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TEGUCIGALPA, 21 se.
gundo informações proceden
tes da cidade de Goscoran,
na zona da Baia de Fonse
ca, está desaparecendo, parte
da alfleia de Santa Rita, a

montanha chamada DIA·
MANTE BLANCO, qne á
medida que vae-se enterran
do no solo, produz rumores

íntenssíssímos, espalhando o
tenor entre a população.

Simultaneamente com CII

desaparecimento da monta
nha, devam-se colunas de
vapores negros que se espa
Ihum pelo ar sobre a aldeia e

as suas redondezas.
As populações estão espan

tadas e receíosas de calamí
dades futuras, embora até o

presente momento não haja
noticias de desastres pessoais.

As autoridades locais estão
acompanhando ue j!3crto Q de.
senvolvímento do fenomeno
e procurando encontrar explt
cação para o mesmo.
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erá hoje em
LONDRES, 21-A Agencia Havas tem elementos para in-! mantiver firme e impedir a guerra, ninguém ousará iniciá .. la". Esta 1

do Radio�' l Iormar que a nova entrevista do primeiro ministro Chamberlain é a frase que os observadores italianos repetiram hoje, com o obie-]
com o chanceler Hitler se realizará ás IS horas de amanhã em

Bo-II
tivo de salientar que mais uma vez, o "Duce" acertou. I

desberg.S. PAULO, 21 - Comemora-
se amanhã, em toda a America, o Incidentes com cidadãos tchecos, em Viena
<Dia do Radio>. BERLINl, 21-Anuncia-se oficialmente que a nova

entre-II
., _ '. . .

vista. entre os srs, Hille� e Chamberlain se realizará em Bodesberg VIENA, 21-D�vldo a t�nsao. remante no b�,}rro desta CI-
A Federação Paulista das So

no dia 22 do corrente ás 15 horas. dade em que a populaçao tcheca e mais numerosa, ja começaramciedades de Radio, comemurando'
a se verificar alguns incidentes, São pelo menos as queixas que têm

a data, promoverá no salão verde, sido apresentadas por membros da Associação Tcheca aos diretores

Iás 20,30 horas, uma «ceia de Hitler e Von Ribbentrop seguiram para da mesma. Dizem, por exemplo, que 16 homens, vestindo a farda
confraternização>. A reunião de- .

Godesberg da S. A" espancaram o dono de um botequim, um tcheco chamado
verá :�ngregar todo.s os diretor.es I . Franz Vybiral e atiraram-lhe 10 garrafas de vinho, cheias, emquan-
e auxiliares das emissoras paulis- I MUNICH, 21-0 sr, Adolf HItler chegou 1:1 esta cidade,
tas. I procedente de Berchtsgaden, ás 8 horas da noite, acompanhado dos to tentavam fugir.

Incidentes dessa natureza ocorrem em cinco outros distritos,
81'S. Von Hibbentrop e Rudolph Hess, tendo este, segundo se acre-

situação dos emquanto em outros colocam cartazes nos corredores de várias cadita, apresentado ao "Iuehrer" um relatorio sobre a
sas de habitação coletiva, dizendo: "E' proibido falar tcheco". Os I

refugiados sudetos.
queixosos alegaram tambem que a policia e5lt8 empregando exeessi-IO sr, Hitler ás 11 horas tomou o trem para Godesherg.
va severidade contra os tchecos, ao verificar as suas atividades po- I

liticas. Não se sabe, entretanto, até que ponto as queixas são fun-Idementadas,

COli1.selho I
do dia

o "Dia

A carne não deve ser to
talmente abolida na nossa

alimentação: fornece albu
minas necessárias â consti
tuição dos tecidos. Não se

deve, entretanto, consumi
la em grande quantidade,
como habitualmente faze
mos, pelo inconveniente, en

tre outros, da formação de
acidas, sempre prejudiciais
ao organimo. Usa-la uma

vez por dia é o bastante.

�1inistro Ribeiro de
Almeida

Chamberlah. vai com Horaee Wilson e

William Strauge.·
---------------------

o "'Liautenan
Vahlseol.l

RIO, 21 - Comemorando a

r�ata do nascimento do ministro LON O R ES, 21- \credita-se nos circules bem informados
Hibeiro de Almeida que se fosse

flue o sr. Chamberlain se dirigirá quinta-Ieira a God-sb-rg, por via
viv� .complet�ria 100 .anos�, s�a aérea, acompanhado pelos srs. Horace Wilson e Wl!·i'l'n :�trang('r,Iarnilia Ies cel.ebrêtr hoje na 19�ela ambos do .t vi'c.gu Office.
de Sõo FranCISCO de Paula, rmssa i

por sua ulrua, • • -

d- dO ministro Auto nio A IlglI�t() .\. ..\."emallba npola 88 relVID leat:6es 38

Ribeiro de Almeida exerceu t .. r!n� delnais minorias tchecas
os cargos da magistratura, su-

BDRLIM 21 A "D' I tisch d P liti h K
bresaindo-se em todos eles como' I":', -:-. .Ip omaE,Bc .

un � 1 ISC e orr_:spodn-.

do rí . bid d I denz" porta-voz do Mínisterio do xtenor, apoia as pretensões a

r�aglstr� f
o �e pr�l 1 a e

t��e�-I Hung;ia escrevendo: "A Alemanha nacional-socialista que neste

dp ar, pro u�d o sa er,

d
C�)llS d-I. um- moment� trata, naturalmente, em primeiro lugar de seu povo, res-

e a sua VI a um pa rao rgno ,

di d demai 't t d
.

________ . peita, tarabem, os ireítos os emalS povos, e e, por an o, e OPI-

O bai d d I niãJ que além da satisfação que foi dada ao problema do grupo

em alxa or ii minoritario alemão, deve se resolver as pretensõeil dos grupos de

I outras nacionalidades, particulaImente os polonêses e hungaros,trans·

Itall·a vl·�J·arã para formando assim um !ator de. desordem ':l� �uropa Centra!, num
U I elemr�nto de cooperaçao proveItosa e paCIÍlca.

Roma no proximo A tebeca illdignada contra as demoera�ia4ii

sabado

de
Paris%110 mil sudetes prontos

DHESDEN, 21-Calculos oficiais confirmam que llO mil BISCARROSSE, :H-O hidro
homens deixaram o território sudeto, estabelecendo-se, provisoria-I avião <Liautenant de Vaisseau
mente, na Alemanha, o que estão sendo arregimentados em "corpos Paris», cujos motores e helíoe i
de voluntarios", prontos a entrar, novamente, na Tchecoslovaquia, f&ram mudados efetuou novas
em condições bem dive�sas das que pr�cederam ao .exodo. E� visita experien das, sob a direção do
a d?IS campos de refugIa?O,�' enc6llltreI�?S todos d.Isp?stos a lula e piloto- chefe Guillaumst, antes de
anciosos por retornarem a sudetenland", como triunfadores, empreender a nova travessia ex'

Funcionários do governo revistam 011 seus papeis de

iden-I perimental do Atlantico Nor,te.
tidade e dividem-nos por grupos, segundo a localidade tcheca de _

onde são oriundos. SUPIERIN T JE N DE N",
um dos detalhes mais impressionantes é que a graude �IA GERAL- DO

maioria dêsses homens prestou serviço militar... no Exército tcheco. ENSINO
Por emquanto, os refugiados estão sendo abrigados nos

acampamentos, tal como chegam, mas consta que as autoridades
alemãs estão cogitando de enviar as mulhere.;.; e crianças para a O professor Sebastiã:>
costa do Baltico, provavelmente para a Ilhil r]o :: negen, onde o Rocha, Superintendente
clima é �xtre�amente salubre e anel!' «"J 11c.a,ri, ;1 livres e lor:ge 'I

Gera; do IElI1Isino� ao quede novos _dIstur?lOS. O� sudetos receber 1 cn") Juullo essa sugesta�, sabemo§, entreO'cY ao, Sir.
porque nao maIS preCIsam preocupar-se '�,)[11 a sorte de Slias faml-

d S t.; � '�
_

lias. Alguns, todavia. deixaram ainda mlútos parentes em territorio

I I!"J. e�li"e ara0 ((&
_

n eraar

tcheco e um dêles lamentou: e ustlça um prOjeto da
"Não podemos nem enviar-!hpij Mrtâs, porque seriam apre· decreto-gei em que pr��

e�didas logo que chegassem á T:�ecosiovaquia. 03 noss?s parentes i põe a reor2anização do
nao sabem se f?.,m,�s mortos, apnslOnad<9s ou se consegUImos alean- atual Departa�nent:() de
çar o solo alemae . Ed

-

' �•••o.e..oe esaocs ucaçao.
Foi aprovada O Sindioato dos Jor� O projeto cria e supri

Dalist&lS de S. Paulo me orgãos e cargos, pro-
Perante uma banca composta inaugurou o Sel·vit:o curando dar ao Departa

dos abalisados elinicos drs. Paulo de Eduea�ão Física mento uma IBsi:ruturaFontes e Saulo Ramos, sob a S. PAULO. 21 - Realiz«8. se mais de acôrdo com aspresiden�ia do ilustre sanitarista. Ô L '18 h 'I d
brasileiro, dr. Amilcar Barca Pelo Sn etm, as

2087
oras, la .ad admeda suas altas finaUdades.

.

S'
an os II. . ,o so em a e a

IOB, �wp�nntendente.geral �e au-, inauguração do Serviço de Edu- oreanizado pellil Sindicato dosde �ubhca do Est ad�,. fOI s?b-, cação Física para os jornalistas, Jornalistas de São Paulo.mellda a exame teonco-pratlCo, _

no Gentro de Saúde desta capital, PI
·

t d I A B Ia sra. d. R0sa Hering, residente el ea a pe a • II • a
em Rio do Sul, que conseguiu _ •
notas distintas. eonversao em lei do ante-As provas versaram sobre o

programa oficial ,do. Curso ?€En; proJ"eto sobre acumulaça-ofermagem OilstetrlCa, anexo a '

Maternidade de F16rianopQlis,
de aposentadoria dos jor-

nalistas

ruo, 21 - O embaixador da
Italia junto ao nosso govêrtlo, sr.

Vicenzo Lojac,1Jno deverá partir
para Roma pelo «Augulltu'3», que
deixará a Guanabara no prElximQ
Babada. Em homenagem ao ilus'
tre diplomata 09 seus amigos e

udmiradore� ofereceram-lhe hoje
Illt! almoço, no salão da embai
xada.

LONDRES, 21-Informes recebidos de Praga precisam que
o governo tcheco tem tom�do _as �ai� enérgica� flrovid�t1cias. ne

sentido de evitar que os cIdadaos wgleses, francesei e ate amerIca

nos, venham a ser agredidos pela populaçãQ que de momento a

momentu se torna mais indignada contra as demoGracias que, "trai
ram" a Tchecoslovaquia.

Aniquilado o � ..estigio da Ft·aut:D e da
Grã-Bretanha

BELGRADO, 21-09 circulos politicas consideram que o

prestigio da :França e da Grã-Bretanha no sudoéste da Europa foi
, I aniquilado com a decisão do gabinete de Londres. Dizem êsses cir

Por motivo de fu- culos que a �onquista da Alemanha não será meramente territorial

I mas que t.ambem aumentará a vontade da Europa do iudéste, de

til degolou a mãe, I colaborar com Berlim.

um tio e sete A oração do Duce, em Gorizia

GORIZIA, 21-No seu discurso, pronunciado ôntem, nBsta

cidade, o chefe do Governo italiano, sr. Be?ito Mussoli�i, aludiu
ao de Trieste, proferido a 18 do corrente, dIzendo que alI falou de

fórma clara e causticante, acrescentando que, consequentemente,
sería "estupido perder tempo e andar atrás daqueles "Jue pretende-
ram aparentar surdez,. para. não ouvir".

.. .

"Existem einals,-duJse o !lr. MUllsohm,-de que o honzon
te está se desanuviando, mas para nós, fascistas, que sempre fomos

contrários a otimismos faceis, é convt!niente que esperemos pelo cair

do pano nos atos do drama, antes de .nos pro��nciarmGls novameD

te. Devemos admitir que Deus tem !lIdo preplClOsamcnte favoravel
e n08 protegeu. O destino está conôsco, mas isto não é suficiente

para nós. Tambem. tenc�onamos torcer o destino, o� nos torcerem?.,s.
As crianças de hOJe serao os soldados de umanha, e elas terao

sempre consigo a vitól'la".
Entre os 6uvintés, destacavam-se cêrca de 3.000 senhoras

com seus filhinhos ao colo, crianças essas cuja irladf1 variava entrp.

3 e Sanas.

. ,..,

Irmaos

HAVANA, 21 - Benito
Torres, fazendeiro na pro
vlncia de Oriente, dego
lou com uma machadi
nhã a mãe, um tio e sete
Brmãos e em seguida fu

giu depois de ter ateado

10'0 i casa.

A poncla procura o cri-
minoso que se encontra

refugiado nos arredores.
Os vlsinhos declaram

que motivou o crime o

fato de ter o sogro de
Benit,!) proibido que este

entrasse na fazen da.

Por ser iU8ub..i8s0.,
Dão pôde pertencer

á g.arda Civil de
São Paulo �.U?, 21 --:- ? ministro do Trabalho recebeu do presidente

da AS80Claçao BraSileIra de Imprensa um telegrama solicitando o
interesse d.o sr. Waldemar Falcão, iunt� aQ cb.efe do governo, no
sentido de que seja tornado lei o ante-projeto sobre a acumulação
de aposentadoria dos jornalistas.

O ante-projeto, no seu artigo�Jd, se refere á situação dos
jornalistas e demai� profissionais da imprensa e regula os casos
especiais de »ses trabalhadore<;, em face da lei geral.

.

Identico oficio foi remetido ao ministro do Trabalho peloSindicato dos Jornalist.as Profi155ianais.
'

O ante·projeto a que se refere a A, B. I. e o Sindicato
dQS Jornalistas Profissionais foi formulado pelo sr. Oséas de MotfJ.
meml;lro da Cemissão d8 Leiislaçio Social.

'

RIO, 2 Ao ministro da Jus.
tica, o da Guerra solicitou provi'
denclas junto ao interventor em
São Pau.lo no lentido de ser efetIva
da a anulação de I'lomeaç!io de An'
tonio Pompeu para a Guarda Civil
desse Estada, pelo fátG do mesmQ
Ber insubmisso. O general Eurico
Dutra Ilcdtu ainda a exoneração do
servente Edgar da Rocha, da Co
missão CeanUaria Nacional, pOli.' in'
fração do (Uspasto no para". anlce
do art. 114, da Constituição.

Uma frase do Duce

ROMA, 21-"A Grã-Bretanha pensa sete vezeil,-sete ve

zel,-antes de participar de uma cuerra. Se a Grã·Br8tanha se
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SARAGOÇA, 21-� Ha doisriilhai ia e o.Iganizaram o serviço irepublicanos lançam no mesmo

mêses 2,00 mil homens lutam de �bàstecimento .

de
.

viveres e
I �ia um vigor.m o ,ataq�Je às po

na «Bolsa do Ebro». De 1 00 I munições para 100 mil harnens i sicões [ranquistas do Segre, atra-

quilometr,:s que tinha a 1.'!leSma I combatentes. dotados de varias vessaudo o rio em vanos POo- II DIARIAMENTE DAS 9 A'S 11 e DAS 14 A'S 16 HORAS

IIfrente, hoje não têm mais CJue I
centenas de canhões. tos e tentando estabelecer uma I35.

.

Um general audacioso tinha cabeça de ponte ao sul da que �.... ;; ;m; iiiíiiii iiiiiiiiii_iiiãiiii iiiii

Calcula-se, oficialmente, que I detido o avanço republicano: o os nacronalistas !em em Bal�gu�r.
as perdas ?OS lepubllca�os se

I·
general �ag�e. la ata.que terminou no dia 18

A t
�

elevam a. cerca de 30 mil mor- O ��n�eHO lugar-tenente. do I por um desastre. n n ç a otos e feridos. De todas as bata.. generahs�lmo, o general Vlgor,)! �lhas travadas durante a guerra. a
1

dirigia desta dat'J em diante as i A batalha eontinúa
do Ebro é talvez a meus san- operações do Ebro. Ao sul :do Ebl Q a batalha .A Marmor arja Carlos Z�ch resolveu braixar os preços dos
grenta. A contra- ofensiva nacionalista continua e no dia 20 os frau- trabalhos, qlle passarão 3 ser os seguintes:

A "batalha do Ebro divide-se I de três, quatro e cin.co de agos- q�istas rompem a frente repu-I PREÇO ANTIGO
em tres fases: ataques de

surpre-I to, passou em relativa calma. blicana e avançam quatro quilo Letras cm relevo i $000
za, repelidos� paralização

..

do

I
No dia 4 o adversario tentou I metros, ciesimpedindo Cauc!eza Letrns grauadas $300

avanço republicano e estabiliza- recomeçar a marcha para a [ren-j e ocupando toda a Serra de VdZO� de 40.$, 50$, 60$ e 80$ por
cão da frente; restabelecimento te ao norte de Sayon, mas foi Pando$, de oude dominam a Cruzes de 35$. 45$ e 50$ por
d 1 iniciativa pelos nacionalistas e obrigado a suspende-la. ala direita e o centro da frente. Monumf'l1tos por
contia-ofensiva. A' tarde, estava completa" Depois de um periodo de cal- Esses preço> vigorai&o até 15 de outubro.

Esta ultima fase. que começou mente sustada, ma relativa, os nacionalistas vol-Ino decimo segundo dia. compre- No dia 5. os nacionalistas tam a atacar e retificam as suas I
'

C A. R LOS :z EC H
ende elementos de duas ordens, procederam aos preparativos da linhas a nodeste de Gaudeza I Cáes FI·ederieo Rola - 75

Avanço republicano. Foi na contra-ofensiva e retiíicaram com repetindo na 3erra de los Ca- el
.

d 24 25 d
.

Ih I' h f M b II b Ih a""''''''-;''-'1n'''''''''''-_··''''''''f'MI�''''''"''''''''''''''''''''_w.",'\'i'-''''''-''��Olt� e. para. e lU o, as suas m as em rente a a- á os a mano. ra que e entre-
�1

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

:-15 L.4 horas, na região de Sayon quinenaa, na extrema esquerda gou a Serra de Pandrjs. �� V liL". •

d I'"
o �

('- r·�1aquinenza. e ás 2 horas na da. linha, de frente. A batalha coutinúa ainda �I . .aj,XCI3. precisa e uma IWOU§lne.

região de Amposta, que as for- [hoje, com o concurso de arma �� Disque o n. e � 52;2 de seu telefone e

mentes relorçados quer de UI,) terá não só pa: a s

Catalunha começaram a atri:\ves-l !-.Jessa terceira fase tem-se a lado quer de

oUlro.��). viagens. .'

sar o no, com pontes de bar- redução da «Bolsa» de Maqui- �
i

cos pneumaticos, ao norte, e ao nenza-Saion: a ruptura da frente 700 lueisioneiro:!!l "1 São todos carros modernos e conforta veis dirigidos por ;

rent.ro com carcassas de aço, que ao centro e á direita, a con- Os Íegionarios marroquinos d habeis volantes. ;1
pO�lam transportar 90 homens, quista das serras Madale.lâ e de atacaram á baioneta e a gra- �I �OQ ·t
dois canhões e quatro metralha- Pandos e varias diversões reali- nadas de mão e tomaram euces-': f

Et ondino C'i! doso
5""'03-. Otavio Cardoso

d"oras. Os republi�a�os afluiam zadas e� outras frentes pelos dois siva.mente div.ersas. linhas de trin- � Bernardino dos Pa-sos 505
sobre a margem direita. adversários. cheiras, que Imediatamente foram '�' 1!!14Numas P. Cardoso d

.

Esta enorme frente er.a. delen- .A reducão da
_

«Bolsa» de consolid.ades e fortificldas
..

Alem

1"..

'. 1!!19x Waldemiro Vieira u
dida apenas por uma divida na- Saion-Maquinenza roi urna ope- ele mUitos mor [OS e fendos, os

" < Patrocinio Vieira 521
cionaEsta, que. t:-ve de recuar ração de policia. Oepe.is de vio- rqmblic8nos perderam 700 he- *.� R b, �21!!

. 1 -

I h A I d 'Ih'
.. _) I

.

I �
,u e!1S • u u

fJepo�s (OS primeIros c 0ques, tnta preparaç.ã� .

e art! afia mens, apnSlonaílOS pe 05 naclO-
�.'

.

sua lmha quebrou-se em V3nos contra as alas inImIgas em frente nahstas. lj (�I;NI!"&:",,"!'!::-'��'"'::"�""�"!'���'�-"·"""·'"�·�:<"��.��'!!!i,���
pontos, notl\damente diante de a Saion·Maquinenza, tres cch.mas <',

1'v10ra do Ebro, Sayon e Maquio nacionalistas realizaram um as .;"���.'iolIiIli!BiIlll!lll eiII!I'i!mKllMli��_:mm_IlliSlifIID:!_�'�'��,
nenza. salto e atiraram em l!'enos de

O recuo efetuou-se em boa or- doze horas o adv��sario para a

demo As retagu&rdas sacrif;ca- outra margem do rio.
ram-se, lutando até esgotarem as No dia 7 á noite, a frep-le dr_;
munições, para permitií a chega- Ebro, que se estendia desde Am
da de reforços. posta a Ni.élquinenza, num!! ex-

Nessa primeira fase da bata .. tensão de 100 quilometros, ia
lha I 1) general Franco determinou apenas de Benifallet a SaioD,
que toda a sua aviação de bom· numa extensão. de pouco mais ibardeio entrasse em ação, para de 30 quilo:netros.
cobrir a retirada e retardar, tanto A partir deste momento, fi

quanto possivel, o a'/anço dos re- luta tornou"se extremamente rude.
publicanos. I Os repub!iccmos resistiam tenaz-

Centenas de grandes aviões mente. Ao menor ataque dos
de bombardeio e dezenas de nacionalislas, o adversa::io res

aviões de caça, voavam sôbrc o, ponciia com um contra-atague. Sem
rio bomhardeando as pontes, me". parar dia e noite, 24 dviÕeS de
tralhando as colunas adv�rsas e bQmbardei� combrem .de metra",
fazendo saltar os deposltos de lha as p081ções repuUcanas. Os I

mumção. homens ocultam ·se nas cavidades
do terreno. Cavam buracos e

A segunda fase
No dia 28 de julho enlrava

!1e na segunda fase: paralização
do avanço republicano-nos pri
meiros tres dias da ofensiva, os

republicanos tinham conseguido
passar cerca de 50 mil homens
para a margem direita do Ebro.
A passagem foi relativamente fa
cil entre Maquir::enza e Benifal
lot-

Os primeiros reflHços naciona
listas vindos do levante tinham
derrotado e depois atirado para
a margem esquerda do Ebro
cerca d� 3 inil milicianos, que
tinham passado para a margem
direita, entre Amoosta e Mlls-
denverge.

.

Continuando a chegar os re

forços, o avanço republicano foi
diminuido dia a dia. ate parar
completamente no dia 2 de agos
to, quando o general Frallco

tcrminan a execução do seu

dispositivo da «Bolsa do Ebro».
�o espaço de oito dias, os na

cionalistas reilk�aran1 um «tour

d; force». L�varam para o local
olto di visões e consideravel ar-

fortificam �se.

Logo que o fogo diminue, as!
duas IUfantarias tentam sair deisuas trincheiras, mas não o con-,

seguem, devido aos tiros das ar' I .

mas automaticas. A situa�ão a- II'meaça eternizar-se. O pruprio :

adversario o sente.
I

Os replibiicanos realizam en

tão a primeira diversão a suest.e i

de Teruel, no setor de Albarra-:
cin, mas esta tentativa fracd55a. O

'

general Franco prepara então

uma diversão dt! envergadura e :
no dia 9 as SUé s trooas da Ex';
h:emadura atacar;] a frenl:e fepe-:
blicana e avançam num só díél 10
quilometros, numa frente de 20.

I

A diversão nacionalista teve pleno·
exito. :

faz::!ndo-se selüir a falta de
i

muniçõe5 entre os republicanos, i
aproveitando'se dessa ci,cullstan-!
cia, realizaram um assalto no dia t

11 contra a Serra Madalena a i
sueste de Gandezd Uma das i
brigadas intemacio�aes foi quasi:
destruida. ICom o intuito de se liberta-I
rem da pressão nacionalista, os I

CURSO PARA ESPECIALIZAÇÃO DE PROFESSORES

MATRICULA ABEnTA PARA AMBOS OS SEXOS

PREÇO ATUAL
$7(10
$600

30$, 40$, 45", e 50$
25$" 35$ e 40$

180$000

4 de
Outubro �

! .

Premiada �9isetembro
IVtaria Brasil

�5:800$ooo •

'

t-JOI NVI LLE

5:650$000

�;�''2 sorteios
óí'.i!l

�nlensais
.........

-J

������••••lW·�:���:�1i1 .:.�.,"�,::.�....�._;.;..�'�"I".����

lCHARLAU"TI-�,I

é o creu-e que revolucionou .)

mundo velho, e, óra revoluciona d

Àmerica do Sul.

CHARLAUTH

não é um creme comum

CHARLAUTH

che exiinguirà 113 sardas. pano

cravos e espinhas, sem a mini .1

rrritação deixando-lhe a cut ,s.

limpa. macia e fresca.

S ©lrr"ü'U @) �

(Q) rw��imm@ rerurso

14- Batalhão de Ca
çadores

Concurreneia para �3

instalae&'ft de lima

cantina

EDiTAL
I - De ordem do sr. Tenente-Co

roncl Comandante do Batalhão e

Presidente do Conselho Adrnínístra t:

VO, faço publico que se acha aber
ta concurrencias publica para insta

ação de uma cantina neste quartel.
II - Os interessados deverão en

tregar as proposta lacradas até' o

próximo día 29t ás 10.00 lIMas,
que serão abertas no dia l' de Ou
tubro próximo •

III - Díariamente. das 14,00 ás
l6,OO horas, os intere::sldos pode
rão obter infermacões e e�dâred
mentos necessario':;; na Secreta(,1
deste Corpf\.

Quartel em Estr�ito \5. José), IS
de setembro de ! 938.

Salvo
de m«Jrie

certa

s. PAULO, 21 -- Em M�.
rilia, ocorreu um fato im

pressionank, que veiu dc" ..

monstra r a utilidaJe pratic.1
da aviação.

Uma criança de anQ ,;�

meio, filho do sr. Birajara
da Silva, advogado naquela
cídade, enguliu um alfinew
e ü medico da localic!adc
declamu não ser possivt I
salvar o menino, porqui.:
não possuia o material ne

ce�sario para uma I.lterven·
ção urgente.

O menino estava co:!dena·
do a morrer dentro de pou-
co tempo, quar,do alguem
lembrou que o sr. FrBnck
Milenkoz,ch. agente da Ford
e proprietario em Marília,
estava na cidade com o seu

avião PPTDD.
O sr. Milenkozich PÔZ,l

imetliata":enk o âp'l.relho à

disposição do sr. Birajara
o qual, em compadhia da

esposa, trar\sportou o t>eu H,
Ihinho para S. Paulo, onde
acaba de ser operado e sal
vo.

A criança é neta do;�pr(·.
fessor Pirajá SilVei. letlte·jl

I bilad0 da Faculdade de Mi -

dicina da Baia, e se acha

I re5idindo atualmente nesta

capital.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A A .estabilidade dollConferenda sob�e Julgam.<;':lto
regímen politico do a lei de neetrali- A

de C"I �IS em

[fôro militar
Brasil dade

WASHINGTQN,20 - o de- RIO, 21 - o promotor
-. putado Mcfleynolds, presidente Paulo Whitaker acaba de

TTOKHOLMO. 20 _ O da Comissão de Relações Exte- opinar pelo arquivamento
sr, Castelo Branco Clarck,

riores da Camara dos Represen- dos autos do inquerito po
ministro penipotenciario do tantes. depois de avistar-se com I'

.

I 'l't
-

o presidente Roosevelt, declarou !Cla mI I ar a que respon·
Brasil junto ao governo da ,.J r) I (... t 'Sque a entrevista com o chefe do l.e 1 urva ,J!l�) avo oe o cu'
Suecia, que acaba de regre!!·

.

lO Executivo versou sobre a Lei de za. acusado de ter feito uso
sar a este país, depois de

RIO, 20-A proposito de in- um periodo de ferias fez in- Neutralidade atualmente em vi- de um certificado falso de
solentes atitudes do um grupo de teressantes declarações ao gor nos Estados

.

Unidos. O :_r, reservista para o fim de
estraajeires que estão revidando <Dagens Nzether »,

Mcfteynolds considera que nao
, i r-i r-r vo c- fo)

"

Ú
a campanha de nacionalizacãc,

Qri-I
O diplomata brasileiro fez

!

se trata por enquanto de modiíi-] I el,:gr�ssar nas ,CIl as o

entada pelo Exercito no EstadCl I cu a lei nem de convocar uma I Exército, por entender que
.. resa tar sobretudo a perfei- id

'

do Paraná. chegando ao camule ta estabilidade do regime
sessão especial do Congresso para

I
não po e ser aplicado ao

de iacenêiarem uma escola, o ge· politico do Brasil Q a forte di�cuti-la, O sr. Mcfleynelds a_? mesmo a' nova legislação
BUCAREST, 20-Reina nesta derem. cThecot1ovaql1:a, Todavia, neral Meira de Vasconcelos co- consolidação do regime, Ex- IDlte; ent:et�nto, qu: a evolução referente á compctencia e

capital uma ansiedade crescente se a Grã-Bretanha e a Franca mandante da la, Região Militar, poz, em seguida, o estado
da situação internacional era sus-

I jurisdição do fô O militar
li diri H 'I' A

'

di ceptivel de mcdifrcar considera- J .) , ,1, dI).
em torno dos acontecimentos in- ficarem neutras, é possivel que a irrgru ao ar. osti 10 ranjo, I' de prosperidade das exporta- t

d S '.l Ed ã velmente a opinião publica. par? processo e ju gamen o
temacicnaia. O rei Carol está Humania faça o mesmo. reter a il8retan8 Ide ucaç o ções que devem colocar o

acompanhando de perto a situação Ao que se diz em círculos me. daquele Estado, Q seguinte tele-
I país em excelente situação

- de civis, visto �er a dispo-
e se tem mantido quasi que iain- recedores de fé, os aereplanos so- grama: I económica assim que o ni- I Tomou car- sição que infringira -- crime

terruptamente em conferencia. com viejicos que recentemente atra- <Chegou al!J.uí a noticia de

t"1 vel dos preços acusar a alta I
contra o dever militar- pu-

05 membros do Gabinete, vessaram a Rumania fora.m com-
rem alguns polacos queimado a

'

em perspectiva, ranatlclda nivel expressamente pelo ir..
O nervosismo geral tambem se prados á Russia pelo' governo de Escola de L�gôa da Fé, a exera-

:::;;_iiiõiiiiiiiiiiiiii �
tu dividuos ao serviço do Exér-

faz sentir, embora menos intensa- Praga antes da presente crise, I pIo do que fizeram os suQeto�. _ RIO, 20 - Por motivos que cito.
mente, em casas de especiariaa não representando, portanto, au-

Com �sse caso con�reto, ve v. as autoridades do I' distrito não
__ ._. . _

de Bucarest, em muitas das t'fuais xilio militar da Hussia, segundo e. que tinha eu razão q,\lando O ehefe da missAo conseguiram apurar, poz sntem Vende-se 2 terrenos no Estreito,
já não havia hoje assucar á veu- ai clausulas da aliança punha em destaque o perigo a frau�êsa visitou O SUG fim aos seus dias, ingerindo re- sendo que um da frente para a rua

da, Tambere li tendencía da Bol-
.

que nOI levaria a condescendes-
premo Tribunal galar quantidade �e car�apfltici- Nova em frente do quartel, e outro

"a Iei rauito fraca. P d
a quem encontrou I

eia de meio secule. dr Eduardo Ar toa o Josê BH c'
" ".... e e-se uma cachorra "fox- Pense que formaremos juntos Militar <:l". I I ar e- com casa, ao lado do cinema, Tra-

O mais ardoroso adversario elo t e r r i e r" de�r. l�s, brasileiro, casado, de 37 anos, I tar á. Avenida Rio Branco, 165,
rei Carol, o sr. Julia Maniu, che- branca com uma orelha preta que I na defesa da Patna, que ousados 2 tenente da Reserva do Exer- nesta Capital.
fe do Partido Camponês, fez um

atende peío nome de TIPE, entre- advenas pretendera humilha!'». (a.) RIO 20 - O general Chade- eito, veterinario, residente no Es-
r

..

apelo em aról da unidade nacio- gá·la á ,rua Esteves Junior n, 149, i José Meira de Vasconceles, CQ- beck Lavalade, novo chefe da trada do Tambá, numero 173, na Ab ,;;;'
__
':" rtu \�" ::......."::' d, E-,?;

l' G(ue sera gratificado. I d t d 1 R
'_ M'l't MI'"

,.�._-

nal, falando nllwa reunião em _,�_," __ Ú �* m_ ... __ M ... � .. �
,
man ao e a a. eglao. I I ar. iSBãQ Militar Francesa, fez Oll- Gavea.

rr- 3 t r i cu!a c'

Topoloveni, em que �omparou a N PI· d
tem, á tarde, uma visita de Cilr· O corpo, para a nBcessaria au- I

.

f

• __

o· ;;;:::J'

situação intwaacional com a de O a aClo o tezia ao Supremo Tribulilal Mili- topsia, foi removido para o necro-
o

n e f..:... S co I a
1914, quando o general Pau, da taro Recebido no salão nobre do terio do InstitutJ Medico Lega!. 1V1 i lit -8i r
França, visitou a Rumania para Cat�te Para sua no-

edificio pelo presidente general ... �_B_�_m � __ .. __ .. _ .. �

RIO, 21 - A Escola i'vli-
promover ti causa da Elüente, AndÍ'l�,de Neves, que se fez accm� Instituto ..J!eO u, Muniu expl'esaou sirapa· RIO, 20-No Palado do CAte- panbar de todos os ministros, foi II U litar receberá. entre l' e 20

tia pela Tchecoslovaquia e ft?z a
te estiveram ontem em conferfm- va casa o visitante recepcionadoplilraque- "d

II de outubro os reouerimertos

IiIcguinte adverlencia ao seu audi- eia e de8pa�haram c(')m o presi' le magistrado, retirando-se em preVi encla dos candidates à' matricuia.
tO['l'O', dente da Republica os srs. Ne- seguida. , .

f
-

b�

I L'
. . ,

J f' A S In Ormé.çOeS 50 re O
«Nesta hora devemoll estar lo· grao (e una, mInIstro interino preCIsa v. s. um terren� situa o o·

d" J t' a '" G t C d b 1" d 'd d t t t RIO, 20 -. O ministro rI,a Fa- processo de matricule no
dos unidos e compreenúer que o

ú IlS IÇ, '" us avo apane· ra o u leio a el a e e en re an o

-a m'n' t .la v I
-

t d' t I Faleceu o p"'ofe""""or zenda COmUI.IICOU ao preGldente Coroo de C=<detes do- PI'a-
qua ora está sucedendo á Tche- ...... I IS ro '>1t ü( �caçao, per o

,

o cen roo
, �,

.. ' 13"
d B I

I � u

Ta bp E t d 1 t Ot.....
. o anco d0 Brasil, que n:Jo e5- ,,'1 d d . -t ,-

coslovaquia poàe aconteCei' com-
ln ,m conlerenClaram com o S a neSJas eon lçoes o o e SI- ave ,-,rougon Ilão sujl"itos 2.0 imqolSto do selo :::.1, es e. a apt esp;ll a\ �o

110SCO um dia>. chefe da Nação. em horas diver·! tuado a rua Presídente Coutinho. en-
os recebimentos efetuados pelo I dos requerImentos at.e a 1:1-

No que diz H'sl)('ito á atitude I ?88, o coronel Cr)rdr.iro d� Faria,

li t�e os ns: 34 e 35. Pe:feitamente PARJS, 21-Faleceu on· mesmo Banco de imporlancias 1'e.1 ciusão na Escola, podem str
da R umania acêrca de um p<Jssi- mterventor federal llO RIO Gran. seco. esta o �er:eno arbor�7.ado com

tem, aos 64 alias de id.ade, o laü�ras a cGntribuiçôes e, co. rrsig" I obtidos nas sede,:) (.los ",co"
vel conflíto, OI! ob5ervad()r�s CQn-

de d� Sul, c o sr, La?clulfo AI· arvores fruttfetas de qualidade. Tem _ _

ílideraram a sit.uação inalterada. ves, UJterv,ent�r na Ba.la.
, J2m,. de fr;ute. professor Otave Cr ougon, Ii1ilÇO�A El� favor do InstItuto de i mandos de regiões e

r. das

Ao que ·geralmente se eopera, a Em audle,uclas, f,oram, recebldo.s E proprlO ))ata sobrado ou meio famoso neurologista, membro

i
PrevldeFlCI.a, arrecadadas pelo Te. unidades do' Exe'rcito" O'"

rn

d ., eQuro NaCIOnal e outras rep8rti- "'. -

,'" _

.)

Rumania tentará permanecer neu·
os srs, Jose Mal'Lmelh e Montel- sobndo

,

a Acad�f!1la e da Faculdade ções federais e recolhidae aõ re- qu.als possuem as Jnstruçoes
tra. emquanto fôr possivel, mas

1'0 de SOUZD, a�o!llpanhados do TRATAR a rua Almíraute Llmego de IV! eJ!Cl!1a. . ferid. I:stllbelecimel'lto. qu e regulam esse assunto.
uuturalmenle se unirá ás poten- 60mend\dor Peml>tocle. n, 6/.

I'!!'\1Il'1lF"
I'l'il1lt'j�

_._
-

__��,

cias demoeraticas, se houver um

Rconnito generalizado. Quanto a

um possivel �u::.ilio p�rpatrte,dd()g ESOURO NACIO AL .

SQviets, a oplmao reman e e e
-=:::::-::::::: �=..._.

que a HUill9.oia não est� em po·
;;";';;;;'�","",;';;;e;;;;;·..i.", õiiiãii i iiiíiiiiiiiiiiiiiili ---o_�-"""::

1!Ii,�ão de impedir os aeroplllo' '" ,-. . ,

'1'
,

t:-s·
'> " cnclmentos CIVIS e mI !tares: MeiQ sôldo, monteplO,

�,Ilv;t'l;!'n� ctp ",>llff'v':éJr ' •

d"'íJ",sc'nta oflas. reqUlsições militares e quaisquer recebimentos,
ri" r,:n ! n P:', v 'd,) i!Í,- IIW'! inclusive na Alfandega e Recebedoría Federal-incumbe-se o
�e op' I Ú I, ' i.I� Ir,·! ,. 'll\ íd.ica� advogado DR. ANTON 10 TH EORGA.
venÍl<HlI f,m IIIlxili" do· 1ch0COS, (Inscrito na Ordem dos Advogados e oferece REFE.
desde "tl'e ii lngiat.(�na e a Fran- RENCIAS BANCARIAS). �
ça tomem a iniciativa da defen- Escritorio: Rua l' de Março m. 115-2' Andar

� �� M
Endereço telegráfico: THEORGA-RIO DE JANEIRO. L..'�

Curso pre--

:s

A GAZET
A VOZ DO POVO Proprietarfo-eDlretor

'

ResponS3vel
JAIRO CALLADO

Situação
ternacional

in..., Incendiaram u�a
'

escola no Para na

semelhante a de 1914

"

MI>DICO OPERADOR

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

DAS 9 AS 12 E 2 AS 5

II ESIDENCIA A RUA Nerêu Ramos 26
FONE '1450

Atende chamados a qualquer hora dia e noi e

André KiralyhegyDr.
DIRETOR PROPRIETARIO

Estação PERDIZES - Vila Vitoria -, Estado
de Santa Catarina
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Filiais em;

, ...

Sul,
JOillviBe, Lages,
Francisco �c Sul

MOSTRUARIO EM:

Tubarão

�'�!J-�Vt"
_ �_Wol1'W.f11r'\1.�...!.'C'�m:-��

��������ifE��"�""'f?""4PMP-", [���_5�� -----------'" .;r'!;';f�r�t;�·�4��J;�;l
..

r f==';�-'-'-'-',,',-it� '�I'- --'-:�'-t"'-"- ��,�_",_�_,��,_c"_'_II"�� (.���:'",_""'L:I�� .. &$(�.; 1. � II" i,

ti m h' �\� I ':'�l!l;ij:',I� �'-'1iM� C,,"""'fí
' M I r a,

' I"
',' ft" ll, � r � '�7il ;:;:-l.'\;? '"11 ==:: [\�",j ��\;;. � f.' ln � 1Ií lfi� ;., n '" I:í 11 }lo' ,:(;ii i» ..iS ==-= :�'j;� �

� W. l ' �� ,

� �'(:' '�l
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Endereço Telegr.: DOL". - Caixa Postal, 32 � rIt . � 'i
.. l.•_ i,j ,_ s : ,_. ".

rli�2�,S. FRANCI���I�� ��LV-'A;;�� CATARINA

�
E' m

' --,

�,����,I.t/,,',�,;." II
E' E=l-' r-,"'!

_

e, II�I�'\Companhia Salinas Pcrynas=-Rlc ll� �;:. .
_,,.

� � H
Pring Torres & Cia. Limitada '-Rio f� I ate ri a a. sua favo r i ta ���4 I p.:\ 1.- i�, \_ ,4. ,

':
Navegação Brasileira Limitada-r-Rio ��

��
I TEM SEMPRE E\I1 STOCK E A' VENDA, PO!� I�

Navegação Cabofriense Uda.--Cabo Frío 1� LI''; PREÇOS SEM COMPETIDOHES NA PRAÇA, I�
Vandenbrando & Cia.--Santos fi' Rua F !'P" S h "g.".,ll 7 17 I MATERIAIS t'.LETRICOS, LUQ.T'RES E ALAT- 11m",.I'

iI�_ ai! e c. mun n· e li a �
VIAGENS DIRETAS PARA o peRTo.Do. RIO DE jAN:lRO I' I

JOURS ELEGANTES E MODER��OS

iii::-. NOVID/�DES.! VISITElVl .4 �11����Q'l� !I,,'Navegação entre BUCAREIN (joinvile) e: SAN lOS. I N ii' --. •

P t d I I I'
Rua Joãe Pinto 51 14 RA �Ji�Qll"A Ja�c� I

ANGRA DOS REIS e RIO DE JANEIRO, diréta-
f"

"(,':l�t:..st:relto on a CP ,••ea

I ACABA DE RECt.,BER UM FINISSll\tlO SOR1':'- iS
mente, sem transbordo l)� ----,-

�.
MENTO

DE, C,HUVEIRC,)S
ELE'TP" ICUS,

N10,
VI ,118Tem ;�sempre vapores em porto, carregando ��

_

DADE NO RAMO-AR rICO '--AARANTíOO I,

�t��:��::�p:::!!:f����d:'�:;:'�a;:,���Ei����;,:e ����
lEi I L IM E

:a'��'i-'l'a, SI�� �q,Pf'nt�u·�::I' ···n·-�t-�l���·�f�C-':J':-""·�'·:-'·.···a�"_'�;�111,,'�porto do Norte ou do Sul do Paí:;, bem como para o Exterior�' F d IS' J._, 11. ..... 8

-

" [§;1 .... ...

067 �
� �Recebé cargas de írnportação.. do País OUl do Ex-

�:��1
'e era e .. anta

��,�_l
'

�5
.. ,:

,�� í 'I�terior, para desembaraço e redesoacho para liJr] NOS CLL\SSICOS ENVELOPES FECHADOS �as praças. do interior � 22 d b J
DESVIC) DA E. DE FERRO ARMAZEM PROPRlO ������ �-�;:" "é ������f;�_;.i

f� e e �!'�e-a riI'n, �(ft
,J.

SERVIÇO GARANTIDO E RAPIDO--PREÇOS MODlCOS
.'

i
_

�� ,'.. '_ �-::\� """_. ,""" _ .."",'I, .,.'�� �l� i'iJ � ,� mi � \f
, ,'. .' ", -

. =.vv·4íiíitnliQi�'êê"._HlijljH ��; � rg, n,0 n-�' lUH�. Coneertos e limpeza_1 'J,... a'<'I.G!,�W'A �i.'toJ iWUU

Capital
Fu�dg de reserva

UJG.ooo:OOtl$OOO
r 259.746:100$�olJ Casa no Estreito

(João Pessêa ]

� I

I

t
�.\1

I,
/,
I
r"

", !

anca do rasil

de maquinas de escrever,

rádios e aparelhos em geral.
Rua conselheiro Mafra rr 66

EXECUTA TODAS AS OPERAÇÕES BANCARIAS

AGENCIAS E CORRESPONDENTES EM'�TQDQ Q PAIZ
AGENCIA LOCAL RUA TRAJANO, No 13

Abona. em conta corrente, os segútntes] juros:
Dep. com ]UI'IlS (CO!tlERClAL SEJ\oI LIl\-UTE) 2% ala
Dep, Iímitados (límite de 50:000$) 3% ala

Dep, populares (idem de 10:000$) 4% ala
Dep, de aviso prévio (de quaisquer quantias, com retiradas tam-

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

Sala de visita - cinco
grandes quartos -- sala de
jantar -

copa - cosinha e

instalações sani lar ias
Luz elétrica em todos os

compartimentos
Dois quintais completamente
amurados e uma explendida

praia de banhos
Dois porões e dois anques

para Íavação de roupa.
Ónibus na porta.

Todos os campartirnentos
tem janelas e a casa está

completamente nova, com

moderna fossa �;O M 5»
Agua encanada para serviços

da cosinha.

DEPOSITOS A PRAZO-FIXO:
po 6 mêses
por 12 mêses
Com renda mensal

LETRAS A PREMIOS.
por 6 mêses 4% a. a.

por 12 mêses 5% «

Sujeito ao sêlo proporcional.

Expediente: das 10 'ás 12 e das 14 ás �15 �horas
Aos sabados: das 10 ás 11,30 horas "

Endereço telegraíico: SATELLITE'�"'==���=---
TELEFONE 1.114

CHAVES A' RUA IdARE- I
CHAL GUILHERME N' 1

Florianopolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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- ���A.��a"��·��?�·a'·���I Accacio Mo-I � Cálculo de qualquer

rel ra � estrutura em con ...

tem seu escríp- � ereto armado
tório de advogacía á rua ,� e ferro

'�
Vísconce de Ouro Preto �
n. 70. - Phone: 1277. - I

I Caiu Postal, II o. I ,
�"""""--""""--"--""i�t �

."

�'"r�;:::;:�;�ii:'l IDiplomado pela

pacul-��:
•• {í,.1dade de Medisina da ��

Baía
I ; Ih-interno e assistente do

Serviço do prof. MOI aes �
Ex-intemo do Diepensario

�.Silva Lima
..

Ex-adjunto do Hospital I"GraHée Guiule e Sanetorio
Manoel Vitorino

Clínica médica círurgtca das ��1
molestías da �]

CABEÇA El PEiCCOÇO �Especialista em

� Cu r I' t/'IbaNARIZ, fS�R�ANTA E. :
OU-VU)(JS �

GON�ULT(!)RIO �
18- Rua Trajano -18 �

RESIDEN€tIA �

II' Hotel Gloria �

Ir..�·:;:m',:te�:h: II � Florlanopolis direção: Engl-o. OMAR RUPP

��-��;;,;-;�
_.

Alfredo P. de Araujo
MEDICO

Especialista em molestias de creanças, nervos

ímpaludismo e molestias da pele
��t<i�� -:-

Tratamento dõ"empaludismo e das molcstícs da pe
le e nervosas pela .flutohemotherapia

Consultoria e resídencia-PraçfJ. 15 de Novembro, i 3 I
Telefone, 1.584 _jConsultas:-Das 8 às 11 e dasl14 às 16 horas

.

Dr. Ca mará Ma rti ns

ME'DICQ-ESPECIALISTA EM MULESTIAS DO ESTO
e , MAGO. INTESTINO, FIGADO E RECTO

��RA RADICAL DAS HEMORRHOIDAS, SEM OPE:

RAÇÃO E SEM DOR

.PONSULTORIO á Rua Traja.no n. 1, sobrado.
diariarT'ente das 5 ás 7 da tarde

�ç =:, : .=
Mo!estias e Operações

dos

OL.t-IOS
OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA

Dr. J c.á G d e A r a u j o

Assistente do Prof. Sanson, do Rio de Janeiro, Chefe
do serviço de olhos e oto-rhino do Centro de Saúde

de Floriar.opol's
Membro da Sociedade de. oto-rhino laryngología do Rio.
Consultas diarias das 4 ás 6 112 - Fone 1009
Raa Visconde de Ouro Pret�, II - FLORIANOPOLlS

Dr. Joaquim Madeira Neves
M�_,DICO-�OCUL!STA

FOI ma-io pela Faculdade de Medicina da Univer
si("�r'p de de Rio de Janeiro

'1 rtil",II,LftIU \. �l <.1 '- "l.d� lU oe todas as moles-
tias dos olhos

CUn!'(:I de aperfeiçoamento na especialidade, com o dr. Pau·
lo Filho, no Serviço do Prof. Oavíd Sanson, no Hospital

da Fundação GaHrée-Guinle do Rio de Janeiro
Completa aparelhagem para a sua especialidade

Elet:recidade Médica, Clinica Geral
Consultas diariamente das 15 ás 18

CONSULTOHIO Rua João Pinto 7 sob. Telefone 1456
R.E51 DENCIA: Rua Tenente Silveira 57 Telef. 1621

Dr. Augusto
de Paula

MEDICO
DOENÇAS DE SENHO

RAS-PARTOS
Operações

Censulterlc. Rua ViCOf
Meireles 10

A's 10,10 e das 2 as 4 h!.
,
\

.

,''Reel€lentia: Rua'Visronde
de Ouro Prete, 42-

Fone: Camultoria, 1405
Fone: Residencia, 1155

Dr. Çlaribal
te Gaivão
ADVOGI�DO

Avisa�,.aCjlS !�migos e

antigos eonstituintes que
reabria seu escntcmo de
advocacia e continua a

aceliar chamados para
trabalhar em qualquer
comarca do Estado.

, Elcritorio: R. Deodoro n' J5

I FONE 1.665
I

,.�".,'. 'j�

Palaaio da'�Caixa
1· Andar

Omar

'��)f..@.����

Planta.execução, fi��
..

�
cal tzação e direção �de ob.as

��Aparelhamento com �pteto para. constru- �
ções de pontes em ��
concreto armado �

I
�
�
�
�
�I
��

�
2\1'-��
�Postal, 784
!:l

� �
t:-:>a ra ria �j��

���
�rIW"�
��
�

"

Carneiro ibeiro
Enger�heiro Civil

Econornica

• Apartamento
Caixa

I

Sá u I o

Sucursal:

Ramos
----_._-------------
Especialista em molestias do aparelho gemia urina-
no do homem L da mulher

E,x .. intern? e ex "Assistente do serviço de cirurgiae
glnrcol.Jgla do Prof. Brandão Filho.
t x-Diretor do Instituto de Previdencia Clínica do
Rio,
Ex. 5ub Diretor dd Serviço Médico da Assístencia
Dentaria infantil do Rio de janeiro.
Curso e prática especíalísadn (?p8 VJí'$��J�.
Medico do Serviço de Higiene Pré-Natal do D. S. P.
do C. S. de Florianopolís.

Doenças de senhoras. lirolog'tQ
Partos e Cirurgia.

Consultorio e Residencia á Rua Visconde (1:; Ouro Pre
te, n. 11 - Tel.-IOO. -FLORIANOPOLIS.

�.�'-�.�-��-�.�����-�'
.

,
. .$

, '1,
Desembargador �,
Salvlo Gonzaga]

ADVOGADO l

Ex-chefe da ciinicardo Hospi
tal de Nürnberg. (PIL<Jreesor
lndórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Elpecla!ls!a em cirurgia

geral

I. -1 alta cirurgia, ginaecelogia, [do-
D !lt: '" • IN � enças das senhoras) e partes,r. r' euro U9 t\l'Jluwa r erro . .

d
.

. crrurgia o sistema cerfoso P,

operações de plastica

CONSULTORIU--Rua Tra�

I ano N. Il\ das 1 e ás 12 e

, das I 5 ás 16 112 horas.
I TELEF. 1.2Aj

I RESIDENCIA- Rua Este
--------� I Lve.s J.un.'ior

N. 26
Dr. Carlos Corrêa TEL�F. 1.131

,�/rt"'t�'1t;·s '�.� CFOz ,..._.__.

Advogado

,--
-

I Dr., Ricar'dolGottsmann"

Conforto,
---------.............................................._..�..

�.
- �_._------------�

Com Economia
nos Trabalhos do

1 Dr, Aderbal ;-1
ida Silvai

I\dvogado
P�T5"'de'N;-="4i'b-ro�,I..�--so"!:"'b. '

Fones 1631 � ]290

Curso de Maquinas e Pilotagem
PRFPAr.ArvU�;� ALUNOS PARA �Al\'l" A 3�" MA
QUIN!S'i'A$, PRATIG;AMTES DE MAQlfINA.8, �C�

RISTAS E A TUDO MAIS �UE �E REF.ftE A'
MEGANIGlA MARITIMA.

'.' AiVf _ b �SAD�S �EVIiRÃ" »IB.I�-SE AO SR.

tE �lJLAMPI8 DOi RJlIS TALE

II LAReo 13 DE MAIO, 41

rL
FLORIANOPOLlS

e.�, li} §igi)#2SJ;g§bl4iG: _,!t."M44�
N OV!ID1�D .E!

�sA1\f-'" A
' i-ÕE�CAR1�ÜÇÂS1�PARA

(�] INVERNO a 12$ e 14$
ISaPf�tils DE VERNIZ DA MELHor..:

Q'_)t-\LlD DE PARA SE.l\IHORAS, A 2�O$,
\ ��� llf\lELOS, TAMANCOS, C!NTOS, E rc. �,i,:

; , FA BRICA DE CALÇADOS-B.AaIIU.UlIIes l;:
A LHE:ldRE:UX

'I: s.ecçãO de vendas: RUA l.ON, MAF�,,;;�� .

.. - ,- 81" -i titiMtdiiíM """i'mmWlJ/iiIIiIIIlI" "&11

I

II

Rug Trajano, rr 1 sebraJo

I Teleph�ne _:__1548

Distinção e eteza

Só
Consultoria Técnico de

i;

, I

I

I
.II

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

(Cuno de especíaJizaç, Q em

moIestias de senhoras) 1ralamento moderno das
m9lesliQs rJQ I-1;llIn�oc\tende na Maternidade Coosult.-R. joio Finto, 13

até ás 8 1[2 da manhã 1 elefone. 1595
e á !aiêe - Cr,nsultorio: ReiS. Hotel Gloria-Fone 1333
ANITA. GARIBALDI. 49 Consultas das 13 ás 16 hrs •

.. �_�.� •. _�-_(;',��.:"��..i.. "

--'- .•

Partos - Melestías de
Senhoras e

Molestías de erianças

Diretor dai Maternidade
Medico do Hoapltal

Dr. Mig��;� IBQabaiGl

IVO A. CAUDURO PICCOLI
Enge�,heíro (;iviB

Prof!ssloosis habilitados para \:.todos
os -ra."os de engenl"'larL:l, "

Administração. construção e reforma de prédios com

pagamentos em prastações

Projét�s ern gE:1:ral

Escritorio central: Rua 7 &�de Seterobro, 47

Porto Uni ão
IÍI_

.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



IBinoculos Prismaticos, ALUGA-SE a casa de rnorac'..
BUSCH .á rua Curitibanos, r.r , 52, ne.t a

CapitaL
A TRATAR NO BANC,)

Rua Felipe Schmidt. 11 AGRICOL 4, A' RUA TR ,.

<wu==== ,_ JANO 16.
Abertura com VOZES NOVAS, elementos --------------.--------- .----

estr'eiantesnorooio. llilrr'ha diari�l de 98�nou?:�
A's horas cer+ce, [or-nuls falados com no

tlcia5em�1rimeiramão,rGrneC�àa5 �rl!lY!!'l"�Ii� $"�1.!iI3II mllI!!lX.Mipela A MOITE, e oferta Da casa
\

�,� alfif'� <i';l!> %.� Iü II! � cyg

6uimarã, s Ltàa,. agencia r c

LO-I F
"Iii

�'
Ij!

�'I:l
l'

ter+c i:"eàeral l� ft r' I'� n ft p ft ?,. W S .... � I�� I �� :'
A's 21:3U rAHçÃO DO DIA ".

- Escrita

I
� U ,a lU � � l1a ('iJ?�..w j <.·,,<11 .,

li: ínterpretcõo por Lornor ll ne Babo.
uma oferta DA ccac

õ

e louçus "O

f
Saídas àe ambas as cidades das' 7 ,30 IÍ� 8 h ora f,

DRAGÃO.
l manhã e das 3 � rr 'a éÍs 4 horas da tarde

f}'s 21.35 .... Pagínas Esqu�cidllS .... �ro-í Infll)l.mall!õefil em 1�lorianonons U'[fI,��A:'1)'grama àe reltlJnl5(erlCJD5, IJl<:rarlO

121 .

v ,.li
,...., , iI:"'.

'_�' _ .', rl2.usical t •

a ,cargo. t.e: l'ds� 6uima. chaulleurs Acacio Braga. Boaeco, lJury. Joca [esuino e Oti) \

t r02S. f"lblgoIl mala, Errinnt Sarros p, II T i f J I'
.

I 222'

,-
e 05 musicas O':l uo s so

õ

o. I
.

1'\ 0- e p nnp ('1.5 Imousmes •

. -

I LEiUllI Itajaí -No C"f,; Callforni", com o propriet ar:
----------

A's 23.00 - RITMO DE ZAZZ - Programa I �Wl�'i:.,.�Imml"�OH:miilllml�����COArIa se verifica nos grandes centros ern que o serviço àemúsicosornericanJé:. I

L"" Y,
. g'f&!Kj �e r'ilO_u�'9'ba elr�U$ umUIIoW Ir- I '""de transporte de passegeiros é feito também em limousines, resol- 5p120RerS àe stuàio: Cebo 6uirnarõe:s e

veram os Irmãos Roveres, conhecidos e seguros volantes Clemente, Oiluvolõo [ozzi
l!':l a a iiC no ti � SMaúo e Luiz, organizar uma linha entre ;sta capital e a futuro- Amanhã - ["iestor Amar:]I. N un a Rolon6, tf""

sa cidade de Blumenau. Habor Dias, Sob Lazy.

I S P-

b ...�Assim. estão á disposição dos que queiram Viajar pa,a A's 22,00 - O l',E'.ATRO EM CASA y Apre· a ah�.i o II!
� acntc a co.néõ!o em 3 atos 012 reles-I .,Blumenau três conlortaveis e luxuosas limousines.

tino. 5ilua, Am�nhã si Deus �ulzer, I

G R 1'\ .,'1;, � (.�-) "0"'-" A S O R R r- ,11"--O custo de passagem é de 30$000. Desde que a lota- na In tzr-pr e tnçfio àa Companhia Oe II ;:-"'1. j ........ A:::> ,M t:.. t:.. DA
.

I
. l' 1 h d Cc rnéôlca da Nacional.

I
p OI � I', L9!i AV � ·RAção esteja comp da os carros parnrão daqui a qua quer ora. ,0 ,........ e I v J I/.-.

dia ou da noite, Dr. Pedro de Moura Ferro I'!tl,note b,@JGloiveldelOutras informações na portaria Hotel Oloria-Telelone-> Advogado ..

. $
�

1.320. Rua Trajano 1. (sob.) I um fazeudento I Domingo, 25 de Setembro de 1938
,fP" h--;;-'---N' tl;;

I d N
- I· s.' PAULO, 21 - Quando] �- ás 10 horas da manhã --

�. 13 ft �'ilrm 'n � lJlll '� ,� � � �� �\ n � e aveg a�r.J�i�II1',-.uf){Vltill� " R<o1l ú� i����u (� '"
. 10 IVlaJava em um trem com

Assembléia �eral Ordinari.1/r' excesso de rotação, o fazen- ....
. a lU. =, li � � H t' ,

t
filo deíro José Miranda. re siden-

"� e I r� c I Eleieão da 'r,t)iretolGia
U � .

P
KC em Mogí d:::s �ruzes,
perdeu G eqlli!ibrio e caíulFloriananaEis sobre o leito da linha, mor-

S' I,. d 8 de Outubro de !.938r

[rendO esmagado. I .... at)â 0, .

Se!""\vic,)()ls� cJe ;::J'as.f5ageif""os e �je_:S?ac.��� N. o scu bO.lso,el1co�trou-seiG d' Bw,·' a;I!I::.� de l''t.n;v:!:,,:,II'saj,,�,������"'��.��---"""""'-. _'-,
,

.
,---

a Irrportônc.la de 6;')0$000.! ran e Q 5"J .M fl Ci ".

Para () Norte Para () Sul '�R"í@l1'lilllFi&t,.��liY'�?Eà'"' �W!lIW!W��'

I

A

Ficam, assim. convidados todos os fiél� para assistirem a

e'lS8IS homenagens em louvor da milagrcsa S.u'ltinha.

FLORU-\NOPOLIS, 21 de setembro de 1938.

Diretolia da Associação de Santa Terezinha e Menino

E
..�·'"

,
I

M()v�mento
çã�

Mar�tirnooqPortD

.n=«r""

Joalherla
ADOLFO BGETTCH ER

24 de SetemBu·o de 1938
- ás 21 luu·as--

Fretes
..

cargueiro:de
------------_.

o Paquete lTAGlBA sairà á 28 do !

carente para:

o Paquete ITAQUE' '�A sairá á 24 do
orrente para

paranagl1à, Antonina.
Santos, Rio de jaileiro,

Vitória, Baía, Maceió,
Recife e Cabe..:!eío

argas e p3ssageiros pari:( os demais por
s sujeitos a baldeação no Rio de jantiro.!

V;SIf'iJi. Recebe-se carga·, e encomendas C1.té a vesp;;ra das.;saídas dO!3 paquetes
l!1 v e emíte._se passagE:Js. nos dias das saídas dos mesmos. á vista do a

'stado de vacina, A. bagagem de porão deverá ser entregue, nos Armazens da
ompanhia, na vespera das saídas ate ás 16 horas, para ser conduzida" gratuita
El1té para bordu Ciíl embarcd.ções e::opeciais.

�"iCt>in'ORW,-PRhÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 S0B. (FONE 1250)
fiMAZiENS-CAIS BADAf�Ú N.'3-·-(FONE·1666) --END. TELEG. COSTEIR.!'"

Para mais informações corn o Agente

1mbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto J\le!!re
'-' I

•

I

'V I I TE
c

o para gar6tosrDupas

Suplemento de 1938

Já está em CÍrculação o segundo suplemento
com todas a'3 alterações ocorridas nas ad
min'tsraçàes Estaduais c Municifn,is, conten
do amplas informações para a Industria e

Comercio

LIVRARIA\ CENTRAL
Rua FeHfJe Schm1dt
Flo��ianopolis

PREÇOS
Guía com Mapa e Sup!ementc
50 Suoiemento
Pedidos pelo Correio, mais 1 $000

12$000
3$000

para o porte

esquina da Trajano
CAPITAL.

ua COllselheiro rt1afr ..�3d

À
w cii

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



HOJE o suculento
VATAPA' [3 baiana]

"C A S C A T I N H A99

A

Só no RESTAURANTE

(ABERTO DIA E NOITE)

PRA(:A lã DE NOVEMBIlO, 22
Tecidos FINOS, MEDIOS e GROSSOS
Saccos de aniagem para CAFE',HERVA-MATE etc.
Saccos de algodão para ASSUCAR, ARROZ, FA
RINHA etc. iOleo de caco BABASSU', para FABRICA DE "

SABAO.

I.,• Finissirnas meias "WALKYRIA�' para HO
MENS, SENHORAS e CREANÇAS.

I Afamados vinhos marca "CRUZEIRO", de
11 Caxias.GENEBRA, 21 - O sr, jgadada essa possibilidade, indi- �f Deliciosa e incomparável CHAMPAGNE "MI-Litvincl]. oepors de ter mantido I ca�s� que esse a�xilio não seria I CRIELON", de Caxias.silencio, durante duas semanas, I suficiente para induzir a Tche-

Colchas de varias typos, para SOLTEIHOS eem torno da situação européa, I coslovaquia a pensar em guerra I' CASADOS.fara' uso da pala, la hoje.] c ntra a Alemanha. Por êRse'
f d t d t d MINAS e ESTAI Ca é e o os os ypos, eM.quarta-feira, na assernbléa da Li- I motivo, considera-se como vir-]]

DO DO RIO.
ga das Nações, para Jesf�rir I tualmente celta. que 0,5 tchecos

Madeiras aplainadas e portas compensadas, de
, um golpe contra o plano bnta-

i
não lutarão, tonto mais quanto Hio do Sul."" �,nico de desmembramento da, não tenham certeza de contar

FIO DE CAROA', genuinamente nacional, espe-
I

'Tchecoslovaquia. Segundo infor-I com SeUS aliados,
cial para cozer qualquer sacaria, muito m�lhor,rnacões de pessôas que com êle I muito mais resistente e muito maispri�aro, o discurso do sr

.. LiIVi-/ barato do que qualquer barbante (fie de vela)1I0ff !cr3 extrcmamente ltanco,
A U ti A � fabricado com' fibras importadas, de Juta e deh I li::;::::. � �

mesmo para um ornem que,: (Matérias do Curso Primaria)
.

�anhamo.
(0:110 êle coz i de reputação I

O 2' 4 '

' , ti
; - as as __

"

rr undial pela sua lingua mordaz. :1'1� t' S ld h M
.

b I
J

ra ar a rua a an a arm o .

Espera' se que ê.le proclame a

I n' 10 'de J ás 3
disposição dos Soviets de

.

cum-
� ;� '" 7 I' !2iiiiib

r-rir todas as obrigações estipula- I

O 'd
.

ti I ASSOMOR !.das peles trata os, pala resisnr ai bôad t �uer receber urna '"perturbação a paz. i SUl preza que lhe será deDevere tau bem esclarec r

d ta:,' al1dt· ut hddde, -tc., es-
rna.s ou menos uetame»

das
"

B,andáo: rUi!Grã B(.!Lmhr. e li FfflP:;'1 'a,
RIi;:: ' \\" .:;;s, 35- U.

I ,Se;o para resposta).
""&!11ft44 A ;'••_

L i tV i n O ff f a!
na Liga das

Nações

Quiiro .;;u q;;il';� d�
I dão incendiados

�m!!1!m'ilIlIt

A_A!i2d:::!3:o-'=;=�a=M�l=ç=''=ã=
....

��=,m:::.:::.';�r.·?l··:l
..

C;:l4llll;:&='=;AI:I·::�..,=:RM:l:l#=::t\mTW;::':C'A,:Z:1JIIWIGZ4E2l+:lAAE=t:iA_S" ,ftãOsde p:���� 'de21 a!;�d��a ;:�: I ��:e�t��sta�rou o competente

I a fabricação d: f�0, ?o Cotifi·
é a marc� que domina .na atualí- I, DO DIA cio Rodolfo Crespi, a rua Ta>

que sela a sua necessída-le de I quarz, incendiaram-se.pelas � 2,45
TI POG RAFOperfumarias, prefira sempre I

I horas de ontem, cêrcs, de q.OOOas da marca i

I dãI PROGRAMAS DE HOJE: quilos de a go ao.
.

I Solicitando o comparecrmento

IIIODEON, O lider dos do: bombeiros, _p�ra !!) local se'

cinemas gUlu a guarOlçao de socorro.

H O T E L AN DRE T TA Na conformidade das informa-
.

II A'S 5 7 e 830 HORAS: ções do H. Alfo.nso Torelo Vi-O �IELHOR DA PRAÇA

'j
"

I eira, diretor t�cmco da secção,ACOMODAÇvES CONFORTAVEIS PARA VIA-
.

Francis (_laal e Ha.ns Jaray na I os prejuizos limitaram' se á quei-JANTES E EXMAS. FAMIUAS linda comédia da Universal
ma dois mil quilos . de algodão,TRATAMENTO DE PRIMEIRA ORDEM-CO-

EVL\ DE CALÇAS cujo valor il�O V3Í �lém de oitoZINHA BRASILEIRA E ITALIANA
contos de rêis, por ISSO que oAnexo: Armazem de secos e Preço--l$OOO. rm.quinario nada sofreu.molhados Ainda de acôrdo COIl; os in-

Derval Sauta t::atariua : f(olrmes daquele diretor, o algo-
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiíii__iiiiiiiiiiiiiiiii_liiiliiiiiiõliiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-l, �INES (;OROADOS dão acum�lad� na

1 •

secção
h'

emali
conseqo-r c. 1 <.l,; Ultimas c uvas,

--.......--�����������������IIII, REX, às 5, 7 e 8,30 horas: [icár« uu nirlo e agora, com o

calO!, pr vc.u'lira-se a wmbustão

PA'DA, RIA TRESK" í fLORES DE NICE com espontanea.
f\ II! Ema Sack e Paul Kemp Ao irromper o incendio na

I 00 secção, o operario Pedro Brnite,
I Preço:-l$S .

_I dI de 75 anos, mora;:Jor á rua a

Moóca, que dorrr.ia sobre parte
do algodão que pegava fogo,
sofreu queimaduras de lo' gràu
no rosto e nas mãos. A assis
�encia prestou-lhe socorros.

A delegania do distrito tendo
ciência do que ocorria pediu o

comparecimento da policia tec-

1Uil ts"qU'-'{fl
a Alen a"h,·

ARNALDO MARANHÃO
rua João Pinto n· 5,
Caixa Postal n. 45
Phone 1.346
Telegr. "ALGODÃO"

Codigos�'Ultião',"MaS4�ote"e partieulares
Sub-Agentes em: Joinville e C;uritiba

térreo

Representante directo de Fabricantes e Ex
portadores dos seguintes artigos:

ALGODAO EM PLUMA DE TODOS OS
ESTADOS PRODIJTORES

.L\.doraeão
Besponsabil izado

Fran�a
a

_"TU.
-----

-

20
Pceço-l $000.

A deltgação sovietica d ...u ti

conhecer as idéas a serem de5e�
"olvidas no discurso do. sr. Lit-

.

If e es")areceu a DfJfiÇ<iu dos
VIDO -

. •

C' •

t 8') anunciar oficialmenteoovie s

a União Sovietica combate
que .

.

tá ao lado da TchecoslovagUl&,
se 1\ França j;zer o mesmc. Isso

I

foi comunicado ao govêrno de

França, em resposta a uma c�n
sulta reafirmam o que a. Uniêo
Sovietica cumprirá as cbngaçõeb
do tratado, no caso da França
tambem o fazer.

.

PaI cons�guinte, antecipa-se

que o sr. LitvilloH procurará es

clarecer que sómente a França
será rf':sponsavel peio abandone
em peupectiva da Tche��5Iov_a'lquia, porquanto os Sovle.s nao

estão obrigados a combater, a

não ser que a França marc.he
�m auxilio da TchecosIovaqllJa.

Visitando-a V.S. constatará que este estabelecimeto
trabalha com larinh3 de trigo de 1 a. qualidade, reconhecerá
lambem que se trata àuma Padaria sue se encontra apare
lhada com toctos os rtquisitos de hígiep-e.

RUA L>EODORO

ROYAL, 3S 7,30 huras:

CORAGEM DE MULHER
com Sally Eilecl! e Robert Ar-
mstrong.

A Tehecoslovalluia
dosistirá

Conferencia de LI m

médico brasileiro na

Alemanha

BERUM," 2 t - O médico
brasileiro I Bclcio Martins fez
ontem' uma conferencia na

t\cademia Medica Ibero-Ame
ricana. O embaixador do

rasil fez-se reprE"sentar.

Flortanopclls
._-----'----------- _ ..,�,,"�",.-

. ,�'., .'

I.'�

ás 9 horas ne Correio
ás 10 horas na Agencia

Sua carta chegará
Domingo na Europa

r
Inforr-w-"'açoes:

Sindicato Condor Lida.
Agentes: Carlos Hoepcke SI.A

UA CONSELHEI:10 MAFRA, 34 - FJorianopolis

Procura-se com urgencia
um bom tipografo. Pede-se
referencias. Os interessados
devem dirigir-se por escrito,
mencionando ordenado á ge
rencia da CID l\DE DE BLU,
MENAU-caixa postal 57-
BLUMENAU.

r������,��]���r�'�
� V" I I- �
� luBva 'izOb lua

�ljjI raz D a Pi.iI� participa aos parentes e �

� pessôas de suas relações o �
�J contrato de casamento de �1
� sua filha BLANDINA com �
� o sr. ORLANDO PRAZE- �
� RES.

�
�

.

Biguassú, 11-9-938. �
� �'-�[����i'ij �
� �r;LANDINA � �
j � e � �
���ij ORLANDO

H����� apresen- 'ã'!� tam-se �
� noivos �
i��::::zt":�=�

Pó de arroz e rouge I

combinação feliz

Adora�ão
. a venda em todo o BrasilO sr. (.etulio Vargas notadamentE\ na Capital da

ofertou a pepita ao Republica.
Tesouro I Esta a maior prova de sua alta

qualidade.
RIO, 21-0 prc�iLlente da

_.
_

Repub!ica deterrnir.ou que .,fc..s�e entregue ao ministro da

VENDE-SE uma maquina'fazenda mna pepita de 011-j de escrever «Woodsto�
ro, pesando 332 gramas, i rk)>, por 600$000. r�l!a
para que a mesma seja re- Salda.nhú Maril1i1o n. 10.
metida ao Banco do Brasil,
como contribuíção sua para
o deposito ouro que o Te. '" Lo
�r .ro Nacional ali m<1nterr.- "",ac iiorro

Essa pepita foi el1contr�da, Pede-se a pessôa que tem
ha tempos, nas cercanias de guardado um cachorri:1ho
Cuiabá e presenteada, logo �branc;) e preto que atende
dep()js pejo interventor de i r'ir nome Lux, fazer o úbsc
Mato Grosso ao sr. Getulio I quio de entregar a rua 28
Vargas. l

de setembro n, 66.

._-----

,I
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