
"A estrada que acaba de ser inaugurada, Urubici"'-São
rasgando os flancos da Serra do Mar através pinheirais sem fim,
com as condições técnicas exigidas pela moderna engenharia
rodoviaria, honra sobremodo a administração do Estado de Santa
Catarina, contribuindo eficazmente para a' grandeza do Brasil"�
declara a A GAZETA o ilustre comandante Candido Caldas do 14· B. C.
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, As visitas de ins
peção do ministro

RIO,�� -

G��;'��indO em i
suas visitas de inspeção, o minis-
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tro da Guerra esteve nos quar-
J A I R" G A L L A D O leis do primeiro Regimente de

Cavalaria Divisionaria, Batalhão

1244 de Guardas e Centro de Prepa
raçãe de Oficiai!'; da Reserva.

A
A voz DO POVo

Dr. Neloêu namos� Sii'no
terventor FederaD

Proprietario e Diretor Responsavel

ANO VI Florianopolis, Seda-feira 23 de Setembro de 1938 I NUMERO
._------------

COI1l grande il11ponencia
eextraordillarío bri·i an

tislDo foi inaugura,da a

rodovia urU�iCí�!O'São Joaquim. /' '

A inauguração da Nova estrada res, destacando se ) dois
.

grandes
ligando Urubicí a São Joaquim, dísticos em que e(fl lia:' ',c Agrade
que veio arrancar do isolamento cernas ao digno Interventor esta
com o litoral esta formosa e flo- rodovia», «Viva o dr. Nerêu Ra
rescente cidade do nosso Elltado,' IDOB e sua couiitiva ».

ao mesmo que encurta o tempo Descendo do automóvel ent re
do precurso com esta capital, ou- os aplausos vibrantes da multi
trora feito em três dias para ser dão, foi o Interventor Nerêu Pa
presentemente abreviado para 6 I mos coberto de Ilõres por um

horas e meia, é um dos grandes! grupo de gentis senhoritas, ao

e relevantes serviços prestados ao mesmo tempo que os escolares'
Estado pela atual administração cantavam o Hino Nacional. I
c, tlfinense. Lm grupo, constituido por cen-jAs manifestações prestadas pe- tenas de cavalarianos, tendo co-

11'.9 populações beneficiadas ao SI'. mo porta-bandeira Q sr, Manoel I

Int;rventor Nerêu Hsmos,
.

nada ln,acio Vieira, achava se .formado, I Creada pelo tratado d2 Versalhes
mais foram de que um preito de aíim de escoltar sua ex«.a. e sua: I

justa gratidão, por parte dessa comitiva até Urubicí: I I
. PRAGA,. �2 - O governo_ public?u um comunicado oficial,

!zenle� laboriosa, que não sabe
.

T.' I dizendo .que o r;rnlllstro das Helações �,:vla declarado aos r�presen-
mentir nos seus arrancos de en- CONfINUA. Nc\ 2. PAGINA

•••_._."" n,.. ,.. __
' tantee diplomaticos da França e da Grã-Bretanha, que aceitava as

. . CD8..IIEl1................... _ ,., .. .

f I d I f A

tusiasmo, Dt;m na.s suas demons- I :; e:nge.nclas ormu a a,s na proposta ang 0- rancesa, para ceder o ter-

1 rações de simpatia. Ii : rítorío dos sudetos a Alemanha.
Cortando uma vasta região re- 61 I m p r e S S 0- e s i n 0 li S P e i tas ., A gestão realizada pelos governos de Paris e Londres tornou

pleta de panoramas que sufocam, I : ;::J: o caf'lt�r de um ve�dadeiro ulti.matu:o, ao qual não podia se r�cu-
rur stra a nova rodovia a compe-I

�;; me....n ••
·· --

= �",.......�:;-..;....w.� : sar a Tchecoslovaquia, que assim fOI forçada a aceder aos pedidos
ter.cia dos técnicos que tiveram I O ilustre eOmandtlDte {:ristiniano Ara- : dos sudetos.
'8 cargo a sua construção. i • d O De tal modo a Republica da Tchecoslovaquia creada pelo

Não adm!r�, pois, em. face dos I IIba, em carta dirigida ao dIretor e: Trata�o de Versalhes deixou de existir ex�tamente ás 4.,55 horas,
frutos que irao ser colhidos pela.: ••A Gazeta", dá 8uns impres'ii6es sobre : I de hoje, quando o governo GO sr. Benes aceitou o desmembramento
gente honrada- que labuta naque- ! a rodovia lJrubieí-São "Joaquim : do território sll�eto, entregando a nota oficial aos embaixadores da
le manancial sberrimo da terra- ! : I França e da Grã-Bretanha.

barriga verde, que ela desse lar- .. O diretor desta folha,recebeu ão comandante crtstmíano :!
ias ao s.eu contentamento e que i

Aranha I! seguinte carta: • Os tchecos exigem unI governo de
venha 8. guardar no coração o no- Meu presado amigo Jairo Callado. .�.: ear.ater ml-II-tar. Tendo sido honrado cem um convtte de sua ,�XCla. o •
me daquele, que abriu ali portas.

sr, Interventor Federal, para assistir a inauguraçãg da estrada •
a uma das mais floridas zonas do I de rodagem de Urubicl á S. Joaquim, e, desejand� levar ao co' � PRAGA, 22 - Realizaram-se ás primeiras horas da noite
Estado

.. garantindo o f�turo e a nhecímento dos meus patrícíss as rainhas tmpressoes do que vi : I'
duas grandes manifestações do povo tc�eco. contra a resolução to-

prosperidade dos seus filhos, .0 e conclui, soüdta lhe a finesa da publicação das Unhas que se
• mada de acatamento ao plano franco-britanico. Urna das manifesta.

'f
"'" seguem, confessanrto·lhe desde jã os meu_s sinceros agradecímen- •Essas mani estações começaram: tos. Cordiais saudações. (o) CR1STINIANO ARANHA.

. II ções teve logar frente ao edificio do Minisr-: i'l cL,,; Relações Exte-
a esteriorisar-se na chegada de • -"A rêde rodoviaria que se extende por todo o ternt?!io 81 riores, Os manifestantes e altas vozes rr c. ..uuavam a formação de
sva excia. á localidade de Tr�ça-.: Catei'inénse, servindo todo o seu litoral com as suas regiões : ut? novo governo d� carater "m�lital". L .' �hilÍJ mome�to.êsse pedido
(lo, onde entre outras pessoas,. fronteiriçás mais afastadas, e um� das obras que ,vem chaman-

: I fOi levantado 1.08 grItO! de: Viva o ex"rclLo! Necessitamos duma
!lg'lIardavam os visitantes os

se-I
do a atenção de todos os brasileuos como paradIgma a seguir.

.. dl'tadura mill·tar".
Santa Catarina de 1930 para cá tem progredidO de uma maneira

gl1intes senhores: vertiginosa nesse ramo de admi111stnção pu'�lica. Enquanto : A outra manife!!tação teve logar frente á residencia da de·
Dr. Indalec,o Arr!1da, prefeito que naquela época não haviam mais que 7 mIl quilometras de

I legação alemã.
de Lages; Arno Mayer, prefeito. estradas de rodaBem, hoje a sua extensão supera a 20 mil qui-

.

I G
. lometros !1'al progres�í) repre:olenta uma medida, superior a

de Bom RetIrO; corone regono I 1.000 quilometros de estradas const�uldas por ano e entregues Hitler vai exigir mais aiuda
Cruz. prefeito de São Joaquim; ao uso pu'blico. Para que os catannenses avaliem o. esforço I
capitão Guerreiro Brito e tenen- ; 'que vem sendo despendido e o v,alor desse empreen�lmento, :
·,tes EV8ndro Silva, Frrncisco Soa- ! :; basta assinalar que somente os dor!! Estados mais fortes da Fe- :
'les e Euclides Monteiro de Bar- e. deraçãn, S. Paulo e Minas Geraes, tem maiores quilometragem! •

Mas. �uardf\das as devidas proporções, quer n�s asp�ctos �e •.

1'0!l, oficiais do 2. Batalhão de: passibilidades cconemicas, quer sob as extensocs terntorials, •
Sapadcres; dr. Serafim Bertaso, : quer sob as formas de suas ut1l.isações imediatas, nenhum Es· ·i,<Ir. Lourenço Waltrick, Vidal

Ra-I
tado se avantaja ao de Sta. Catanna que, ao 'Par das construo

D.IOS Filho, Celso Ramo!l, coronel I ções que ja beneficiam as regiões por elas aortadas, vem realizan' •
do outras muitas, teneentes a levar a civiUsação a zonas terri- •

Emiliano Felicidade, João Cruz ,I toriais de inestimavel valor economico e que fasem ha longos :
.Jl.lnior, dr. Nelson Ribeiro,

Bento'.1
anos esperando que o discortinio des governantes cempreenda a ·1

l��rraz, Henrique Ocejra, dr. A. sua ;orte, 0 seu direito de participar, com os 4tmais, dos bene, : IL· ,1 A' d F ficios da civilisação e do engenhO humano. A estra�a que tivemos :rontes Ima, ur. gnpa e a-
a felicidade de ver inaugurada em�Od(J corrente, e am dOI em- GENEBRA, 22-Em seu discurso na assembléia da Liga

lfia, Hercilio Viei�a, dr: Joaquim I preendimentos, a meu vêr, mais netavel da administraçãe do :! das Naçõe.s, o sr. Litivinoff acusou a França de responsavel pela
;.í�rruda.'. dr. Hennque Flal�o, 080- Exmo. sr. dr. Nerêu Ramos. E' uma obra de _engenharia port�n' : I situação atual e pelo abandono da Tchecoslovaquia em face da

Ab I de Souza MarIO Cu I tesa e e'o crCI'O que se não fossem a obstinaçao de Sua. Excla., • I h P
.

d I'
. .

dno 110.,
. -_.. i d • Aleman a. rosli!eg�In o, em Ingu30...em. mCIs.iva �dY.ertiu .o,mun o

b d S b d B E o engenho dos que a traçaram,a pertinac a os que a execu�aram, I - -

111. a, r: .a mo e arro.s, "na

I
através dos pincaros agressivos a serra do .mar, mafl!mando :' de que a amplltaçao da Tchecoslovaqma hOJe, nao ImpedIra, ama"

dmo RibeIrO, Lauro MartIDS, Ha-
penhascos e contrafortes, abeirando.se de abIsmos profundo�, .: nhã uma guerra generalizada.

milton Vieira, Afonso
..

Blayer, até galgar um plateou com .300 metros ,de altitqde, para depois II'
,

O orador investiu contra a politica franco·britanica, reve-

M Fontanela Otaclho Cou I descer em demanda de S. Joaquim ven,cendo os m,esmos peri-. d F
.

f' dR'arcos ,-
dI: Ilan o que a rança reCUSOU-ie a aceitar o o ereClmento a USSIIl

to, Ludgero Soares e outros.

'I
gos... Ell creio, não fosse a vOlltade fume esse! ustre patricio

I
nCl sentido de ser reall'zada un;>a "onferencI'a "'ntre os respectl'vosque conduz Santa Catarina aOIl seus grandes destlllos na Fede" ..... " ..

ração, aquela gigantesca obra jamais seria levada 11 termo! Os .1 Estados Maiores com o fim de estudar medidas tendentes á defesa

'-;hegada a Traeado meus patricios catarinenses ,odem ajuntar ao seu atual

patrimo"II
da Tchecoslovaquia.

.... • nio mais esta obra de enseltharh que veio integrar na sua Falando com a máxima franqueza denunciou a politica de

I eo�unidade vastos rincões de fertilidade invejavel, como

Traçado, é uma localidade cujo o vale do rio Canoas, a.nde lIe espraiam inUnd�s taboleiros i Londres, a qual classificou lie "sem resistencia aos daninhos e in-

nome provém precisamente pelo I verdejantes do trigo, de Unho, de aveia e outras nquezas agri- 'II saciaveis agressores", para reforçar o bloco agressor, inte�rado pela
• colas que nio tinham como chegar ao literal e aos cen· Alemanha, ltalia e Japão.fato de, ha 20 anos a esta parte,

tros consumidores. Vi milhões de pinheirais, florelltas sem

I L·1'· ff'
.

�I h
.

viver a sua pGlpulação na

espe-·I par dessa madeira preciosa; com a construção dessa es' °I
I IV IDe InilIDUOU que a , eman a vem praticando um

rança de tornar-se efetiva a cons- trada lã se dotam, m3rllinands-,a, os �elineamentoH de ser' I "bluff", advertindo que os problemas internacionais não pódem ser

trução da estrada Urubicí-São rl\lis.s para o seu aproveitamento mdustn.al! Pouco antes de : solucionados por meio de con�essões !avoraveis ao arrastar da eilpa-
1 se chegar ã S. Joaquim eeti se formando um J)ovoado que .: da. Revelando conversações dlplomatlcas secretas com a França,Joaquim, de quem se a egava. em breve lerá uma cidade. São es desbravadores que se fin- : disse::achar-se desde essa época feito o. cam nas fraldas do!! montes de l1in!teirai� para a explora· i

"Q d h d'
A

G
�eu respetivo traçado.

.

ção das madeiras que em breve fo,!marao a rIqueza �e expor' I uan o a poucos Ias partI para enebra, o governo
Na sua chegada, foi, ali, o sr. tação. Por todos estas consideraç<>es eu me permIto, 1eU· ,francês pela primeira vez perguntou qual a nossa atitude no caso

h.terventor Federal, entusiastica- citar os catarinenseR pela dadiva com que lhes brindou o ! de uma agressão contra Tchecoslovaquia. Dei-lhe, I:)m nome do meu
. seu ilustre lJovernante: uma magnifica estrê8da dde rodagem, I

governo, a seguint8 resposta, clara, e que não deixava margem á
mente recepcionado, assim como

com"icêrcli de 50 quilometros e que custou (rca e 100 contes

I
du'vids: "Temos a intenção de cumprir integralmente as nossastodos Oi membros da sua

comi-j de r.. s. b'
-

d d
'

F '

tiva, vendo-ie toda a localidade o ngaçoes ecorrentes o pacto e Juntos com a ralilça prestar a

�J1la�a.a�. cOfll blJl��ira fiO· _ �•••••_
_ I Tchecoslovaquia toda a assistencia PQssivel.':

F ST o
nova

IGO O

oudeexistir e

v
I ------------�---_

Creado o Conselho
de Imigração e

Colonização
RIO, 22-Foi baixado decreto

organizando o Conselho de Imi
gração e Colonização, sendo no

meados presidente o consul João
Carlos Muniz e membros os srs.
Dulfe Pinheiro Machado, Artur
Neiva, major Aristoteles Lima
Camara, capitão de fragata AtiJa
Monteiro Roache, engenheiro Be
tim Paes Lemos e sr. José Oli
veira Marques.

Visam seus passa'"
portes

, �IO. 2� - Noticia-se que na
ultIma qUInzena até ôntern, com

pareceu á policia grande numero
de alemã.es que foram visar eeUii

passa-portes. Acredita-se l!Jue se

'aprontavam para partir caso rom

pesse a guerra.

franco-

Negado novo habeas:
corpus ao teuente

Prates

BERLIM, 22-Nos circulo i!! politicos e diplomaticos acredi
ta·se que Hitler não se contentará com a SQlução teorica do caso

dos sudetos, em consequencia da aGeitação por parte do g(werno de
Praga daI! sugestões anglo-francêsa. O "fuehrer" exigirá uma solução
imediata e efetiva com • entrega á Alemanha do território da
Tchecoslovaquia, atualmente habitado pela maioria smdeto.

Litivinoff eondena a politica
britani�a

RIO, 22-0 Supremo Tribunal
Militar, pela terceira vez, negou
habeas-corpus aQ tenente José
Manoel Prates, que se encontra
prêso no quartel do 80. Batalhão
de Caçadores, que pleiteava li
berdade, sem prejuizo do proces
so que vem respondendo, sob a

alegação de se ter exgotado o

prazo para a formação de culpa.

o rosto de Tania
Mara, com nova o

peração, adquiriu a

forma primitiva
RIO, 22 - Em tempo, foi no

ticiado o caso da art.ista de radio
Tania Mara, que movera uma

ação centra certo cirurgião plas
tico, por ter este, á guisa de em

beleza-la, transformado o seu

rosto '(lara peor. Agora, segundo
se anuncia, Tania Mara foi n)
vamente operada no Rio e o seu
rosto adquiriu a fórma primitiva',

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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1l�1l·. Hall.GoI61i.� P�i"deneb·as!!
ih.!l!itrre Diretor da Diretoraa de

Estradas de Rodagem

j
i

J
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Ia
Dr. Saranm leriaso, opc-
raso engenheiro chefe da F.,'

. gião serrana, 'om sede cin

Lages

•
,1
'.

contra rem cidadãos como o voloroso tribuno e .ardente IJ3lr iot e que I
ora nos gUia,

Nas festas inaugurativas da estrada Urubici ii São joa- um

quim é com jub;lo que constatamos a presença de vultos Cr,!00 V, tes

Excia. que as abrilhantarão extraordinariamente, delndn�trálldo o

'I interesse que dispensai; com a estrada. ao nosso municipio.
/\0 proferir estas simples palavras, expresso () sentir una

nime do povo que acode a esta recepção prestando preto e ho
menagem a V. Excia. e á seleta comitiva que o iiC')rnp�f1h'l.

I Bom e querido Interventor, chegou tambem o momento

"j I en.l que posso pedir.vos_, urna graça para ° !)Jvo, urubicie.ise: a

.:

I
cnação de um Grupo Escolar pan o FlCS,O distrito:

Observae quantas crianças ternos. A insrruçã J, be n o so

l bemos, é em nossos dias uma força e só por me.o deh é que se

II podem hoje formar cidadãos verdadeiramente uteis á Palria.
,

Confiada. exmo. sr, dr. Nê'rêu, em vosso allc) criterio e

'i no programa do vosso glotio�o' e benemerito governo, estou certaDignissiroo Intel ventor. NossoS
I : de que muito breve seremos atendidos,corações neste momento pa pitam

de satisfação, diante do vosso Cei. Gregcrio Cruz, dedi-l Falo .e.xmo. sr. Ínterventor, ex�rim,ndo, o sentir deste

carinhoso �esto de fraternidade. cada e honrado prefeito de I povo �e Urubici, q�e apresenta, por m::� int-rrnedio, suas sauda-

Este punhado de cornpanhei- São [oaquirn I ç�es simples, mas .slDc�r�s. p��tldas ?O Intimo dos n;>s;os cora- «Senhor Ínterventorl Eu vos saúdo em nome df) Prefeito
.

Ad� 1 d ,. çoes, E como a sinceridade t" laconica, em poucas pale vras, tul deste Município. E nesta saudação, não encontrareis u n gest»lOS que aqui ve ,,5, ,Hmra .di com a presença �e v.

lexc,�. apr:- do terei dito. Simolesmente: Boas vindas! Felicidades!» POStiÇ0 ou teatral: els é filhil do en'usiesrno crescente que méck ';sentam-vos por meu mterrne 10 suas congratulações pe a vossa VI-
Por ulti f I d N I d L R'�'

.

d d' d minha e do meu• t b _j -

- E - d' dei 'd· or ultimo, a ou o f. e son a uz IOcHO, prorno- que precisa, ca a la, a a miração ,u p.ivo. pelasua a es e a ençoano nncao. nao po ta eixar e ser assim, bli de, S-
,.

f' d h d E. . -

d d I Id d -
' .

d
tor pu ICO a omarca de ao JoaqUim, que assim se expressou: V06sa igura e ornem estado.

fO,15;
a S.IrlCê.r! da ede

a ea. a e

qufe
sao

apanaglOf .

a nossa gen- «Senhor Interventor Federal! A incumbencia de' saudar' Por isso eu vos ahrrno, sr. Interventor, que ..'iutro qu� Íquerte, rem msplra o e v. excla. os avores que usu rUlmos. .

d'
. ,

dS• V v. exclO., no momento em que novamente vindes é terra Toaqui- po erla se eXImir, nesta missão, c.:;m mais maestria e i oneidadt,Df. interventor. alho-me desta oportunidade para afir- J

neme para inaugurar uma obra que se destaca .!lO D, laoo rodovia- como si de�empenhdsse Ina testura de vossa e�tatu�. gravando d:
mar·'vos, em nome de meus companheiros, que nesta localidade

, d
.

I b rio de Sta. Catarina·-é s;)bremodo d�svaneced0m para mim, por- cinzd em punho, no bronze ou no marmore frios, as liilha5 indt,�estão as vosgas or ens, catarmenses que a uiam quotidianamente
d que é a incumbellcia da terra desvanecida pelos inurn(�ros ben�fi- leveis do vosso todo, com os muvimentos ordem dos do centr,)pela or em e pelo progresso da nossa querida terra: «Santa Cata-

rina» cios recebidos de vosso govêrno e por sua vez, a recepçã,o neste que pensa, mas nenhum 8 mim mo excederia em zelo ou boa von'

T· 1 _1" municipio é camo a homenagem do proprio Estado, CU)' JS destinos tade, onde só fUIlci00a e age a voz do coração que bate com o
e-ímmo, SaUClanlJ(V,'os, e, 'saudando-vos, eu vos dIgo

I d vindes norteando na caminhada para a realização de &uas grandes esti:nulo da amizdde.
com ex simp ici aàe caraleristica dt" riOS 'os gestos de Urubicienses: -

Snr. Interventor, sêde bem vindo a esta terra, aspirações. . A pia e santa admiração deste povo que se não ajoelhi!'
Víva ° Sm. Interventor a sua comitiva».

Ha três anos que, para felicidade do nosso Estado, '/indes diante de vós, para vôs agradecer a generosidade dos favores t!

S d dirigindo os seus destinos e 8! ohras que aí estão são te5temunhas beneficios a ele prestados. por que SI! não ajOoelha contrito aos Ileieguiu�se no uso a pala vra, a gentil senhorita Leci Kun- t'

mudas mas eloquentes na concretização que representam de aspl- de um homem de Estado.tze, nos telmos seguintes:
«E.xcel"ntl"'''I-mo Dr. lU�re"u Ramo� e d'

. . . . rações que se realizaram-Em todos os ramos da publi-a govet- Com a inaugUJaçlio desta esplc:mdida rodovia fizestes mm'
� v_ • I 'k � 19msslma comItiva"

d d' b I

, I I b· d
,.

t 1 d d d hE- d ..

h I d des'. nação sente-se a atuação e uma vonta e lll(.1ue rantavelm�n, te rea.•
Clar nos a Ias os pessl_rmstas, la a ores e to a a .ura, a pa'_�JS o momento e prazer: eIS o sIgno ospita eiro o povo

'1

d d lizadora que crês o Juizo de Menorc3 para amparar a mfancla lavra da descrença! E nao estar003 em vesneras de elelçõ�s! Ei"-ta terra, representa o por to os os seU5 valores trazendo neste> t

desvalida; que resolve o problema d'1l saude implantando no Es- ai a obra. Eis ai ° executor.illstante a v, excia. as expn:;s�ões do seu agradecimento p!!la vi,
Na-o é demal's fazer r;-,Iembrar aos;la com que v. excia. honrou este distríto. tado uma organiz:lção sanitaria moderna; que funda a colonia de ::::

E' portanto, um dever civiro de congratularmo-nos pela leprosos, para atender a um problema cuja solução por longos dos benefícios que vindes fazendo a este
.

b f anos foi lamentavelmente esquecida; que ót �nde o problema de n\!ose.
ação palnotica e ene ica que recebe o povo Joaquinenóf! no atual

nacionalização do ensino e funda estabelecimentos novos de difuregime administrativo de v. excia.
E são do mesmo por todos os recantc,s do Estado.stou certa que esta reprelientação trará ao nosso conhe

.

'd Essa a feição de um governo na realização de um planoCImento, uma Impressão sensata e um povo altivo e nobre que d
. . .

) - , b d d'I d I J b J d I
e asmtencla socla nao 50 es oça I) em Iscursos e platafórmasao vosso a o se coop,ratlJ a em co a orar pc a or em e pe o pr,)· I dI'

'.

g,esso do torrão cararinense.

I
mas eva o a VlçUelrarnente, a �ua concretização em obras que

L t
atestaram a sua benemelencia .

.

evan emos um viva ao dr. Nê!eu».
Aí está essa magnifica ampliação da rêde de estradas,

por onde vae correndo ('amo em vrrda.:lf!;ras arterias o sangue vi,
talizador do Estado, representadu pelo aumento da sua produção

A ' -
.

I ·d d I que
encontra no meio facil do tramport", o seu impulso seguro,pos esta recepçao, que se Impoz pê a expontanel a e, f" b'l'

I N A R d' b
i lê IClente e 8S1 ar.

$ gUlU o sr. nterventor ereu amos e emal. mem ros de sua I F ' ICi)mitiva. para Urubicí. escoltado pelos cavalerianos, sendo alI I
altam'me p� avras. prr rlizer o quanto sois benemerito,

c;, .�uardado pelas autoridades, colegios locais, banda de musica e! mas quero. que v.

edxc�a. veja L \; minhas palavras a alegria de
d I

.

d I d b S
I vossos amIgos e a lDuadores qUe neste momento vos saudam jubi- porquewan e massa popu ar, es�rugm o os apI8U$OS ao esem arcar ua' I .,., d 'd estudar1':XC1'a a C 't' I osos por mais esta VISita a terra agra eCI 8»,}L,. • '- oml Iva.

Dando as boaG-vindas falou, inicialmente a meinna Ana \

Beatriz, que produliu brilhante improviso, seguindo-se a serihori.1
nha Maria� do Carmo qlJe pronunciou a oração que segue: . I«Exmo. Snr. Interventor do Estado. A população urubi - : Depois de um ligeiro �peritivo. dirigiram·se os visitantes,
cicnse rejubila. O distrifo de Urubici engalana-se para receber o' acompanhados de todos os presçntes para a ponte onde começa a

peclaro estad: ,ta. que oro mão firme dirige os destinos da teorra. nova estrada, procedendo-se. então á cerimonia da abertura da
Harrig:l"vedi'. conduzindo-a a um futuro promissor que será de; nova rodovia ao transito publico. pronunciando p.essa ocasião ° �r.

e!� ,d 1; ; g .Illdios<iS proporçõ:!s, eilquantO à .

sua frente se 1::0-' dr. Celso F�usto, ,ilustre Secretario da Viação e Ob�a5 Publicas

Saudando o nobre VISitante

falou o sr. João Koerich, que
pronunciou o seguinte discurso:

«Exmo. Snr. D;. [nterventor
do Estaria. Nobre comitiva. Fui

magnifIco imp�oviso, a cada momento entrecortado pac vibrac-
aplausos. 1-

Aberta ao transito a nova estrada, seguiu o Interventor
i\lerêu Ramos"! to los os componentes de sua comitiva. para Mun
do Novo, aprazivel e poeti:o recanto da nova (ostra da, situado a

1.300 melros de altitude, onde foi oferecido Ul"!". suculento churras-

rhetorica,

Contiuua�ão da la. paginai

designado, peles rn-us cornpa
nheiros di localidade de Tra-
'çado, para neste momento, fazer
uso da palavra. Muito embora,
reconhecendo-me faltar o cultivo

co,

Nest s local foi muito r preciado um primoroso quadro es-

intelectual necessano, não quiz
declinar da honrosa mcurnben
ela, conhant s na beuevolencia
de v. excia. para com minhas
frases destituidas de flore3 de

tatistico, grafico e fotografíco, com a descrição minunriosa dos
trabalhos executados, trechos e persceti vas da estrada. da autor; .•
do distinto engenheiro dr. Hennque FIalho, sendo o desenho exe·

cutado pelo sr. Nabor RIbeiro.
Oferecendo o churrasco, falou o dr. Ht:nrique

cuja oração publicaremos oportunamente, seguindo-se-lhe
Agripa de Faria, que pronunciou o seguinte

Fia!hc,
o dr.

Discurso

povo que nos ouve o valor
reucão da terra·catari·

Na ponte

A rodovia Sdnta-Pâinel ja inaugurada, com 26 quilometres"
que custaram 350 contos. a rodovia S. Joaquim-Urubici, qu�
ora se ina.ugula cu�tou quasi 700 contos, ii est.uda Sta. Ana -
Urubici, custará quasi outros 700 contos; o serviço de reconstrução
do grupo, cons�rução do galpão, terraplanagem e muramento da
praça orçou acima de 100 contos e a contos, o custeio da li
nha tdeforlic'a. Painel-Santana.

Inclua-se nisto como suprema garantia do nosso amor a e

Donne e pronta solidariedade prestada a vós, nos mome::Jtos defi,
ceis de vossa vida publica e teremos grandemente acrescida a cifr aí
que medirá o quilate de nosso eterno e nunca arrefecido re(;onhf�- /
cimento pela vossa figura inconfundivel de homem publico.

Não é opOltuno traçar-vos o perfil de estadista. mesmo

sl:!riam tão variadas as facetas que se tomaram nece;sartas
que o artista n110 poderia � não deveria �er eu.

A minha missão é �e agradecer o premio qU€ S. Joaquir
recebeu. Quel;[J agradece exalç'l 85 qualidades e o valor do premio.

•
e enaltece a personalidade do ofertante.

Qual o valor do premio? Setecentos contos? Não! O valor
do ptmio não se pode avaliar pelo preço apenas. Para nós ú V8,·

lor intrinseco da r0dovia que nos liga a Capital e que foi ela qu"
DOS tirou do isolamento em qlle viveu este povo que lambem tró-

(;ontioua_ ua 7a. pagina

Em Urllbieí

,
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Proprietario e

J A I R O
Diretor Responsavel
CALLADO

lEI .

--\
. .& '

CHARLAUTH �'\I'dirá logo sorrindo: que produto I ':" i_)

maravilhoso I "t_

A
Ate.Sado eoutra a
séde do SíndiQato de
Professores Polo

nêses

A VOZ DO, POVO

RIO, 21 - Em face das con

troversias existentes na aplicação
elo que tem sido determinado,
quanto aos descontos, empresti
mos e compromissos de militares
e civis, assistidos pela Previden
cia dos sub-tenentes e sargentos
do Exército, o ministro da Guer-

RIO 21 - Informações prece- ra declarou que se encontram na

dentes 'de Porto Alegre, dizem que 1 sit�acão d�s mi!itares os funcio
na granja PROGRESSO de pro- DarIO; aludidos, ISto é com os. e?l'
priedade do ex-prefeito sr, Alberto preS�J1IlOS eIlqua�r�do3 no hrlllt.e P d

a quem encontrou
Bins, foi apanhado um condor consideravel, proibidos de. tr�ns�- e e-se uma c�chorra "lox-
l7.ig8nte�co proveniente da Cordi- {rll' com qualquer outras institui- t e r r I e r" de cor

�
.

- 1,;, I h branca com uma orelha preta queIheíra dQS Andes. . o l'le ,en ..
am Cf)�pro- atende peío nome de TIPE, entre-

i .('�.( i, (It- en(;(>rrfH�fl f'Tn ''FJ('n IR Previden- gá-Ia á rua Esteves Junior n. 149,
\T·;inl. '" '1., G ., � 1

que 1!c.cá gratificado.

Clan'desti
nos espa

nhóes prêsos
LISBOA, 21 - Foram prêsos

quando pretendiam entrar clan
destinamente em Portugal, OiS in
dividuos espanhées Manoel Itodri
guez Costal, José Pardellas Do
mingues, Benjamin Fernandez Vi
dal, Adolfo Pardellas Rivera, AI
fomo Severo, Juan Garcia, Pablo
Mirandela, Benito Rodriguez Pe
nera e José Fernandez Rodriguez,
que declararam haver pago cada
um duzentos e cinceenta pesetas
8 Benito Rodriguez para fazê-los
entrar em Portugal. Este indivi
duo havia-lhes declarado que po
deriam passar a fronteira sem

receio, pois os guardas encarrega
dos da fiscalização estavam ao

par de tudo e não se oporiam a

que êles entrassem.
Os prêsos foram colocados A

dieposição do delegado da Ordem
Pública, de Tuy.

Mais um gi
gantesco
condor

foi aprisionado no

Rio Grande

L,

grande", lj.' fo: n 1 c', .1 Pi \ l

veiro, sucuw biu Hu fH imeit u em

bate com a colossal ave de rapi
na.

Até novelllbro, O " \J
mirante Saldanha!'
volta.·. para o

Brasil

Abrzrtura com VOZES NOVAS, elementos
estreiantl!s no roõlo,

A's hor-cs cedas, jornais falac)os com n o

nctcs 12m pr írneirc mão, fGrnecii.'\o5
pele A r-iorr a, e oferta Da C(lSU
6uirnarã�s LiDo. agencia C'o Lo
teria feoerai

A's 21:30 rAHCÃO DO DIA • - Escrita
!2 inl'erprl21aàa por Lamcj"lini2 Babo,
urno aferia {la ccen De louçns "O

DRAGÃO.

A's 22,00 - O TEATRO EM CASA a Apre
5121110 U cornéõin em 3 atos àe l'ele�
í irio Silva, Amanhã si Deus Quiz�r,
na interpretação àe: • mesquiiinho,I - De ordem do sr, Tenente-Co- Isrnen!« 005 �alltos, hbigail maio,

tonel Comandante do Batalhão e Visieto Fer rcz , rtb et Peru, Roôolfu
Presidente do Conselho Adminístrati- rn C;YIZI' e outros.

VO, faço publico que se acha aber- A's 23 hs•. 5EREHfHA - o proqrcmu
ta concnrrencías publica para insta- mais linào õo raàio.
ação de uma cantina neste quartel.

50(?QRerS àe etuõtu : Celso 6uimarãe�3 eII - Os interessados deverão en- .

Oôuvclóo Coz z
í

VASSUNUNGA, 2l - Tendo I tregar as proposta lacradas até o
"

d' 29' 1000 1 Amanhã ..AlmirontlZ, Irmãos Tapojós, Alzi�sofrido um desarranjo no motor,' próxímo la , as
"

ioras,
rinha rarrargo, mouro àlZ Oliue:,.o.

o <Waco» do �orreio Aéreo Mi- que serao abertas no dia l' de Ou-
litar fOI' o'brI'gado a fazer uma tubro pl'óxiI,no,', A's 2:,35 - VIDA PITORESCA Ii: TvIUSICAL

III D d 1400 DOS COMPOSITORES POPULAR�S •aterrissagem de emergeneia na
- (ar!am�nte, as , as

('reação 12 renltzcçõo ÔI! Lamartinl2fazenda .: Corrego Rico'. deste I I�,O� hor�s, os m�ere$sados podC;"" Babo. Qidt:�i2:.. _

mumcipro, A aterrissagem foi rao obter ínfermações e e5dare�1-' '------------------
feita em boa condições. mentes necessarios na. Secretaría A U

deste Corpo. (Matérias do
Quartel em Estreito (5. José), i5 D- asde setembro de 1938.

LIGANDO O BRASIL
Argêntina

VARSOVIA, 21 - Uma bom
ba explodiu hoje á tarde no edi
ficio do Sindicato dos Professores
Polonêses, matando uma pessoa e

Ierinde varias outras. Os autores
do atentado ainda não foram
descobertos. O sindicato tem ten
dencias socialista pronunciada.

,

a

SANTOS, :n - A bordo do
<Itaimbê», passou ôntem pelo
porto, procedente de Porto Ale
gre e com destino ao Hio de Ja
neiro, o general Volner Augusto
da Silveira, presidente da eomis
são brasileira na construção da
ponte internacional sôhre o rio
Uruguai, entre Uruguaíana e Li
bres, ligando o Brasil ii Argen
tina,

O viajante, que vae ao Rio
tratar de assunto referente á sua

missão, disse aos jornalistas que
os trabalhos técnicos estarão pron
tos até o fim de outubro.
-Ainda este ano-e-acrescentou

o general Volner da Silveira-será
aberta uma concorrencia publica
em Buenos Aires e Rio de Ja
neiro, cujas propostas serão sub
metidas á aprovação dos dois go-

vêrnos. No começo do ano pode- PRODIGIO, significa MILAGRE
rá ser .niciada a construção da MILAGRE ifica sign
ponte internacional».

�DARLAUTH
A sra. Penha Bra
sil, restabelecida

usando o creme

Aterrissagem
çada de um avião
do Correio Militar

EDITAL

PARIS, 21 - A sra, Penha
Brasil, completamente restabele
cida das consequencias do desas
tre de automovel que sofreu, dei
xou hoje a Casa de Saude de
Monte-Valerien e regressou ao

seu apartamento em companhia
de seu marido que tinha perma
necido ao seu lado na Casa de
Saude, O major e a sra. Penha
Brasil contam partir para c Rio
de Janeiro em principies de ou

tubro, a bordo do «Almirante A
lexandrino ».

14· Batalhão de Ca
çadores

Marinho
I as 3

Ossub-tenentes e sar
gentoli de Exército só
poderão 88r aS8i8«i ...
dos peja �aixa da
Previdencia respe

tiva

for"

S. JOÃO DE PORTO RICO, 21

��������������������������--Os concertos temporariol do na-
, : -

vio escola brasileiro ALMIRANTE t
'

�ISALDANHA já estão terminados, os

I O f,..�.,••�'.'. � IN 1-1O
I

rombos do casco laram taphdos e

�........ __g�at�f�i��:. j!sP�:�li�::��f!����; . - .

'.' -- -'--�_. -"_"-
..

--' -0--.-. -,----e�
não estão, todavia concer·tadas e o

navio escola encontra-se atualmen
te ancorado na Baia de São Joio,
onde permanecerá até melados de
outubro quando terminará a época
dai tempestades nest� região. Antes
ae noveJllbro o ALMIRANTE SAL·
DANHA seguirá entãe para o Brasil
rebocado por um rebocador brasi
leiro que jã está a caminho deste
porte.

'11Os rebocadores norte'americanos
que safaram o navio escola brui. Atende chamados a qualquer hora dia e noi e
l.iro regressario proximamente ás

I ..luas bases.

�������������������������������
Só será jui...

--

gado segun... Sanatorio "Santa Catarina"
da...teira o

ex...tadete
Cajatí

lua 21 Foi requerido o adia·

mento,' flor 24 horas, do jullla
mento de' Antonio Francisco ela
Cesta e Ma.v.mlliano Benardes Car
neiro, acus.'ldos de aSlaSllnlo do
una advogado 'em Ita,aal.

O requerime.'qto, que foi feito

pelo sr. Eribalde <RebelO, promotor
pu.Uee interino e."" Niterol, l.i de
ferido pelo ).i. Jac.iJlto Lopes Mar
tini, deyendo os } 'éua eDtrar em

Julgamento amanha.
Em conlequencia dis.'� oper.u'le

uma altera,lo na tabel.'t dOI pro
celsol preparadOS 1I1ra a presente
lesslo. AssiDl Adalberto Martins,
CajlU, que deyla entrar en' Julga
mento amanhã, só comparec,ui ae·
ttlbunal na proxima segunda'l'Clira'l26 do corrente e Cesta Mala, a :u,

.iiiiiiii_iiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiíiii_iiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiilliiiiii�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilqu.uta.fclra. I

SiBvio Pinto da luz
Cap. Ajd. e Secr. do C. A.
� WRSJ!NI@W $I ....lP

TESOURO NACIONAL

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

advogado DR. ANTONIO THEORGA.
(Inscrito na Ordem dos Ad vogados e oferece REFE

RENCIAS BANCARIAS).
Escritorio: Rua l' de Março Dr. ll5-2· Andar
Endereço telegráfico: THEORGA-RIO DE JANEIRO.

MI�·DI(;O OPERADOR

:_)OENÇAS DE SENHORAS-PARTOS
CCNSULTORIO-RUA TRAJANO l7 SOB.

DAS 9 AS 12 E 2 AS 5

HESIDENCIA A RUA Nerêu Ramos 26
FONE 1450

André KiralyhegyDr.
DIRETOR PROPRIETARIO

Estação PERDIZES - Vila Vitoria - Estado
de Santa Catarina

€) melhor estabelecimento, perfeitamente aparelhado
paralo t;ratamento conservativo e cirurgico de doenças pul
monares (pneumotorax, frenicotomia, toracotomia). Este Sana
torio encontra-se locali8ado na Estação Perdize!l - Vila Vi
torta, na Estrada de Ferro S. PaulQ - Rio Grande, 800
metr0s sobre nivel, possuindo uz eletrica, agua encaRada e

estradas de aut�movel, com clima saluberrimo.
O Sanatorio encontra-se instalado eom aparelhos mo

dernos de Raio X Heliodor, Ondas 'Curtas e Laboratorio
para exames de escarro, sangue, fezes, eto.

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

�...

K
"

Programa diurno

De 6.15 ás 17.30 horas

Programa noturno

De 17.30 ás 24.00 horas

Nestor Amaral
Huno Rolanà
Habor Dias
60b Lozy
Or-queetrn õe Dansos
Haóamr2s 12 c Ali 5tal"s
Regional ÕI! Dante 50nloro
Eàuarõo Pntcn

ê

12 sua Tipic:a Corrtentee
Romeu 6hip5rnan com a orquestro ae

Concertos

I'
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Matriz
Veias e Magn

Filiais em:

Blumen.u, Cruzeiro do Sul,

Jainvile, Lages, Laguna, São
Francisca da Sul

MOSTRUARIO EM:

Tubarão

De Fama Muntil.11

!'! ,lJ;. RFT��" �l�';?«�l�� ��;:--'P"'\I� 7�"�

�Adolar SChW,UI ::" �'""-A:� -=Fc.::--vo r;(-tdM'��lEndereço Telegr.: DOLn • Caixa Postal, 32 �1""" ii \i)f4
nS. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARINA �'1 __

I',�5AGENCIA DE VAPORE:) �
Companhia Salinas Perynas=-Rio �
����g���e�r�si�::� tii������_-�\�

!
� Em loteria a sua favorita �

Navegação Cabofriense Ltda.--Cabo Frio �IVandenbrando & Cia.-Santos Rua Felipe Schrnitd rr 7 e 17 a

VIAGENS DIRETAS PARA O peRTO DO RIO DE JANEIRQ

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

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

Encarrega.se de classificação, medição e EMBARQUE de

�t()clas as especies de madeiras serradas. beneficiadas e em

tóros etc., cereais e mercadorias em geral. para qualquer
porto do Norte ou do Sul do Paí5. bem como para o Exterior

"ReCebe--cargas de tmportaçãe.i do País OUl do Ex
terior, para desembaraço e redesoacho para

as praçasdo interior
Ii}ESVIO QA E. DE FERRO ARMAZEM PROPRW)

SERVIÇO GARANTIDO E RAPIDO-PREÇOS MODICOS
, • *w"'evilS ' -' i,-jIllW 'h ri. ,�- :iam' ãiS

UiUL'

Banco do Brasil
Capital

FI�do dalreserva
10G.OOO:OOO$OOO
"259.746:100$000

�XECUTA TODAS AS OPERAÇOES BANCARIAS

AcaENCIAS E CORRESPONDENTES EM ;TODO O PAIZ
!:GENCIA LQCf...L RUA TRAJANO, No 13

Abona. em conta corrente. os segúlntes] juros:
)ep. com Juros (CONIERCIAL SEM LIMITE) 2% ala
)ep. límitados (limite de 50:000$) 3% ala

})ep. populares (idem de 10:000$) 4% ara
Dep. de aviso prévio (de quafsquer quantias. com retiradas tam-

bem de quaisquer ímportancías).
com aviso prévio de 30'dias
idem de' 60 dias
ídem de 98 dias

DEP0SITOS A PRAZO-FIXO:
po 6 mêses
por 12 mêses
Com renda mensal

LETRAS A PREMIOS.
por 6 mêses
por 12 mêses

Sujeito ao sêlo
-

proporcional.
Expediente: "cas 10iJás 12 e das 14 ás .15 Ihoras
Aos sabados: das 10 ás 11,30 horas

Endereço telegrafico: SATELL'IT"E"-
TELEFONE 1.114

4% a. a.

5% c

.....-- I � �..--

•

No:Estreito Ponta do leal

•

H E T E sL

Federal e Santa Catarina

de maquinas de escrever,

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

,

FERIDAS
:,1

fSPINHAS
iJ LCERAS
ECZEMAS
MANCHAS DA PflLI
D�RTHROS
FLORES fJRANCAI
RHEUMA1WMO
SG.RQPHULAS

SYPHIU1'IC:AI
fl�t ...

"""�"',,,,j�m
IUI� ..

';,,_"lí'7!��' :'_;i.:�l�.r$g ,... .

;"'lh!VAIJlttIA·�
.lkHh&li;.l� tI.&\� ,�

?"f,�� n��mtnMt_MIf
�•••09•••••••••8""�.
i :

iSAXOfONEj
iDIABOLICOi
I =
e Metodo prático para se :';
I aprender a executar COIr.: :

I absoluta rerfeição. ao Saxe- ;,;

Ir. fone ou!Clélrinete, os mais I

i,,!varir:tdcs -i1
:rr�cs ..,acrobat.icos e; I

I Iml'taçoes COMlcas :
: Pre�o do volum€ J 2$000 :
: Ped:dos ao autor: I
: Antonio Lopes Guerreiro :'
8» Vila de Sarzedas,55-S.PauIJ e
e •
•

, '

ALUGA-SEI
""

Casa no Estreito

(João Pessêa ]
Sala de visita - cinco

�randes quartos - sala de
jantar - cepa - cosinha e

instalações sanitarias
Luz elétrica em todos os

compartimentos
Dois quinteis completamente
amurados e uma explendida

praia de banhos
Dois porões e deis e nques

para lavação de roupa.
Ónibus na porta.

Todos os campartimentos
tem janelas e a casa está

completamente nova, com

moderna fossa ,:0 M S»

Agua encanada para serviços
da cosinha.

CHAVES A· RUA MARE-ICHAL GUILHERME N' f

Florianópolis ! I
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Dr� Alfredo P. de Araujo
MEDICO

Dr. Camará

Especialista em tnolestias de creanças, nervos

ímeqj_lf_di�mo e molestias da pele
e:_;'��t:;�,tr: -�---

Tratamento do empaludismo e das melestizs da pe-
le e nervosas pela .Jlutohemotherapia

Consuttorio e' residencia-Praça 15 de Novembro, 13 I
Telefone, 1 .584 _jConsultas:-Das 8 às 11 e dasl14 às 16 horas

.

• ,,'HE eH

Martins

Dr. Joaquim

'I
_E T.?aa�oI Accacio Mo-I � Cálculo de qualquer
rei ra tem seu escrip- � estrutura em con ..

� creto armado
tórlo de advogacía á rua � e ferro

�
Vísconce de Ouro Preto �

'--1

Diplomado pela Facul
dade de Medicina da

Baia
I .

Ex-interno e assistente do
Serviço do prof. MOlaei

Ex-intemo de Dillpcmsario
Silva Lima

Ex-adjunto do Hospital
GraHée Guiult\ e SanatQrio

Manoel Vitorino
Clíalca médica cinugica das

I,
' molestías ela

CABEÇA � Pi;iiI9ÇQ
Especialista em � Cu r I· t"lbaNARIZ, �ARGANTA E .

�OllTVIDe8
! GON8lJt'f�RI� �
I 18- Rua Trajano -18 ' �
I RB5ID1!:N8IA �

Ifl j)iar����!d.?���ll�h,. � � Florlanopolis direção: Engro. OMAR RUPP

I' . "70',.... no . n""'"Z �R
1. "44Af.�rm "%6&54
I

ME'DICQ-ESPECIALISTA EM MULESTIAS DO ESTO-
, MAG0. INTESTINO. FIGADO E RECTO

C\JRA RADICAL DAS HEMORRHOIDAS, -SEM QPE-
--

RAÇÃO E SEM DQR

.ICONSULTORIO á Rua Trajano n. 1, sobrado,
diariamente das 5 ás 7 da tarde

I

ç

I Moles'tias e Operações
dos

OLaMOS
OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA

Dr. João de Araujo
Assiatente do Prof. Sanson, do Rio de Janeiro. Chefe
do serviço de olhos e otc-rhino do Centro de Saúde

de Florianopnlis
Membro da Sociedade de oto-rhino laryngotogia do Rio.
Ce>nsuitas dianas nas 4 ás 6 112 - Fone 1009
Rea Visconde de Ouro Pret,:, 11 - fLORIANOPOLlS

Madeira Neves

Tratamento clinico e cirurgico de todas as moles
tias dos olhos

, Dr. Clarlbal\,
te Gaivão
A.DVOGP,DO
AVisa,a,s [amíges e

aati,es constituintes que
reabriu seu escrlterlc de
advesacía e continua a

Icef_r chamados para
trabalhar em qualquer
comanca do Estado.

Eecriltorio: R. Deodoro n- 15

FONE 1.665

-- -,

I �r.. Padre de MODra Ferro

Advogado

Rua Trajano, n' 1 sc»graj"

I Telephone rr 1548

n. 70. - Phone- 1277. -

I Caix1 Postal, 110. _j

�IC
��::c;;���A� !lftO�

�
Planta, execução, fis- �
catlzação e direção I'
de ob.as ��
Aparetharnento com �pleto para constr-u- (J...�ções de pontes em �
concreto armado �

�

I
L�
�
2íl�1

�
Apartamento �

Postal, 784 �

P
, �

arana �
�
�
�

Dr. Carlos Corrêa
$$ ! b"· - c-;'C;: :tZtOê

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestías de erianças
Diretor di Maternidade
Medloo do Mo.pltal

(Curso de especializaç o em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarde - Consultorio.
ANITA. GARIBALDI, 49

.

�_." tA ,,,.. ,_ 'o· .... "'� .. ;!,_<._'1'�·�,._4.," ... ,,� ,,� ..
�

t

Dr.Pedre Catalão

Dr. Sá u lo

Omar Carneiro Ribeiro
Engef"'�heíro Civil

Ecanomiica

1- Andar

Caixa

•

Sucursal:

-

Ramos Curso de. Maquinas e Pilotagem

.;_ lr1. -;;SA:D0S D!iVII\.Â!. IHIH�-iE A� SR.
�"_'LAMPI. Dei :nIlH5 TAbE
LARIO 13 DE MAIO, 41

FLORIANOPOLIS

Especialista em motestias do aparelho genito urina
no do homem e da mulher
Ex-interno e ex-Assistente do serviço de cirurgiae
gin!'c0lJgia do Prof. Brandão Filho.

.

í

x-Diretor de Instituto de Prevídencia Clinica do
Rio.
Ex- Sub Diretor du Serviço Médico da Assístencia
Dentaria infantil do Rio de Janeiro.
Curso e prática especialisads �P1l U�'..��&�j?.
Medico do Serviço de Higiene Pré-Nata] do D. S. P.
do C. S. de F'ortanopolís.

Doenças de senhoras. úrologUl
Partos e Cirurgia.

Consultoria e Residencia á F�ua Visconde ds Oaro Pre
to, o'. 11 - Tel.-IOOe -FLORIANOPOLlS.

I

{
..j 4\. " oFT·�· �'i �

1 ,,-'! ,'"""
," 5..,_.... ..;

,

.....
_

1 Ferrna-ío peh, 1 aculdade de Medicina da Univer-
j sicade de do Rio de Janeiro
i
I

1
J
�

)
j
I

,j

Curso de aperfeiçoamento na e specialidade, com o dr. Pau
lo Fil!:Jo, no Serviço do Prof. Davíd Sanson, no Hospital

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

Eletrecidade Médica, Clinica Geral
Consultas diariamente das 15 ás I g

CONSULTORJO Rua João Pinto 7 sob. Telefone 145§
AiSIOENCIA: Rua Tenente Silveira 57 1'elef. 1621

I r
�

���,���.�.-�
..

�._�"._.�'�.�"
.. ,iiiiiIiiiiii�i!iiiiiiiãiiiiiíiiiiii��líii: I Dr. Rioa reto I

I
Ge.>tts,mannl!

.! Dr. ltL ugusto l Desembergador i'�',....' ..."

S' G
i,. Ex·cheJe da dinicarc.le HOllpi.

d ta Pau Ia
atvro onzagaj I I d Nu L (PV [ ta e . rnaerg,

'

k'CJtellor

i,"�,; ADVOGADO . Ind6rg Burkhardt e Profeuor
ME D ICO I Erwin Kreuter)

OOENÇAS DE SENHO- I Rua Trajado no. 29 [,plelan.ia em Ilrllrgla
RAS - PARTOS geral
Operações

Censulteric: Rua Vi(OT
Meireles 10'

.A's 10,10 e das 2 as 4 h••

�..I�ea.la: Rua Vis-onde
d. Ouro Preto, 42-

FORe: Censultorio. 1405
fone: RMidencia, 1155

alta cirurgia, ginaecelogia, (do
enças das senhoras) • partes,
cirurgia do sistema nerreso P,

operações ele plastice

PRFPARAM"S,� ALUNOS PARA :lirlA:�[" A 3·. MiA;
QUINISTA5, PRATIQANTlii DE MA'liHNA.$, l'Jcra�

RISTAS E A TUDO MAIS f@UE �E RIfFME A'
MEGANIGA MARITIMA.

·D,.., Miguel
BosasiClid

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

1ratamento moéem« das
molestias do Pulmão

Coosult.-R. jolio Pinto, 13
1 eleiene, 1595

Res. Hotel Gloria-Fone J 333
Comulta3 dai 13 ás I 6 hrll•

�V!D�I
SAN E CAR!VlUÇAS PARA

INVERNO a 12$ e 14$
Sapí:tos DE VERNIZ D.à MELHOR i
OJAUD \DE PARA SENHORAS, A 20.:�,...

:j-ilNELOS,' TAMANCOS, CINTOS, E rc. .

fABRICA DE CALÇADOS-BAIlREIII.S\" '

A LHEldREUX
'

Secção de vendas-aux CON. MAFRA, 39
�;]JJ

CONSULTORIl)·-Rua Tra
ané N. If das 1 e á. 12 e

dali 15 á. 16 I J2 horas.

TELEF. 1.2AS

RESIDENCIA- Rua Este-

LV;l��:���1

Dr. Aderbal R.
: da Silvai
I\dvoga_o

P:L15/d:N�ro,IJ s;b.
Fones 1631 e J 290

;q;eq;.dZIlI i!!!!If"!IÇ;& QQt MiM U • _,&��"',.....� ...�
� ..: WJ.

,. .�"
� 1.. RU@ ; 4; 41.$*4$di .,-..$•.#

Distinção e .816Z8Conforto,
__________,,_._'__'.�A_·"_···_-__�,·_==_�···�'__--------������----

Economia
nos Trabalhos do

Cem

Só
Consultoria Técnico de

IVO A. CAUDURO PICCOLI
Enge�,heírD Civil

I] Prof�ssiooais habilitados par.a �todos
� os ra..-nos de engenharia

Administração. construção e reforma de prédios com'

pagamentos em prestações

ProJét<ns em geral

Escritorio central: Rua 71de Setembro, 47
Porto Uni ão

•

f
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J_��so

REDATOR: Osmar Cunha

o um rnilhar
at'étas!

Quasi dearbitro
L\vai

da . peleja
x Iris

não se conformou cor-r\ a penalidade im
posta. Corr"l querY'l está a razao?

Setecentos
inscI9itas

e setenta e quatriJ hOK�,en,;'�
na corrida da primavera

Devido a expulsão de campo
de Dante, jogador do Íris, e, por
ter o arbitro deixado voltà -lo a

jogar. foi este suspenso pela Liga
Florianopolitana de Fu!eból, àu
rante 3 mêses.

Em sessão da L.F.F., realiza
da em I 6191, foi suspenso o ci
tado juiz da partida Avaí x Iris,
pelos motivos acima.

O jogador causador da nota

indisciplinar nada sofreu, mas sim
o seu Clube, com uma multa de
100$000.
E' do conhecimento geral, que

a L.F.F. não tem, nem em orga·
nização um regulamento para o

quadro de juizes. ,

A penalidade imposta, pois, ao .

arbitro, foi de um regulamento I
que não existe e uma penalidade
portanto, absurda.
O arbitro suspenso é o sr. A.

P. Neto, que soubemos, requereu
á L.F.F. lhe fosse enviada uma

irnpôr alguma penalidade ao juiz. I Se estes arbitras, que não são

IDe posse dêsses cloctlmentos I registrados na I.iga nem na F.C. RIO, 22 -E' auspicioso ° re- fida'�da Primavel'a,a grande prova çadores realizam em Pelrofolis
sabemos que o sr. A.P. Neto vai' D. errassem em suas atuações.que sultado, apesar de ainda incem- anual de atletismo rústico que A com o patrocinio dic;al do E,,".i\.
enviar à F.C.O. um recurso ex" penalidades wfruiam? pleto, das inscrições para ii Cor· NOITE e o I' Batalhão de Ca- do Exército.
pondo as suas razões, porque êle Sabemos ainda mais que o leis &C!. J7 Lo. _I Confirmam-se, já, perleitament .

não foi contra as regras de futeból descontente com a sua multa, vai �empre e lIW�an apren iii:er 11111111 "S previsões que se faziam e '.

nem contra a nenhum regulamento recorrer, tamiiern, à F.C.D., não
c:

. certeza de que a grande prova 1\

da Liga. porque não aceite castigos para As S :=:3 idas d e'l e I tuosas d e· esta defi[liti varncnte enquadr., I:�

A prova de que a Liga não seu jogador, mas para que seja Piedade, e a pe,�feiçao �nir-= as de maior expressão 11'.

sabe o que seja regulamento para I aplicada a penalidade para quem de Sa i to cioaal no genero popular.
arbitres ou quadros de juizes està

"
a cometeu. I Nada menos de 774 atlétas ,_,o

em" que deixa em jógos oficiais E' necessario, pois. que a L. RIO, 22-l1a lempos, em um comentario técnico acentua- inscreveram no Hio e em Pel! -

atuarem arbitras não inscritos.corno F. F. seja mais sensata para que mos os erros de estj]c e de sarda de Piedade Coulinho, iJu5trando-o polis até ,is 18 !Iuri:l� de ôntt "

aconteceu no último i'lgo: Atléli· não se repitam casos como o que com fotografias. esperaudo-se que êsse total ,r
co x hgueirense. ternos agora.- Hoje, voltamos novamente ao assunto afim de g'JC a meni- deve ainda mais, pois são inú« .

��".�:r.",JI';Ãl!"r1l1f1l?J!�1í!IWW�. na-prodigic veja o mal em que incorre, em seu proprio prejuizo. ra� Il.S sdi,t:it;\ções de: di ver- ,

I
Quando se atinge ii uma certa performance, corno acontece unidades rmhtares que até aqu ':

V. Exeia. precisa de IIRDa limousine? ,com <li nessa ,campeã, é precise, para pocle�_ mtlh',):á-J?, lançar mão.' momento nã� haviam preenchi ,

! de recursos tecrncos e tarnb im de observação, p')!s e sabido que todas as forIIJahd.-ldes.Disque o n. II
•

� 2:2 de seu telefone e

I I id h
'

, O ltad
'

- • iííiiiJiI

EU,�a vo la ou rnea.no numa sal a gan arn-se qurotus e. as VI"ZCS" re-u adO. :ac!ma, entretanto,terá não só para seus passeios, como tambem para

I
rlécimoe de stgLodo. 50 por �l con: Uue uma !m!han!eviagens. . Confrolllando-s,� as posições de Sait" e de PIedade, vê-se expressa') da popubridade ele 4

perfeitamente a dispélrid"de .'nlre uma e outra, Em 1uaoto que o cente da prc va.tanto maior quanto5-- t d d mos e conforta veis dirigidos por .

f
. J .

. ao o os carros mo e ,

técnico japonês apresenta UIIlJ. po-ição normal, que não o ·ariga, se consrnere que o CO.1tlOgeote dehabeis volantes.
cuja colocação de braços p' rmitirá um movimento facil de impulso atlétas civis do Rio, d\� Niter , i

copia da ata da sessão, em que ElOndino Cardoso 502 para a frentt', P'f'dad,::, a o contràno, tem u-na posição forçada em e até d� juiz d� FÓTa super, lifoi resolvida a suspensão; uma Otavio Cardoso 503 que Iacilmente per der a o equihbrio. todos os "Iewrde�", t0d03 os coe-
copia do dispositivo regulamentar, Bernardino dos Passos 505 São e ssas pequeninas coisas que neces-ar io Sf: torna corrigir h:...iehtes anteriores.
coisa que r-ão existe na Liga, em Numas P. Cardoso 514 quando se quer melbd!i:lf u.n recorde. E no caso da "menina-prodi- Na manhã de domingo, a linda
que se baseou a Liga para o

1',,1� \fJalderniro Vieira 519 gio" isto é essencial, pois suas marcas, bôas de mais, só podem ser I cidade serraria hbrigai à toda ess»

suspender, e uma copia do relato- Patrocínio Vieira 521 I baixadas á custa de muita observação. Corrigindo êsse defeito Pie- massa atlética galbos!! nos S{�I',
rio do representante em campo. Rubens 525

. 'dade póde ganhar um sfgU!ldo ou mesmo mal�, melhorando, assim, vistosos uniformes. deofiJando, vi.,
,Sabemos, no entanto, que este I soas performallces.

'

brante, ptlas principais ruas i�

nada declarou que pudesse a Liga II,��-.:..�·' avenidas de Petropolis, conduzindo

Companhia-acionai de Navega ...ÇêP��? dO._�ilo,�:f�:;��:���:�:;;I:,c::;::;::;"II> I de O r&ãs tamb�m uma grande ncola d-

ça- ....� Costeira m_

I I I'_ eivismr.. Depoi" s':Tà a arra:Jcad., /:

Movimento Mari;mo-porto Florianoponsl Festividade "de- Sa�a �erezi_;�:::b:��:i�::ml��'�::�::�'���:�
J

Serviços de Passageiros E� 1!::I6 Cargas h d Menino Je.sus ,sua Clescellt� eXpiltlSão no paí-'ó,������������������������!m����������.�������������� n � . � u :percottendo m nove q�km�tros
Para o Sul do pitoresco percurso· ria mal'Novenas, lV1issa e Procissão

I
linda prova rústica nJcional, part

A Associação de Sabta Terezinha e Menino jes1Js avisa integrante da série de festejos d '

aos seus associados e a todos os fiéis que, de acôrdo com a prax�,
"Mês da lndependencia" orgum

est:jbeJecida, haverá este ano, de 23 do corrente á l' de olJluoro, na • zados pela A NOITE em lotlv(l,
"

I' .

Capela da Irmandade do Divino Espírito Santo, novenas em honra, anossa emaO(;lf)'tlçào 01.111':11.

de Santa Terczínha do Mer:ino Jesus, começando ás : 9 horas. iá 28 do No dia 2 de outubro, na mes:m Capela, ás 8,30 horas;' ���......--------.."",'::!_-�"",...

I haverà Missa Solene com a"sistencia de S. Exa. Revma. o Sr: Ar-, P A R A I�I cebispo Metropúlitano, que Luá () sermão ao Evangelho. Terml<1ada
Ilj.;: a funrão religiosil, realiz'lr 'Sc;-á por S. Exa. Revma. a Benção das Sport" Viagens.. f1

I Rosas:! em ,honra de Santa .Terezinh'l.. . ,

TUlei smoe Cat:� I�A s 17 horas ter,; lugar a PrOCissão gu':! salfa da Capela I'.;do Asilo, obedecendo, neste ano o seguinte itinerario:Praça Getulio,
Vargas (lado d:l igreja N. Sra. da Conceição), Rua Visconde de

I I
, � , Ouro Preto, Praça Pereira de Oliveira, Rua Arcipreste Paiva, i li iiA• Recebe·se cargas e encomend�s ate a �esp�ra das1saldas do� paquetes Praçl\ 15 dç Novembro (hdo do Pdlacio), Rua Visconde de Ouro! 11VISO e emite-se passage;Js, nos dias das saldas dos mesmos, á vista do a·

Pfeto, Rua Artist3 Bttencourt, Rua Saldanho Marinho e Capela do i II�testado de vacina. A bagagem de porão deverá ser elltregue, nos Armazen� 'tda Asilo. Binoculos Prismaticos I� h

Companhia, na vespera das sa!das ate �s. 16 horas, para ser conduzida, gra UI a -

,

Ficl}m, assim, convidados todos os fiéIS para assistirem a BUSCH

'I
menté para bordo em embarcaçoes espeCiaIS. essas homenagens em louv0r da milagrosa Santinha. Joalheria

1,1,'.ESCRITORIO-PR.f\ÇA 15 DE NOVEMBRO, 225GB. (FONE 1250} '1':"'" ADOLFO BOETTCHER
ARMAZENS-CAIS BADARÓ N:3--(FONE'1666) -END. TELEO. CO,:,1 :c...ií:u\ FLORIANOPOUS,21 de setembro de 1938.

Rua Felipe Schmidt, 11Para mais informações ccrn o Agente Direto,ia da Associação de Santa Terezinha e Menino

•........J�.��A;·�,��J,-�·�()���"-,��.,�A���[)m·�(�-').�.�.()B....u lJ.{'su.s· II.11
,�ii! W' 7 ='3 ep imn=w= w .Iha e.. _LZ dI1IUI ••

.'� \

'J

:. J

.:f

:')

Para o Norte

Fretes de
o Paquete rrAQUE'RA sairá á 24 do

corrente para
Paranaguà, Antonina,
Santos, Rio de Janeiro,
Vitória, Baía,

.

Maceió,
Recife e Cabedelo

Cargas e passageiros para �s demais �0r'
tos sujeitos a baldeação no RIO de JaneIro.

o Paquete ITAGIBA sairà
corente para:

1mbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto

VISITEM
CAPITALAa

I
I

!

o maior stock de roupas para menílllas e garôtos

esquina da Trajan�tl
À CAPITAL.

Rua COllselheiro Mafra

�__� ��__�__.m -' ��-- �_
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GAZETA, 2.3-·9--1938 Flori,anopolls
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.*'EU A' LU I Para sua no- Com grande lmponencla
,� 1 va casa e extraordinario brllhan-

'precisa v. s. um terreno situaJo fó-
til f

- II

d ara do bulício da cidade e entretanto Ismo OI Inaugura a
perto do centro.

d
III

U blcí S-Está nessas cO,ndições, o .lote si- nova ro oVla ru ICI""" aotuado a rua Presídente Coutinho, en-
tre os ns. 34 e 35. Perfeitamente JOaqu -.msêco, está o terreno arborizado "

com

arvores frutíferas de qualidade. Tem
Em a residencia de d. Ci'j Chegados que foram á resi-] 12m. de frente.

C E' proprío para sebrado ou meio
r riana Rosa ?e Araujo, morado- dencj� de, d. ipriana Rosa de

sobrado
.,a á rua Triunfo, apareceu. ha I �rauJo,. ali encontrar,am, senta�a. TRATAR á rua Almirante Lamego balha a 70 anos pelo engrandecimento de Senta Catarina; e por'

uC9s divs, uma mulher de côr Junto a porta, a Mana JoaqUIna
_

n. 6í'. que foi ela que nos ligou ao litoral, para mostrar a este povo
[da. que declarou' chamar-se de Jesus. tendo a seu lado, ,-en- bom e hurr.ilde, castigado dos frios. amedrontado das inteperies,
iaria Joaquina de Jesus. ser tro de uma caixa de papelão, o

a casa mas altivo e sobranceiro, para nos mostrar tambern, a nós, isola-
lteira, com 19 anos d� idade, cadaver de uma criança recem- Vendeilllse � A D P d d M F dos cima dos socalvos e tsbol-iros das serras, as praias, as ancias

I
c:. ve- r. e ro e oura erro

-mestica, sem domicilio certo, nascida, nida Rio Branco, n.60 A' tratar Advogado Íuzentr-s do nosso litoral, bordado pelas fimbias brancas das espu-
edind(: uma pousada visto en

I
Iniciando suas di:igencias, R T' 1 ( b) mas do nosso oceano indormido foi ela que nos trouxe de parna mesma. ua ra]ano . so. ' , -, �

')rl\}ar-se Íammta e sentir-se en- ! apuraram os releridos comissa- o

com e�tes prazeres o influxo do progre�so das regiões mais prospe"
-rrnu. I rios, que ° cada ver da criança

A t
IIIW ras e mais adiantadas do que nós.

, Condoída da sorte da desgrll-I [ôr a retirado do mar por d.

.' n n ç a o Fmles vós e somente vós o executor; porque vós que tives-
ada. r , Cipri�na Araujo, reco- Dinorá Wendbausen de Lára. "-'. tes a coragem. a audacia e sobretudo a gICnerosdade de, ven-

leu-a cerinhosamente. Ante-ôn- Interrogada a criminosa, de- "endo obstaculos fazer, no pó e na terra, com a pá e a picare-
.m, porém, cêrca das 9 �cri'ls, clarou, que, na verdade, fôra A Marmoraria Carlos Zrch ,resolveu braixar os preços dos ta do POiSO humilde operario, esta fita de terra vermelha QUE

, la manhã. compareceu na Poli-I ela que jogàra a cnança ao mar, trabalhos, qae passa:�0 a ser os !'egullltes: VEM SUBINDO OS MORROS GIGANTES cortando vales.
ia Central o sargento Aristides por ter a mesma nascido mo.ta PRt.ÇO ANTIGO PREÇO ATUAL nivelando baixadas, para levar o conforto, o progresso, a vida, él

�omes da S�lva, da forç� Pu- e não ter posses pua lazer i) I
Letras cm H'}evo 1 $000 $700

Tum povo que vivia a seiva, a satisfação, es�uecido; perto do céo ,

.ica do EstAdo, comunicando lunerel. ,
Letras graUIlGas $800 $600 separado do mundo, a 3.600 metros de altitude.

wer a dita mulher dado á

IU2'I
Maria Joaquina de Je.ws tOI I Vazos de 405. 50$, 6ú$ e 80$ por 30$, 40$, 45� e 50$1 Ber: ito e bendita o vosso eslorço. Bendito a vossa pessoa,

odo, a seguir. jogado a crian- í�colhida a �3,telni�ade. ?�d<:: I Cr�\zes d�, 35$, 45$ e 50$ por 25$., 3'$ e 40$
que Sé lembrou de que nó" tambem erarnos d .... Sétnta Catarina,

\_"
l ao mar, provocando-lhe a

r
ficou sob a vJgllancIa, policial. I· Mooum"n�os per

,
_

180$000 que com ela e p ir ela vivemos nuna comunhão de linguas, de pen-
I' -rte,

'

, " '!
sendo o c�daver removido pa,' a Esses preços vIgoralao até 15 de outubro. sarnentos e de ideal, que 05 nossos filho� nasceram e viveram tarn-

'� 1 ;,li'�ecf.blda a c?��mCação, Im,;- o necroteno ,médlco-lega.l. alirn I '" .A. I='LOS ZECH I
bem sob o inlluxo bril?ante de !;OSSO passado de loiros e g!or�ias;tarnente se dirigir am para o I de ser autopsiado, I ��

F d
•

R I 7!"!! ufanando-nos do granrnoso espetaculo da nossa grandeza de hoje e

1 "R d lf' O'
,

h' ....aes re erleo Oa.,. J
b I d f b I d,\ os cormssanos o o o i mquento ec a-se anerto

que dormem ju i osa 4) 1l0SS0 uturo, so a mão tute ar os [105-
-sa e Oscar Perei,ra, afim ,de I sob a presidencia do D[-�egaclo sos homens de Eüado.
Irarem f) qu,e haVia �e �OSlt�- ida Capital! sr. tenente Timoteo Lii�ha diari�J de limou- Que D�us, oni))oatente, possa �ôs dar. nO,$so muito CIj,(O sr.

sobre a grand<'! denunCia fel-I Braz Morem). . .

dr. Nerêu Ramo;, braço forte, coraçao magnammo, para supo tal'
pelo mgento Aristides. S i rie ii iie IuxII I a ingratidão dus impios. e poder terminar a obra que vinde, rea-

41ft W&a&IMFW''''''·'!l!!!W!fI n ""f'N'

• 111zandll pala li grandeza da �OS5a terra e para a felicidade doLira Tenis Clube Fio..
I Fiorianopolis .... ItaJaíIB"ú'. Terminado o di,eu"o do dr. Agripa de Faria, lalo� o �r.rianopolis Id N " R d I dS'J

.

b
' 1 d d' 7 30 ' 8 h d

r. e'eu amos, que pronuncIou uma aque as extralJr IOnarIas
, ali as Oe am as as CIOS �s as a� oras a I '

f '''1 ! 'fi l'

S
II-

b d
Q ,II Alie SetemIJ(·o de 1938 '3' . 4 h d d' peças oralonas, que azem ele c um aos maIs uentes e erUditos es-

a a O
6-:11: 'li manhã e Gas e [J1r'a as oras a tar e I "d rd d 'I.,

. , -- ás 21 horas -

I f ' -
.

FI· opolis I pmtos a atua I a e naclOna.
D i(n·ana�oefj em orl�n , com?s i Tt:'rminando o churrasco rumaram os visitantes para São

GR PI. N _....

) I .

S.... A
"'-.,

O I R
,- 1"...... O A chauffeurs Acacio Braga. Boneco, Gury, Joca JesUlno e OtavIo I

J d f bOd d I' t t d 'IJ'a hl'''''''', :_, ,� "j :::::;. t::_ t::...
'p' I T

o

f d I'
.

1 222
' oaqulm, 00 e oram rece 1 05 e Ir&n emp.i1 e e e I,; J ti orne-

P
" .I!l AVE r".':;'A In :10- ele one as ImOllsmes . i IL f d d d' -F--< � I v • . r', IV II' • ,

N C f C I f
. . ' nagens que I e� orarn presta as aremos cOllta em nossa e Iça0_"",_��taJal- o li É; a I arma. com o propnetano. de amanhã.

-; TEL ANDRETTA II Tribunal_ der CARTAZES�
I o MEI..DOR DA PRAÇA II Apelaçao I DO DIAGeral Ordinaria
I
ACOMODAÇvES CONFORTAVEIS PARA VIA- !JA�TESE EXMAS. FAMILlAS .Julgarnentc)s 'PROGRAMAS DE HOJE.Eleieão da Diretoria

II
TRATAMENTO DE PRIMEIRA ORDEM-CO- da ultima I

·

1
.

ZINHA BRASILEIRA E ITALIANA sessão

IODEON, o lider dosAnexo: Armazem de secos e eiuemas .Sa' tlado, 8 de Outubro de 1938 molhados

I] Habeas'corpus da comar-
� Gran

__

de Baile de Aniversario. 1 Rerv.al�_______ Santa �atarina
ca de Curitibanos, em que

A'S 7,30 HORAS:
-

_ é impl trante 0 dr. Ernesto Em última exibição:
COtUFORTO E I�RE�TEZA I

Barbosa Ro{':;�h e pacientes!•• li _" !���-�������������������� Felipe r:lis ti Farias e ou-
.

A adoravel comédia corn Fran·

I <Al troo l<el? tr:r li sr. des. PRE- CIS Oaal e Hans Jal'ay

II PADARIA TRE5K.A I SII�:�;�lr�dOOjU)gamentoeml EVL\ DE CALÇAS

diligencia, para que seja Pleço--l$OOO.
a v8cado o processo.

Recurso de habeas-corpus �INES �OROADOS
da comarca de Jaraguà, em

que é impetratJte o dr. Jujz
de Direito e paciente Uno FLORES DE NICE com

RUA lJEODORO 20

jPereira
U�a. Relator o sr. Ema Sack e Paul Kemp

des. PRESIDENTE. I
, Negado provimento ao re.! Preço:-l$500.

�1,�32�0�·��������������������������le���A��11D����� curso. para confirmar asen-, ROYAL, 3'S 7 e 8,30 h{,ras'.I ' 'tença recorrida que decidiu

Guia do Estado de 5\a. Catarina lé o creme que, revolucio?ou °lco�p�f:���' civel n. 1.904
mund? velho, e, ora revolUCIOna a

da comarca de Lages, emAmenca do Sul.
que é impetrante Mancilio

CHAR LAUTH Figueiredo e apelante Rufi
na de Figueiredo. Relator o

sr. de�, TAVARES SOBRI
NHO.

CHARLAUTH Agravo n. 995 da comar- Para seu concerto, procu.
, o , I

ca de Florianopolis, em que rai a Casa Musical, que con-che extInguira as sardas, pano· é agravante Alberto Entres ta com a f" Ih' - . ,o Icma me ur
cra.vos e esp.mhas, sem a !lllnJ,?a e agravada d. Otília Outra. montada lla capital.rrntaç�o delxand�-lhe. a cuhs. Relator o sr. des. TAVA- Rua João Pinto 12IImpll, macia e fresca. RES SOBf\INHO. '

� ...., Foi confirmada a senten-
ASSOMBRO !! ça agravada, por ,�eus fun·

�uer receber uma bÔ!l dament0s, que são juridicos
surpreza que lhe será de e harmonizam com a prova
grande utilidade, etc., es· dos autos.
creva a Brandão: rua das Agravo n. 994 ca comar-

Marrecas, 35-RIO. ca de Canoinhas, e�n que é
lSêlo para resposta). agravante Geni Wolbrecht e

... iIlIIi 1 agravado Francisco Nicolau

�
I I..."

r
-

'.�

..

•

Jogou
no mar

r,

,

'"

o filho

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

Assembléia

COMO se verifi<:a nos grandes centros em que o serviço
de transporte de passa?,eiros é feito tambem em Iiroousines, resol
veram os Irmãos Roveres, conhecidos e seguros volantes Clemente.
Mario e Luiz. organizar uma linha entre esta capital e a fuluro
sa cidade de Rlumenau.

Assim, estão á disposição dos que queiram VIajar para
tlJurnenau três confOJ laveis e luxuosas limousines.

O custo de pa�sagem é de 30$000. Desde que a lota

ção esteja completa os carros partirão daqui a qualguer hiH3 do
dia ou da noite.

Outras informações na portaria Holel Oloria-Tc1efone--

�ontirlua�ãf) da 2a. pagina

Visitando-a V.S. constatará que este estabelecimeto
trabalha com farinha de trigo de 1 a, qualidade, reconhecerá
lambem que se trata àuma Padaria '-Iue se encontra apare�
lhada com todos os rtquisltos de hígiel'!e.

•

Suplemento de 1938

Já está em círculação o segun�o suplemento
com todas ac; alterações ocarndas nas ad

mimtsrações Estaduais e Municipais, cOl:ten.
do amplas informações para a Industria e

Comercio

LIVRARIA CENTRAL
Rua FeliJje Schmídt
Florianopolis

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

12$000
3$000

para o porte

REX, às 7,30 horas:

CULPADA! com Nova
beam e Matheson Lang.

Preço-I $000 •

Pil-

não é um creme comum Radias

Fuck. Relator o sr. des. TA
VARES SOBqINHO.
O Tribunal !legou provi

mento ao agravo, para con
firmar a sentença agravada
que é juridica. Vencido o
sr. des. HENRIQUE FON
TES.

I'
I

I
I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



SA
S

RIO, 22 - Noticias proceden
tes de Barbacena e divulgadas
nesta capital, referem um caso

impressionante, verdadeiramente
dantesco e que assim se descre
ve: - A Iamilia Jesus, do dis
trito dt' Jacutinga, municipic de
Caratinga, compunha-RI" de cerca
de oitenta pessoas, Depois ela
morte de seu chefe, Manoel de
Jesus, o que ocorreu ha uns quin
ze dias, treze membros da Iami
lia foram atacados de loucura fu
riosa, arremessando se ferozmente
uns contra cs outros, armados de

"�lh-'tIíI'L'II',!,P*��_�'-�·_�..�n',!"o,*�,"�i'i",!m���...�e__�"'�'�"�w�._!"_�,,�����,�,,��ifId��_nmaa �llS =::.� __ . ��a* _2__ ��_:UU . _ _____!__ .__ ���
.� V O Z ft O P O V O -Propriêtario e Diretor Respensavejpáus, pedras e facões, Terminada "

.

. U " 1 J A I II tO C i� L L 1\ D tOa pavorosa « hatalha », jazram
mortos dois membros da familia,
um homem e uma mulher. cujos

R Re I LOTERIA DO iFST1\- tI ,"'� U��:���i!��amm i�&epultos durante

I �gres"sou a? 10 o DO Dj)� S.c\N'FA romenagem ua "

,03 lo�cos._quell:?aram o ,corpo I' ex ..vu"e-rel das �ATAR)Nf\ B. dos (haufeursue uma rrrnu, cuja Iace foi por 1\ ti� aa V
eles devorada. Dominados a custo

I ...Il'" ResllItado dos pJl"e..e algemados, foram recolhidos ao nulaS loios maiores" da ex- Ao seu ex ..ptoesideuteprédio do grllpo -scolar da ci -

- �1II
dade, sendo depois enviados para tra�ao ue quinta fei-
o manicorno iudiciario de Barba- RIO, 22 - �hegou, ontem, i'a'!> 22 do COrl"eI!IHte:
cena onde entraram debaixo de' procedente de São Paulo, o sr,

grande agitação, sendo necessa-! Vilingdon, ex-vice-rei ,da -India e

rio colocal-os sob camisa de for"' govermidor do Canada, que de-

ça I
clarou ter tido magnifica impres-'---------'-'-'---- - são de São Paulo,

.

AI .,. . ...1 � $ ,,II>. Vilingdon pronunciará, ama-

�eXanrure u wlrgue nhã. no Itamaratí, uma confe-
_ rencia sob o tema « A posição da

aguarda ai expulsa0 Inglaterra uo mundo moderno»,

do territorio na
c�onal TEMPO

'tAibum Brasil
1938"

-- .._---- ._-------_.

50:000$000
4:000$000
2:000$000
1:000$000
l:OOO$OO@
500$000
500$000
500$000
500$000

o ,sucesso obtido pelo �Albll!1rt\Brasil 1938» tanto no pai" com I

Reconhecendo os grandes ser- no estranjeiro, mostrou quão I I'

viços prestados á União Benifi- liz foi a iniciativa de Brasilia (�

cente dos Chaufeurs peio seu ex- de seu colaborador dr. Mario ,!e

presidente sr, Arão Bonifacio de Albuquerque P i m e n t e J •

Sena, ser/i inaugurado no dia 24 encarregado por Sua Exei.i.
do corrente, ás 20 horas, em a nosso embaixador Sousa Dant» I,

sêde social daquela. ut ilissima comprovada por S, Excia, o sr, dr.
agremiação de classe, o seu retra, Getulio Vargas, Presiden te d l

to, como um preito de justissima Hepuhlica do E. U, do Brasi .

e merecida homenagem, Dadas pois as vantojens in, .

As 21 horas tertt lugar um preciaveis desta obra, que al?;.u
grande baile oferecido pelos chau- de dar uma cheia exata do B,'�
feurs solteiros aos seus cc legas !IiI fiscalísando-a em todos os seu sO numero' 6939 foi vendido na
casados. aspectos com os 31garismos (L"cidade de Blurnenau. os num eros lti b' dPede-nes a Diretoria da U, B, U Imos anos, em as-nm to aS:d1366, 1152,1 e 1163;3 na cidade '

f
- ,

.

C, avisarmos que para o baile é in ormaçoes necessarias a turist "de Florianopolis. b I d '-

Fnecessária a apresentação do talão so re eva a a aproxrmaçao ra.i-E os demais numeres sabe-se te- B 'I'
,

hli dRIO, 22 - Sobre a propalada I DepalGtnluento d� iDé.. , , '] . .

A de quitação do ultimo mês, co rasi eira. pOIS PU) ica 'o .'1')
fuga de Alexandre I::rj'r9:l1e'. da -...,.."'3Ud-1l8.... ..,. <If"�V·:PIi

rem SIdo adquiridos pr.r pessoas re- O h f -

f' Irancês e in�lê'l é accessivel IJ�u . .!
" "''''''.... g,.v_ "LI.... lll 'd -. id d .' R' d J'

S c au ellrs que nao lzerem ' b "

,

�."
Casa de Detenção, a reportagem SI ,elltes na CI a e co -lO e

a-I parte do quadro social só pode' somente ao publico da Fran- I

procurou informações na Policia, � 1.1\." ..II" •

d E �
neiro.

rão tomar parte no baile medi" mas aos melhores meios cul: ;IWOaedm u�ano a S!i.âlD , "

ds E A.'-tendo sido informada que. aquele - , '" �' • ante o pagamento da quantia a �ropa e merrca .

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

eapitalis�a havia Sido .��ellaB pos- çac Aen)",cul1l1lato�(lIg:aca ,--.---
...

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

de 14$0�O, com o q�le passarão a Assim �etldo, a delib0ração tn
to em hberdade condICIOnaI. A- ser conSlClerados SOCIOS. mada pela Camara do ComereIM tfl\ S (�A V l� !f'\\ �. crescentava. a informação que I Previsões p�ra o ,periodo das, ,O Rr::Ds;� (O�1n�a;si-ou _

Franco Brasileira doe Pal'i� I!f� \lJ UI ii Ui I' I AI�xand:e Hirgué e�lá na s_::a
18 hO�3� de ontem as 18 horas . D Uh .� � �� Mh, l I O cas� �om ?� eaemeã1tos meando o sr. �arIo da, Roc .. lLI:>'_"'��'ffi�_UW!nt:"t<= residenc!3, esperando a expulsa0 I de hOje,

1" ar�t" c"
do CampulIas IF.C ..

'� Du�rte seu D:legado e8pec131 parei'u\�V�R8Anlü§
, do terrii0rio uacional, a voriEi-1 Tempo - InstaveJ, com cbu- O U.B5a� o Sul do PaIS merece por certo

car-se em breve, vaso
Fomos prncurados pelo sr, Gen-

0S nossos aplausos.
SENHOfUNHA OLGA VOIGT Temperatura -" ES,tavel, , RlO 22 - O minisLro do Lil Sandin, presidente do «Cam- ,A sua visita pois á nossa Cel'�.!illJle�eD a estGI®s� �Il""" Ventos: - VanaveIs comHlja-' , - p'tal tcnl por b' t'

,

, , . I·".
<I iF U...

i Trnbalho recebeu comU!!lcaçao de pinas F,C, », que nos veio solici-
'

,,' o je IVO ll?ICO eF�z 8UOB hOJe � graCI?Sa se- aa_fllH.lil§tlil"9 B�Dto de das frescas.
, .". 'qne o jurí da Feiru de Barí, tar uma retificaçãcl á nota que

excluolvO � ?e, em se aVlstandunhonnha Olga VOJgt, esforçada 1!Faltllcia �s tei)JperalU!�s extreroaiíl d,l. na ltnlia, concerleu medalha :le démos, relativa ás ocorrencias
com S, ExcüL o sr. Interventorpr�f�ssora do Grupo ,Escolar Ar, I h?Je, f,mu1J: m�xlma 20,8 e ,Im- i

curo á l''epresentnçi'ío brasileira, desenroladas durante o jogo 11a-
rio �sta,do, obte!: elementos e da-(!u]thoc"'a «srtO ,Jose'» e q e ··la lliH..a 18,1 regIstrada re>,petIva- i, r ' ,

I 'd dos lncl!speosavelc par" lln}3 '

"O '. , U rIt, R'O 22 li' r ,.' d .

'
'Isto e pnrnC!['o u"'ar ent rê os VI o com o esql1adlQo de «AGa-' ., " "u, irf'll 'd' l,.otn I consequenum e mente ás 3 15!l1 1 40 hora::; I' b

presentacão c d' t
.1 la ao nosso ])reza o amigo sr,. -

d d' 't f
"

. "

i partl'cI'palltes (la· FCt'l'a z"'ta F C " on Igna no ocanle• T'
.

•
. I uma operaçao e apca lCl 0, Jl- , . I, , v, ..

.. ,
Juho "Olgt, conCEItuado repre-' J d' 't B t ......=""""'�""':m7.W<""""""'.""""�'..._ D,'c]a"ou o sr G"l1lI'i Sand'u

I
a propaganda ofICIai de Sta, Ca-simtante comercial e digno agen-/.JcceFu, a,e&posa'd? tmmdlSTSo eo o

11,�·m
'

.,-.--.----�-,-,----.---,--.--

não ter 'passado o' faC,to de mI, tarioa no Exterior.;r •• V'
� ." lIe ana, DreSI en e o upremo •• II a C,. c' t,' ,

te ua t'1,lHO laça0 Catarmens� Tribunal Federal. D A 4

e lO

T '.. OUVlldos'" IU!.31·.Z., léve de�inLeligencia entre doig ,dnLI�n e� po:.s, repetl�os�

noLtda.
.

_ I f. im;nlo ava� es -

gallft�3nta jogadores, aliás comuns em

em-I �XltO :_Iepercu,rsao qu;- �I�l'� tao f(>,Pela _sua fUla �du�a��o e gl'an- �·,��_.��q ... "'�mr..�_ ..�w� ... ��_a'

II
CIRURGIÃO-ESPECIALISTA Assistente

.d.O pro.
f.

S3.ns,on
bates

.futebolisticOS.
quando a lu- �z qUéIO HatlCa ,,�n,IClel:l\'fl, alide bondade a amVelS31Iante goza I C It d 10' 12 d 16

r

l0 J
-

Dl' t �i�ob ""cl 14�6' I ta se desenrola com "rdor e en
osso hospede e vI�ItanL os nos-I d'·

-

-,onSl! ·as as aí: e as as 0- ouo ln (l,::; - 1. , ,;) . n -

" b
c ,e gran e Slmpat�a nu no!'!sa 50- tC@U!i.y�!!OmilU ..se s fuga

, .______
tU3iasmo, e, télnto assim foi, que I

..os pam ens.
I cldade, onde e figura de desta- do Belntinuo VaS", 1;;;:;mm.._l"':;'_�!"�1J<��"""""'__�; o terminal.' o prélio em quo o

��-�u •• -"'_�k'__�_�D� � .._.

fqU,c" 0_ que justi[i�a as muitas Si" ..

vel-de Drr'� JOS;:::PHBNl� S(m-iWI=�DSON I«Campinas» venceu', de 4 � O, �ss,m�it:a(da E;;;,ehcIta�oe� que bale receberá e! U iU� L D r·q m I Li ofereceram, em sua sede, ao Clubeas qUaIS Juntamos as nossas.
visitante uma mêsa de líquidos,

Fazem anos hOJ'e:
RIO, 22 - Após conferenciar

ItE§neeiaJUsta em d.geu�as de Senhoras decorrendo este áto na maiordemoradamente com o ministro 't !ir
cordIalidade.' ad J. h f d I'

,

e CI"ean.aasllO ld I::>' f' I I
a ustlça, o C e e e po ICIa '!.' ],'I

, Fica assim feita a retificaçãoo sr, sva o leIS ISca (O d
' .

f
_

.

t d '.
d

'esmentlU a InOl'mal;ao segundo 5'O�TQ.UL'I'Ilft>Ri@ ,solicitada,�mt�o18 � t
o

cSo��umpo I s:rvlll o, a qual diversos prêsos se haviam 't.I n i:9 'UI'

I" tia m ...n e em ao au o, l'd d' d
' D IV li" � 111_ • ..lI� 3�lI

'

S . ,.

SOl I evar I c, lzen o que o umco ••,na JIi� e IIp<2i �e.ll.limlhUl!l,� �.11 I

P
a exrna. srao emll'Ulms· 1 'Ia i f' f B I' V I

'

I A N 1ST AB d 1:.T' qG.e UglU 01 o sr, e mIro a-
osco, esposa o 81'. .n,enflque I d IUIORARIO: das 10 1�2!ãs 12 e das 2 ás 5 horasB ':l t B

ver e, iflI
• "">(lSCO, reSli eo e em rusque; I ----.

A Id Mo sr. Heinaldo Dias de Olivei-j· ti � 5 rna O ar-ra, funcionario esta«ual;, m ....a menina Walda, filha do sr,', chesott�João Alves; III

D�r��nho['inha Lindomar PeIfúrail QUARTOS DE IMBU'IA
a eXUla. sra. d. Maria Francis- i

ca da Silva, e�posa do sr, Fer-,I �!fil-mposieiíto :nando P. da SIlva;
o sr, Acacio Freitas;

III>Il � -m tllldo jovem Almiro, filho do sr. � ulmaru2 ...VeS m· OS
Armindo da Costa Melo, fumio-
nado da Saude do .Porto de!

g�Santos. I C6�

11
I

Pela entrada da primavera o! �
«Clnhe R. Primavera », do Saco I Ji.
<los Limõe�, promoverá no dia I

2 t, do corrente, ás 20 horas uma IiHteres�ante festa que obedecerá
8. um mtMessante programa. I

[, Gratos pelo convite que nos Ienviou a sua digna diretoria. I ��1:,� a fB ..

--- MiIPVil)5S dliretamell1lte rec:c,�idos das grandes fabricas paranaenses
ii e pandistas.f HEG�>iM UNS i

L\l'SPETOH PEDnO TORRENSi?�!!I!!JJl'lOlj
Encontra-se nesta capital o sr,! I. i'"

Pedro Torrens, digno insp!>tor de. l
"

hze.uàa do Estado, sfOrvindo 11atualmente em Porto Unis.o.
Ao distinto funcionaria apre .. I

f� ntamos votos de boas vindas e

fe!iz permanencia entre nós.
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Pelo sr. dr, Nerêll Ramos, di-I
gno Ineerventor Federal neste
Estado, foi designado o sr. Gus
tavo Neves, ilustre diretor do
interior e Justiça, para respon
der pela secretaria, durante o

ivipedimento do respetivo titular
rir. Ivo d'Aquino que se encon
tra em viagem,

ULTIMO ESTILO

)OesiideoelLm do sr_
Rosa .Neves

A galu113gef11 h<ltcl! dE'
noite na residencia particp
lar do corneí'ciante sr. R('� •.

Neves, situada ü rua Ten�'iJ
te Silveira n, 77, carregando com varias joia�, mltpa'
e outros objetos df� va!Jr.
Não se sabe até �ig,�raverdad, iro vulto do lurt:Realizar-se-á hoje, como têm

por ('ch3r-se o sr. Hosa N:,sendo fartamente noticiado, o

grande concerto dG insigne pia- ve� austnk ':0 Rio de JQ'
nista cégo Arnaldo Marcbesotti nelro e encontrar-se, por �ell
que vem muito justamente pre- turno. seu filho, o dr. Ma.cedido das mais enaltecedoras re- deira Neves. tambem fór,tferencias, Em ligeira audição da- desta capitai.da no «Clube Doze» a um peque- O delegado (1:1 c

.

t Ino grupo de pessôas amigas, o � apj a i
•

emérito artista do teclado reafir- aC0mpallhéido do respectiVIJ
mou a sobeio a sua magnifica escrivão e do pessual di'técnica e invulgar poder interpre- Gabinete de Invt'stif�açãdtati�o. Est�mos ce;tos de. que compareceu no lo 'I "i,' ,.,Flonanopohl' sabera apreCIar e1 J ' , ,ca . IILCla,

aplaudir o ilustre musico patricia
I (lO as dilIgenCias pélra, ,

que bem merece ser ouvido, tal descoberta dos auJaciosos
a lilUa grande compleiçã0 de mu- géltUI1(jS.
sico impecavel., . ,

O Vigilante Nofurno dlO Teatro bOJe fICara por certo serviço rIO local d 'I .

repleto e a população clJlta de _

'.'

,ec alOU

Florianopolis irá levar o seu na;) tel not.ado qU!llquer pes .

aplauso e apoio ao pianistíl' Ar- Ssoa suspeita na àr;:)a de;
j

naldo Marchesotti. sua jurisdição.

l'ELOS CLUBES
corpos

Camiseiro

Sapateira

2
1
1
1

CreadosBiJmudos
Penteadeira
Canla de casal
Cadeira estofa�
da clveludo

CLUBE R. PRIMAVERA

na o "

Um plano quadrie
nal ou quinquenal

"""""""'.........._�.�_�.....

�n��_�·"::�-�"!i"""�'1I
II RIO, 22 - Um vespertino in-

A ChefÍa da ('omi3são de Combate á Raiva, avisa aos :' forma que vem sendo organizêido
ioteressado� que de acôrdo com o que deterIlina o Decreto !: I um grande plano quadrienal ou

Estadual n' 167 de 15 do cClrrente, iniciou o sc'l'viço de va- : ! . .ruinquenal, que abrangerá, pri
cinação coutra a I'aiva dos pequenos animais (carnivoros de- ' I roei1'o a defesa nacional, termi-PHOF. ARGEMIRO PACHECO

I mesticos) nesta Capital.

,
nando com o estünulo e prot.e-

Procedente de São Paulo, che· ..I Esse serviço de vacinação funciona á. Praça Pereira e ção ás fontes de producão. EH-
g>li ôntem o sr. professor Arge- �� Oliveira em sala da Inspetoria do S, D. S, A. gentilmente tUa sendo examinados Oil proié-
n iro Pache00, que, posto á dis ..

i,1
cedida pelo Slll', dr. Thomaz Woods e acha-se a cargo do ,tos perliminares, para serem ca-

I Jsição do Estado pelo de S';o sur. dr. Jorge J. de Souza que o atenderá gratuitamente I: úl'denarlos 8i"tematj�ados.
Paulo, vem auxiliar técnicamente. nas boras normais de expediente. . Conclue o júmal informando
o Superintendente Geral do En·

�
Florianopolis, 20 de setembro de 1938. '� que dentro de um mês e pouco,

f d' I II:' ""MAR'" '" M .ti.RTINS

fi'
serão ultimados 08 princ'p'\ill tra-:';;,10 na rC,orma e UC'lcJona que .� 'Lt.t'A, .telll .é1l

Cf;} se pro·,ets, i t::hefe da ;C. �.. B. balhos, de modo a que o plano
A 'I t

"

A G possa ser delínead() em novem-o � us re leclllCo," ' azeta »,
cumpnmenta o. ;,:..---__- �_iilií_iiiíiiiiiii_iiíiiiiiiiiiiiiiii ;iiiiiiiiiiiiiiii_iiíiiiiiiiiií' bro.

"A M�TROPOLJ:" ,ção� da sua pujança e da segura dí:
lL L reçao que lhe imprimem os se-as di-

, ,

ietores. pessôas de alto àestaqueAcham-se entre 110S. ha dias. os nos meIOs cOillerdais induslri'ís C'
srs. Manoel Melo e João Amaro. di- bancarios do Brasil.

a.

-"-
gnos inspeto: g�raI e inspetor da po- A dir:::toria da METROPOLE 'f.derosa organlsaçao de seguros a ME- composta dos srs. drs. FrandscoTROPOLE. que vem ao no�so Esta· Sol�no da Cunha. Leonardo Trutfa,d:: promover, em cnlaboraçao ..:om os Jose de Sampaio P/loreira. PUnjo Bar.díligentes representantes daquela Co 11- bosa. Virgílio de MeIo Franco e Luípanhia. SIS. Machado & Cia.,;::. am- Cedro Carneíro Leão.
pliação dos negocias no E!.tado. Os srs. Machadu & Cia.. contreO sr. João Amaro é um velho tra- larao de agora em diante 'todos obalhador do ramo de segur@s e o sr. ramos das METROPOLE Seguro�an(!e1 Melo uma prestigiosa �xprf.s- Gerais e METROPOLE ACidentes dUI
sao do quadro de lltOS funcionarios Trab.lho. além de qff'_ foram tamda conhecida segurado:a. bem designados para hanqueiros cU ;Não é pOis �e admirar que den- suas representadas ílO nosso Estadc;.tro �� breve e3tejam ainda, mais p;oviden(j� (j_ue atesta a sua espcfamtflcados por todo o tel'tltoflo ea- elal att;;açaa perante aquelas d{;"al.p.
t�rínen�e os negocias da METROPO-j co�ceituadas organísações e. QI \:op/LE, CU10 conceito e uma demonstra- celto em que são tídos,

',E -, '.--,

.. t.,'�. '':. '"", ..., ',t":" �"'" ','
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