Haroldo Pederneiras, diretor das Estradas de Bodagem; ca·

pitão Asteroide Arantes, oficiai ás ordens do sr. Interventor; dr ..

Frederico Schmi.lt, diretor do Fomento da Produção Vegetal; dr,
Barros, coletor Gasparino Dutra, Frei Felisberto, Joaquim Vaz e I
jornalistas Tito de Carvalho e Jairo Calado. IA nossa estrada, vem de ser coustruirla em obediencia ao,
programa de governo a que se traçou a administração atual q�Je, I
alem de inúmeros problemas, vem doando o Estado de um perfeito I

sistema de estradas de rodagem.
Essa rodovia que, de na muito, era uma aspiração do po

\ o de São Joaquim, vêm servir, enormemente, ao comercio daquela
zona, marcando, assim, uma fase inicial ao seu florescimento.

P�anista Arnaldo �1archesoUi

Em gozo de Iêrias se!("1l1u ôu
tem para a Capital paulista I)

nosso jovem oonterraneo Olirnpi.,
Cunha, funcionario dos Correios
e Telegrafas @ filho do nosso ilus
tre conterraneo sr , João Alcant»
ra da Cunha, digno diretor re

gional dos Correios e Telegraf "
em São Paulos.

ENLACES----

\ ffEN D E � E,: tl melhor e confortave1 proprte- Festeja hoje o seu aniversarioTotal Rs. 656:906$500 '� r::. il:'J)I
� 'OY dade do município de São José. natalício a exma. sra. d. OndinaSomada essa importancia, dispendida na administração atual dentro da cidade com acopotmçõcs para numerosa família de tra- Brandão de Brito, virtuosa con-á dos serviços executados no govêrno anterior, que é de 141:660$000, tamento, fundos para o mar com magnifica praia de banho, agua sorte do nosso distinto conterra-temos que o Estado gastou com a construção da estrada em apre- encanada. garage pala 4 automn veis, cocheiras para cavalos e

neo capitão Carlos Menezes deço a soma de 798 :566$500. vacas, grande pasto. chácara com diversas qualidades de arvores Brito, brilhante oficial de nossoExcluindo-se as despesas efetuadas com estudos, pontes e frutíferas, e outras dependencias. e servida pelas linhas de onibus Exercito servindo .atualmente nopontilhões, importou o custo médio quilométrico da construção em de São José Palhoca e Santo AlyqO, Prece de ocasião.

114 B D
_,

quatorze contos cento e oitenta aiil réis (H:180$OOO), preço que Para�'vêr e tratar. com o ;�'Oprídàl:tO> �3 mesma. Carlos N. 'A
.

a�iversariante que é pelareputamos razoável. tendo ew vista a natureza do t'afI'eno atra- Poeta.
sua bondade muita estimada será��2� _.. _�"_rm

-I'"
"m_.IIWJIl·_;;;;;;;;;...� ..,.,._....wm�_-_··_- hoje muito feliflitac!_'l. ---

V I
-

Ir���a:�;a��:�::�;:s�d:;;::�J�m�e����1
I� DE �

�� A� ..,�REDO O. E llNG & CIA. �
�1 Seenssôres de Oseall· ]'eiebm8nD & Cia. e

I.li�J FUNDAD�I\ 111'" 42 ANOS fiI'� PORTO ALEGRE �,;d�) " 'lA Gazeta» faz votos pelo semGoí]IV'1/ ..
íd

' '(9
..íf. _ pronto e rapi o restabelecimento'.

o

'til)' Possúe 158 máquinas de típos modernos e • -.---.------- _

) :_:1Íil aperfeiçoados, Dessas, 16 são de costura ti Para sua n; .�� �� Uma serralhería, com 18 máquinas instaladas, � O-

I : �.w'7?, :'�e;,�;:"�a��,��.n,"fos, fabricação de peças; vacasaPara a confeção de fôrmas, caixas para cha- a��IJ\
•

@:'!li. pêus e consertos em geral, possúe 18 máquinas � precisa v. s. um terrena situa.le íó-'_"·_"';"'_lIIImUDlâi_iõiiit=__"'"""iiiii, iiiiiíiiiiiiiii=.' O ..
,

ra do bulício da cidade e entretaní)
N i?,J PRODUÇAO DIAIfUj\: 600 chapéus ; perto do centro.JOSEPHINA SCtlWEIDSO �j� TRABALHAM !EM SUAS OFOCINAS �200 EMPREGADOS O

Está nessas cOldições n"ote �í-

�-;:�!. REP.ifIESEN'IT.c"NT� mM SANTA CATARINA:

�
... tttado a rua Presidente Cov,tinho. en-

�. tre as ns. 34 e 35. Ptrfeftame:n':ti] M C O�"
..

& OI-a. sêco. estioterreno arbori7.ado CO.ll�\a
I>

arvores frtltife:ras de qualidade. Tel t�{' Rua João Pinto, ii Caixa Postal,37 \IJ 12m. de frente.L�] TELEFONE 1658 FLORIANOPOLIS l\�! E· proprío pata sobrado ou me,,1I '�
_

i sobndo11� ) TRATAR á AI· t L1�.��i�1�fjGlG.G.OO�íj51$�.�fJ••"�� ln. 6í'.
- rua mua1lC lmcg�

GONDIN-MACEDO
Terá lugar hoje rIs 10,30 horas,

o enlace matrimonial da graciosa
senhorinha -Liêge, dilêta filha d"
sr. Vasco Gondin, nosso preznd..
amigo e esforçado representant«
comercial, com o sr. farmaoeuri
co Geci Macedo, lendo áquel.i
hora efetuado o a lo ci vil na fI-'
sidencia dos paes da noiva, á rua
Jeronimo Coelho n. 16. O casa
mento religioso realizar-as-á {I-.:
11 horas na matriz de N. S. do,
Rosario.
Ao jovem par acempanham (II'.

DORSOS melhores votos de felici {

dades,

Uh!

ENFf:RltIOS
Encontra-sp. enfêrmo o nosso

venerando patricia sr. corene
José HODOriQ da Costa.

A Chefía da Cornissãe de Combate á Raiva, avisa aos

interessados que de acôrdo com o que determina o Decreta
Estadual n' 167 de 15 do corrente, iniciou o serviço de va

cinação contra a raiva dos pequenos animais (carnívoros de
mestices) nesta Capital.

Esse serviço de vacinação Funciona á Praça Pereira e

� Oliveira em sala da Inspetoria do S. D. S. A. gentilmente
,

cedida pelo snr, dr. Thomaz Woods e acha-se 8 cargo do
snr, dr. Jorge J. de Souza que o atenderá gratuitamente
nas horas normais de expediente.

Florianopolis, 20 de setembro de 1938.
�Al\IABA' MARTINS
�hefe da C. c, R.

L

Ora.
(Especialista em doeneas de

e ereant:as)
C@NSULTOBIO

Senhoras

11118 Felipe Sehmidt� 39

HO�Afg�O: das 101)2 ás 12 e das 2 ás 5 horas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




