
Sob rigorosa
Aletnanha e

,..."A Inglaterra consultou a \Russia sobre
dos soviets se a Alemanhá precipitar
Litvinoff declarou que a Russia está
combater ao lado da Checóslovaquia

a atitude
a guerra �

decidida a

GAZETAA
vozA DO POVO ��------------------------=-����-

LITVINOFF
JAIRO GALLADOProprietario e Diretor Responsavel

A�N_O����V�I���F_I_�_�_n_o_p_ol_IS_,_D_o_m_i_n_p�_d_e_S_d_e_m_b_ro._de�1_�_8�__�_IN_�_-_M_E_B�O�_1_2_4_6·I�S �at�rali�
zados e o

Agravou..se a situação européa_�ortei_O
HITLER

RIO, 24 Ao diretor àa
Diretoria Provísoría das Ar
mas, o ministro da Guerra
dirigiu o seguinte Aviso:
"Consulta o Diretor de Re
crutamento, em oficio n, 887
R 2, ãe 29 de agosto findo,
sobre a situação dos lilrasilei
ros naturalizados, maiores de
44 anos, em face do serviço
militar.

Em soíucãe declare-vos.pa
ra os devidos fins, que v- o,

brasileiros natos e naturalí
zaãos, maiores de 44 anes de
idade, devem ser considerados
dispensados legalmente do
servíço militar".

-Perto de Nicolsburg os sudetos atacaram a policia tcheca, I"•••••••••••••••••••••1)••
armados de metralhadoras. A op('-ao dos mon- Em Gottesgab foram aprisionados 17 policiai!'> checos e �

..

levados para a Alemanha.

teni ··1 ·1·--Nas proximidades de Pian foi morto a tiros um soldado eplos (IVI e mi Itar
checo.

LONDRES, 24-As forças do cerps de vcluntarios sudetos
acabam de ocupar a cidade de Asch na Checoslovaquia, procla
mando o <Anschluss> á Alemanha.

Antes da entrada das forças do eorpo de voluntários sude
tos em Asch ofereceu resistsnoia.

Segunde revelam informações oficiais houve oito mortes.
-Em Bresnitz 10 guardas aduaneiros e oito soldados

tornaram o posto alfandegário flue aavia sido assaltado pelos
detos.

re

su-A FraDea cumprirá o .eu dever RIO, 24 O presidente
da RepubUca assinou decreto
lei dispondo sobre a opção
dos montepios civil e militar,
de que trata o artigo 2 da
lei 429, de 29 de abril de 1937,
a qual deverá ser feita dentro
de sessenta dias, a contar da
publicação r este decreto-lei.
As contribuições e descontos,
em caso de opção, deverão
ser calculados ou revistos co
mo se esta houvesse sido fei
ta, dentro de trinta dias, a

contar da publicação da lei
n, 249, de 29 de abril de 1937.

PARIS, 24-0 sr. Pierre Cot, ex-ministro do Ar, revelou

õntem, na Camata, qU6 o sr. Edouard Daladier autorizou-o a de

clarar que li França cumprirá as suas obrigações no caso de um

gelpe de força da Alemanha contra a Checoslováquia.
Negada autorisação Mosleya

Londres, 24 - Osval
do Mosley, chefe dos
fascistas ingleses, re

novou seu pedido ao

gevêrrso no sentido de
realisar um comido
menstr», afim de ex

plicar aos seus corre

ligionarios a situação
mundial.
Novamente o govêr

no recusou a licença
solteltada, com a ale

gação de poder o fato
dar motivo a desor

dens, que se torna a

todo o transe preciso
evitar, no momento
hislorico que o mun

"o atravessa, com par
ticularidade a Europa.

---O -

Ataques ao govêr
no de Praga

---�---------

General �hamado pe·
I lo Ministro da

GUel·.-a
PHi\GA, 24.-0 :,(overno acaba de ordenar á população em

aviso dado pelo radio, para que sejam fechadas as janelas de todas

us casas onde baia luz, como precaeção contra um bombardeio aê

! co da aviação alemã.
RIO, 24 A chamado do mi

nistro Ela Guerra encontra-se em

viagem para esta capital o general
João Bernardo Lobato Filho, co
mandante da 7a. Res\ão Militar
com Q. G. em Recife.

Reformado o capitão
Far.ia de Alhu

quel-queLONDHES, 24-A Exchange Telegraph anuncia de Praga
que o decreto de mobilização geral das forças armadas da Checo

cslovaquia inclue a seguinte proclamação:
«Cidadãos! Tende fé e confiança! Lutamos pela justiça e

pela patria! Viva a Checoeslovaquia Independente!-

RIO, 24 - O presidente os�iü-fõi§trõMs·
..

i..a-Dí?ã:
da Republica asslneu de- zenda do Brasil, Ar.,
ereto, na pasta da Guer- gentina e IT••u"uai
ra, _refo�mando _por con- vão leeunite-se
venrencra do regunen, nos
termos do artigo 177, da
Constituição Federal,
revigorado rela lei consoo

titucp..:n,:d I., 2, de 16 de
maio de 19.)3, o capitão
Car�'n:. de Faria A�b.uquer..
que.

Combates

STADT JAOERNIG, (Checoslováquia), 24-Esta região,
situada no centro da faixa que avança pelo territorio germanico, a

oeste de Graz e ao sul de Frankeinstein, desde ôntem tem sido

teatro de sêrios combates entre tropas checas e forças dos «corpos

francos> sudetos.
Na manhã de hoje, a luta trava-se com bastante intensida-

de na aldeia de Stazdorf, perto desta cidade.
De acôrdo com informações de fonte sudeta, a luta teve

inicio porque os checos se opuzera;n ao avanço dos .' co�pos fra I�
cos> que ocupam, presentemente, cerca de cento e cinquênta qUI

lometros quadrados deste distrito.
Ainda segundo as informações sudetes, cinco alemães foram BERLIM, 24 - O comu-

mortos e dois feridos em Friedeberg, ôntern á noite, eruquan to os nicado. oficial a respeito das
. h ti doi feridos e cinco guardas aduaneiros aprisiona- entrevistas de Gudesberg en-
tc ecos rveram 018

tre o chanceler Adolf Hitler
dos. I e o primeiro ministro Nevile

I Chamberlain não chegou a

. I tempo de permitir comenta- ..
GENEBRA, ,24 - O sr. Litvinoff, ministro dos Negocies

rios da imprensa vespertina. Es�r�nlelros, d� Hussia, em aloc'Jção pronunciada perante o comité
PAtUS, 24-Sabe·se que a ordem de alerta na linha Ma- Os [oraaes continuam, en- p.OhllCO d� SOCIedade das Nações, declarou que a União Soviética

gin'Ot foi dada devido fi duas razões: tratante, a atacar do modo Osvaldo Mosley .
tinha reafirmado ao govêrno de Praga que estava decidido a com-

I-A falta de informes sobre as conversações entre os srs, mais violent•. o govêrne de Praga. O orgão oficial do partido na'l
bater ao .seu lado: �aso a França, fiZe_sS8 o mes?lo. Acrescentou que

Hitler e Cbamberlaln e a demora de se chegar a um acerdo, 8 eienalosocialista <Voelkiscaer Beeaachter s traz na primeira pagina {o, seu pais cumpnra com as ohrigações assumidas, se a Alemanha
2 A exigencias do sr Hitler que acredita se in . -

d h" .
\ izer novai! exieeneias e as negoeiações angl

. .

- s novas . .. -"
-

lhea 6ddlçalil. .

e Ol� 8DCohrme Icanell�ura do novo presldeAIlte d? consSe-jIOgra.r_se."
" '" o-germamcas, VIerem ma-

duem • demillsio do IlOVO gabinete de Praga por ser chefiado pelo o e mIlllstros lIIa �cas oV8quIa, Q9m a legenda co Bsassmo y- D' d f .

:general Syrovy. royy creatura de Moscou». epOls. e re utar energICamente as asserções segundo as
,

Por outrQ lado os paSSOR dados pelo comissario substituto q�aeil o seu �a)s procurava furtar-I!!e ao cumprimento dos E:ompro-
. .

' '. . nusscs QontraIdos em rela"'ão á Chec I
.

Potemkm llmto ao enGarregado de negocIos da PoloRIa parecem t ,

� os ovaqma, o repres«mtante a-
N á' , L. ·1 d" d

' creJoentou.
causar apreensoes Imprensa do RelCa, a. qua, a espeIto . essa I: «O'" _ . �

.•

I 1:1 eircunlltancia, continua a falar da U. R. S. S. em termos de extre. � . goverp.o russo �ao tem obrJga�oeB para com a Checos'
...... PRAGA, 24.-E' este o texto do �omunicado eflcla :-c. e-

ma severidade. � lovaqma &e o gover�@ frances permanecer mdiferente deante de um

mento8 irresponll8veis tentaram perturbar a ordem nas frontelrall.
) ataque levado a efeIte contra aquele pais».

'Todos os eiÍorços das autoridades para restaurar a ordem por meios !

sualorios feram baldados. Em consequencia dístel, as tropas recebe- Protesto 1
ram ordem para intervir. Esta ordem f.i cumprida durante a noite I
e hoje pela manhã. O Exército monta guarda a€l lon�o dai fronteio BERLIM, 24 - EM apele àiricido aOI! alemães d@s Sade-
l'8S da Republica:>. te8, o leader sudetista Konrad HenJein .protesta é@Rtra a m0biliza·

SimllltaneameBte o' ioverno decretou a lei marcial no diil-
ção geral decretada em PraIa e calmà: . r

trito de Kaplitz. «Meus con,lidadãas. Nlo é verdadeira a ordem de mobili-
A volta das tropas checas ao t_erritorio dOI sudetoll causou lUl�io. NãG h.a nenhum alemão que atire .ontra alemães. Não .8

verdadeiro espanto eotre. OI ale�ães e na� tardaram. 8. ocorrer �a��, .uenbum Magiar 'lua faça fege> eontra magiares, como nenhum Plillo
,rentos conflíto8 em v�rIas locahdades. Sao as segumtes 08 prmc]· �ês • f!!trá contra paloneses. Benes não tem direito de v"s obrigar a

pai. iBcidentes .da� ultImas %4 horas: tio terrivel assa!lsinio dns VOI!IOS inuãoil. Nenhum alemão cbed••• •
-Em frelwaldau houve um encontro entre sudeto� 8 fun- rá á ordem de mOBilização. Dentro em pouco estareis livre8�.

ci.narios da Republica, resultando mortos e ferido8 de ambo8 os

I.dos.

RIO, 27--05 rnünis·�ros
da Fazenda do Brasãl, Ar..
gentina e Uruguai, reu

nlr-se-ãe dentro de pou
cos dias em Montevideu
para resolverem Impor
tantes assuntos de earater
economico.

111.
�

dou com � sr. Litvinoff suscitando a versão de que está procurando
um entendimento com os Soviets para o caso de fracassarem as ne

gociações anglo-germanicas.

�umpriI-á as ohrjga�ões

Alerta a linba Maginot

(!omunleatro ofi.IEI

Deixou a Alemanha o sr. �ha..berlain

BERLIM, 24-A Agencia telegráfica oficiosa "Deutsches
Nachrichten Bllera" distribuiu o seguinte despacho, procedente de
Godesberg:

"As amistosas conversações entre o sr. Neville Chamberlain
e o Fuehrer terminaram com a entrega de um rnemLlranduJlll con
tendo a dflcjsão final da Alemanha, relativa á situação do ter;it0rio
sudeta. O sr. Chamberlain incumbiu-se de retransmitir êSlse memo
randum á Praga.

"O sr. Chamberlain, acompanhado dos srs. Henderson e

(! f f Utvl ff I Wilson, despediu-se do Fueh.rer, em pr�sença do ministro Von Rib-
ou .rén. ou COlO DO I, bentr?�p. O F.ueh�er aproveltou.o_ {,nseJO para expressar ao primei-

Iro IDIDIstro bntamco a sua gratIdae pessoal e o reconhecimentg do
Gi:NEBRA, 24 - ObarI Dela Warr, lard do Selo Privado, povo alemão pelos seus esforços em prol de uma. solução pacifica

d. Grã Bretaah., cherande in'llperada.lote d. Londre. eoafer.n· para a qU88tio dos sudetos.

,uardall-Perto de Marienbad 08 8udetQ8 atacaram os

tcàecaa. Houve íiroteio. Três sudetoil foram mortos.

-Em Liebenau, di.trito à. Braunau foi .t.c.de»

aduloeirQ ,elos liud.t... Foi morto o comandaJlte.
• pg.to

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A Florianop��,�GAZETA,
CARTAZES
DO DIA

2.5--9--1938
----�-------------------------------------------

14' BatalhãodeCa- Cap�la _do A���JODEON, :i!::��dO"rNotici��a��cóçaderes d O f,- Boris .R.arIU-Dever-.

e r as ly-Roberts - vladi- SEMANNA DA
: PROGRAMAS DE HOJE: Concurrencia para a _ir Sokoloff e Ri- PATRIAiDstala�ãB de uma I oardo Gcu·tez, são os

cantíoa
!

Festividade de Santa Terezí ... principais figurantes doi Pelo CLUBE ESPORTI.':EDITAL h d M
.

J
altamente emocionante VO CHAPECOENSF, qu:n a o eruno esus
"A'S P O R TAS D fi !e� seus estatutos se PI;).A'S 2 HORAS: I - De ordem do sr. Tenente-Co-1 Novenas M ls a e Procissáo SDAN G RA I" poe a comem?rar festiva-

Vesperal Lider ronel Comandante do Batalhão e; , S
Bori K I H t

mente todas as datas nacio-

I
Presidente do Conselho Adminístrati- II A Associarão de Sauta Terezinha e Menino Jesus avis

s ar o , novamen e apa- náes foi coma norado a c) REINADO NA FOLIA - nac VO, faço pubHco que se acha aber- I .:s
" "

tecerá para seus íans hoje no "I. .

.

cc-

da OFB ta concurrencias publica para ínsta-] aos seus associados e a todos os fieis que, de acordo com a praxe líder no film� da Warner Bros., mana da Pd�trl7a. h Anterio--ação de uma cantina neste quartel. i estabelecida, haverá este ano, de 23 do corrente á l: de outubro, na «As portas de Snanghai- �ente �o '.
Ia , ouve. reu-2) O AUTOMATO-desenh05 II - Os interessados deverão en-I Capela da Irmandade do Divino Espirito Santo, novenas em honra (West of Shanghai) que narra I

niões diversas que se pren-
3) ALTOS E BAIXOS-revuette tregar as proposta lacradas até o I de Santa Terezinha dr) Menino Jesus começando ás : 9 horas.

a vida d F T
. de u a palestras sobre a da ta

em 2 partes
prõxímo diab 2t9• ás dl.O•O? dhorOas, I No dia 2 de outubro, na m�sm'l Capela, ás 8.30 horas, l de h andg, dO .

ernerano,
nas escolas houve divers.is '

que serao a er as no la J' e u-'
h 'M' Sol ..

d S E R S A
sennor e or as e piratas, que f ivid d f I d btubro próximo. avera issa ene com a-sistencra e . xa, evma. o r. r- avassalam o Norte da China. estíví a es, a an. o so re :t

4) LEON NAVARRA E SIOR- III - Diariamente. das 14.00 á- cebispo Metropolitano, que fará o sermão ao Evangelho. Terminada Porém, agora, Boris Karloff data, (I sr. José �Ilva <:;alv,:- 0*"

QUESTRA-short f 16.00 horas. os interessados podes a [uncão religiosa, realizar-se-á por S, Exa. Revma. a Benrào das lho que demonstrou inte.is :s não serÁ nem um monstro nem '.
I...

.': v ..'
5) A PEQUENA DITADO-

rão obter informações e e�darec.i- Rosas em honra de Santa Terezinha.
um homem mascarado mas ape- gencu e

..

patriotlsmo. Ola 7,mentes necessartos na. Secretaria A' 17 h '

I P' -
.

'd C IRA - ótima comédia com deste Corpo.
'\'1 sb d °dras

terá ugar a 10:lssa�. que io.P
a

... apel'
a

nas um ator gestos fortes e ex-
as f�sttvldades constaram d( I

Rab. Armstrong,Sibil Jason, Quartel em Estreito (5. José). J5 do , SI o, o e ecen 0, neste ano o seguinte innerano: raçi1 Gelu 10
pressivos como o general Faog seguinte prog[an�a:-H�sh.,:.Glenda Farrell e Edw. E. de setembro de 1938. Vargas (lado da igreja N. Sra. da Conceição), Rua Vrsconde de
o nome que enchia de pavor to-

menta da Bandeira Nacional.
Horton. Silvio Pinto da Luz Ouro Preto, Praça Pereira de Oliveira, Rua Arcipreste Paiva, da uma vasta região I us!la Praça de Esportes, Falou

Cap. Ajd. e Secr. do C. A. Praçl\ 15 de Novembro (lado do Palacio), Rua Visconde de Ouro
t d

.

'"

.. ', pe °ds, se. no át@osr.dr.CidLeurs6) JIM O l\S SELVAS
.

�����������iro. d
a os e piratana, mcen iana, ' .-mais

iõi -- • Preto, Rua Artista Bitencourt, RUr\ Saidanho Marinho e '�apela o I
1 d

.

t d d Ribas, Promotor p.ublico d \dois interessantes episodios r P A R A ASI'lo. veeoa erro mons ro coman an o � .

t
.

7 hmonstros. comarca, 13 o is oras tdeste seriado. I' Ficam, aSSUD, convidados todos os fiéiS para assistirem a P F 111 anhã A,," 8 horas prov
.

orém ang respeitava .1 pa-
. � ,

Sport!' Viagens, essas homenagens em louvor da m.Iagrosa Santinha. lavra. empenhada e uma divida es iort.vas para adu.tos. C(, 1

Turi smoe Ca-:a FLORIANOPOLIS,21 de setembro de 1938. de gmizade era sagrada para êlê! premias a03 vencedores. l ;

E isso foi a sua perda. Quiz 9 horas lançamento da pedr..
Direto.ia da Associação de Santa Tereziuha e Menino

sustentar até o fim entre tor-
fun damental da séde Soei ,

Jesus. mentos �e perigos sem conta o
falou no áto o sr. I' kn

����������I��������������� amigo, o homem honrado que
Mauricio S. de Souza; ás I (l

-, �

II anos atrás lhe salvàra a vida e horas, Missa Campal. A's 12

CR PIN 1--1O
.

lhe dera fuga. horas, uma grande churras
- ....

�

.

•
.. .. ".

,. ............. Um cenario belo-horrive], que
cada. Das 14t, ás 16,30 -;:::

apresenta a região da terra onde provas espor rvas para crc

o amor é passageiro e a vida anças, kerrnesse etc, ás ·17

se dà facilmente, quando as nu- horas, partida de íuteb il C'

vens negras da guerra sobem o disputa de I I medalhas de

horizonte! bronze, saindo vencedor li

Boris KarloH. Beverly Ro- quadro local. A's 19 horas,
berts, �icardo Corlez, como as

ao cantico do Hino Pátrio.

111 figuras centrais de um filme de foi arreada a Bandeira NaJ"

Atende chamados a qualquer hora dia e noi e assunto palpitante de atualidade, cional, falou na ocasião o sr.

I com uma trama altamente emo-
Alcindo Silva, (secretario da

iiiíiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiíiiiiiiiiiii_iiiiiiiií iiiiiiiüiiiiiiiiiiiiii;;íiiiii_iiiiiiiiiii � cionante e uma direção a-.::erta- Municipalidade, ás 20 h )ras
d·

, SE'3SÃO SOLENE, hlou . oliiSlma.
sr. JOSé Silva de Carvalho.
A's 22 horas, deu InlCl()

I ao grande haile da Chita.
cOllquistando os los. 2' 3.
4' e 5' lugares. respetlvê
mente, as exmas. sras. Jzau'
ra Ribas, Nazir S!lva. Luc,:
Homerich, senhorinha Nair
Pom;:>ermayer e sra. Trindade
Quevedo. Foi eleit:-\ rainha
do Clube Esportivo chape
coense, a senhorinha RauL·
dd Loss. O baile prolongou
se até altas horas, SCOdl1
abrilhantado pela orqucSÍI i..
de São Carlos.

ODEON, o lider dos
cinemas

Preça--l $000.

�iler receber uma bô"
surpreza que lhe será de
grande utilidade, etc., es

creva a Brandão: rua das
Marrecas, 35-RIO.
(Sêlo para resp05ta).

-A'S 6,30 e 8,30 HORAS:
Sessões Elegantes

BORIS KARLOFF no seu mais
perfeito trabalho, como o general
chinês Wu Fang Yen e tendo
como companheiros a sedutora
BEVERLY ROBERTS,o novo astro

VLADIMIRR SOKOLOFf e RI
CARDO CORTEZ em

Binoculos Prismaticos
BUSCH

M_"·DICOJoalheria
ADOLFO BOETTCHER I'Rua Felipe Schmidt. 11 I

'

OPERADOR

A's portas de Chaogal DOENÇAS DE SENHORAS-PARTOS
CONSULTORIO-RUA TRAJANO 17 SOB.

DAS 9 AS 12 E 2 AS 5

RESIDENCIA A RUA Nerêu Ramos 26
FONE 1450

Um espetáculo inegualavel!
Dr. Pedro de Moura Ferro

Advogado
Rua Trajano 1. (sob.)

Abrirão as sessões:

FILME JORNAL N. 35-nac. da
DI:'B CINES (;OROADOS

LEON NAVARRA E SIORQUES·
TRA-short REX, às 2 horas:

C
I

diaria de limou-
sines de luxo

Florianopolis .. - Itajaí

.........._---VIGILANTES DA LEI-
11 din�mica série com os seus 7' L i 111,ha
e 8' episodios

Mu-

FOX AIRPLAN
NEWS N.20186, �SSOMBROU

contendo as seguintes leportagens:

E.UU.: Howard Hu hes bate I .A,L?EIA �SQUECIDA com

dA Ng Y k Vlrglma Weldler, uma pequena
o recor no voo ova or AI fil d dest!e a num me e gran e emo·-París.

RANÇA:Howard Hughes che- ção.

sza a Paris Preço:- 1$000.
E.UU.: O exército americano

realiza um simulacro de

Saídas àe ambas as cidades das 7,30 á6 8 horas d
manhã e das 3 e m"ia ás 4 horas da tarde

Informalõeti em Florlanopolis com os

-A'S 4,30, 6,30 e 8.30 hora�: chauffeurs Acacio Braga, Boneco, Gury, Jóca Jesuino e Otavio
Pinho-Telefone das limousines 1.222

Em 'talai-No Cafê Caltfornia, com o proprietario.

ALUGA-SE a casa de moradia
á rua CUlitibanos, (,r. 52, nesta

Cap;tal.
A TRATAR NO BANCO

AGRICOL A, A' RUA TRA
JANO 16.

guerra em Chicago
RANÇA: Reims celebra ares'

surreição de sua cated�al
E.UU.: Movietone mostra o

homem menor do mundo
NGLATERRA: l\ guarda real

illglêsa, �oderniza-lie
E. UU.: Pormosas banhistas

exercitam-se nas _guas gela
das dI) lago Erwin

E.UU.: Dois homens são des
carregados por um canhão,
perante numerosa assistencia.

o FURACÃO com Dorothy
Lamour e John Hall.

Preços-2$5QO e 2$000.
--------------------------------------

Companhia Nacional de Navega-ROYAL,. às 2 horas:

ALOTRIA-·- a estupenda co

média com Adolph Wohlbrueck
e Renate Muelier

Admi.istraeão
nicipal

ça"""' ....� Costllier'8 Estamos oficialmente in-
U. formados

. que a Prefeítura

M· t M ·t- P t FI;;; ... Municipal désta cidade, até
c-vlmen O arl Imo.. ar a arlanapa IS fins do mês que passou, ar-

Serviços de Passageiros e �:ie Cargas IrecadOU
a impo.rtancia �'.�• ..

.. ....._,__ L
.

. � 175:608$614, da Importancw
Para o N'Orte Para o Sul orçada que é de 20?;860$'OO(, ._

.. ,faltando a prestaçao de con- IJ

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiii'':-iiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiii.·iiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiii tas de diversas exato rias.
Pelo que se observà, haverà
durante o corrente e exer

cicio, excesso de arrecada-
ções.

MISTERIO DO CABARET
com John Barrymore
Campbell.

Pceço- I $000.

e Luisf'

Preçes-2$500 E' 2$000.

Para amanhã o nlidern, tem eml-A'S 4,30, 6,30 e 8,30 horas:
artaz a .adcnavel comédia da Fox NAS TREVAS DA NOITE
Clm Claue Trevor e .LXII Robson Ed d L FIcom 'mun owe e orence

Ela é mlnlaa Rice.
Fretes de

..

cargueiro:
.

CHARLAUTH, ;(

Preço-1 $000. Preço:-l$500.
"
Er Paquete rrAQUE'RA sairá á 26 do

corrente para
Paranaguà. Antonina,
Santos, Rio de Janeiro,
Vitória, Baía, Maceió,
Recife e CabeJelo

Cargas e passageiros para os demais por
tos sujeitos a baldeação no l( o de Janeiro.

O Paquete ITAGIBA sairà á 28 do
carente para:v. Exala. precisa de uma limousine? I,Disque o n. 1.522 de seu telefone e

terá não só para seus passeios, como tambem para
viagens. ISão todos carros modernos e conforta\'eis dirigidos por
habeis volantes.

Imbituba
.

RioOrande
Pelotas e

Porto Alegre
é o creme que revolucionou o

mundo velho, e, óra revoluciona a •

America do Sul.

Elondino Cardoso
Otavio Cardoso
Bernardino dos Passos
Numas P. Cardoso
Waldemiro Vieira
Patrocinio Vieira
Rubens

AVI·so Recebe-se cargas e encomendas até a vesp�ra :das!saídas dos paquetes
e emite-se passageils; nos dias das < saídas dos mestn0s, á vista do a

testado de vacina. A bagagem de porão deverá ser entregue,' nos Armazens da
Companhia,· na vespera das saídas ate ás 16 horas, : para ser conduzida, gratuita-.

menté para bordo em embarcdções especiais. " '.\

ESCRITORIO-PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 SQB. (FONE 1250)
ARMAZENS-CAIS BADARÓ N. '3--(FONE'1666) -END. TELEG. COSTEIRA

Para mais infor�aç.ões com o Agente
J: SANTOS CARDOSO

CHARLAUTHS02
S03
S05
514
SI9
521
ã2ã

não é um creme comum

CHARLAUTH
che extinguirà as sardas, pano· ,

cravos e espinhas, !em a minima
..

rrritação deuando-lhe a cutis .

limpa. macia -e fresca. ,.'

..'.
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UID furacão de violencia1Acidente de veículos
excepcional desabou 50.,1 ern Porto Alegre
bre os Estados Unidos PORTO ALEGRE, 23 - A's

primeiras horas da noite de on-

NOVA YORK, 23-Continuam I Nesta capital, a maior parte da tem, verificou-se um acidente de
a se fazer sentir as graves con,e-I cidade ficou inundada, tendo o veículos de pequenas ccnsequen

qu.encias do terrivel furacão 9ue metropolitano paralisado o seu cias no arrabalde da Floresta. O
c14m sobre a costa do Atlantico. trafego durante mais de uma ho- fato registrou-se ás 20 horas, e

O presidente Hoosevelt deterrni- ra. passou-se da segunte maneira:
nou que as autoridades locais

. O caminhão n' 28-94 dirigido
prestem todo o soeorro pudérem Flutuam corpos pelo sr. João Laurindo Conselho,.RetiJaada de .aeligio-
a08 flagelados. Em New England, colidiu, violentamente, com o I sas da Espanha
que foi uma das parte" mais atin- MORICHAS 23-A Cuarda carro marca <Chevrolet s de pla-
,idas, teme-se agora que as iunn- Costeira informou que a cento e

ca .n· .7.61 de propriedade _do dr'l BARCELONA 23 _ A di-dações assumam aspecto mais cjncoenta milhas da costa de An VIana, chefe da secao de l .' pe I

alarmante. L I d fi t Exames de Saude da Divisão do do embaixador da Franca, o
ongs an u uam numerosos cor- r ,

-

h I
.

Os mortos, segundo se divulga de viti d d I Tecnica do Departamento Esta- governo espan 9 autOrIZOU a

• t. I
.

d posF
e vltlmasd as »s: es., dual de Higiene e Salld' e Publica partida de 23 religiosas da ordem

11:1. se e evam a mars e trezentos. oram orna as me I as no sen-
.

r' -

Os prejuizos materiais se elevam tid d . f' i A Diretoria do Tralego tendo das ...armelitas, Pequenas Irmãs

a dezenas' de milhões de dolares fI
o

d
e socort sedie em os e re-

conhecimento da ocorrencia com-
I de S. Vicente da Paula e Peque-

- . uga os corn me rcamentos rou- 1
-

d P b
w • _...,......�·I pas e viveres. Calcula-se q�e em pareceu. ao local, tomando todas na� rtmas os

C
o r1es'h queEse.._-"_ ewzaS2i1.:;;:::"__

t d t
.

d A I as providencias que o caso exí- encon ravam na ata un a. s-

70 ·Ih
- ' ? a a cos .a arnencana o t an- . SBS religiosas foram encaminha-

mi oes tico o numero total de mortos ex- gia. �

dA nOS8a reportagem apurou que
das de Barcelona para a França.

ce eu a quarenta e quatro. . _ _

II>
•

de francos o�mmbaonao ���o su�
• �·�-�-�·��-��i-�i�·�·��i���=�.-��v�-iwiM�W�_��������.�

b d
Estado de emergen .. �e:����a niaor��:��:, ::rifi���J����9

ww
--, ._. -,�

.. �-����,:�=::�=�,-������,:,�
rou a os �Ia então o a.cid�ute, pois,. o carro -'''i\t;j�\OU\g:''\Ü�j1·At.1i{3

do dr. ArI VIana coma algun �' e:uç�nt'�g.'..:1
NOVA YORK, 23-Por moti- metros atraz.

;,

MAP'SELHA, 23-Dez bandi- vo da situ�ção creada pela tem- Na colisão de ontem á noite
dos armados, atacaram, nas pro- .estade, fOI proclamado o estado não se registrou nenhum {erim en

ximidades de Saint Bartelemy.] de emergencia nas regiões afeta-! .

'

um trem de carga q�e trafegava I das do Estado .de Mas.sachu�s�ts. A,.U 6 A. �
de Marselha para Vaignon, Apon-I A Guarda Nacional fOI mobilIza-, (c'Yi.ater!as do Curso Pnmano)-
tsndo armas para o pessoal da!

da e patrulha vinte e cinco

Cida-,
- Das 2 ás 4 __

composição, detiveram-na imovel. des. 1� t' � Id h M
.

hratar a rua oa an a ann o
O encarregado das encomendas .

foi entretanto, ferido a tiros pe- Oitenta milhas I
n IOde t ás 3

los atacantes, quando tentou sa-
I �r�������oo���

car (li revolver. NOVA YORK. 2a - A Cru1íl� ij
A Suretê Nacionale anunciou Vermelha foi mobilizada para so-I � Bodas de pratà �

. . � N I' N'I i'.T di w.J
que os bandidos �arregaTam cen-! correr Longsland

.

e .ConnetICut, i ij' .

e I, 1 son e rva Ir, con- i
to e sessenta e OIto barras de I assoladas pela mais violenta tem- I �� v!dam aos parentes� e pes- ��
ouro, no valor de setenta milh5esl pestade dos ultimes aais anos. O� soa.s ?e su�s �elaçoe9 para �
de francos, que eram transporta-I ven to a�ingiu a ve.locidade d� oi, I � aS�Ishrem a missa que em �
dos do Congo para a Belglca. I tenta milhas horárias, destruindo I � a?ao de. graças pelo 250. a- �
Todas as estradas estãe ocupa-. a8 plantações, averiHndo as estrs- 'ij: DIversa;lO rJe casamento de

rtj'
das pela policia, mas ainda não das, impedindo o trafego aéreo e �� seus paIs JONAS P, ALCIN� ��
foi passiveI identificar os bandi- retardando o marítimo � CARIONI, mandam rezar �
dos. i

.

� n:: i)::"I"'ia de São Francisco, �
-- I 300 vitimas � em 27 do corrente, ás 7 IIA d ·0 � horas. �U aCI ,SO NOVA INGLATERRA, 23- :-:z1���:$:1r��:::�OO�®:=-'::-':'::

::���;�r:�:._��.l��:�:��"]��

assalto Calcula-se que o furacão, até o �� �,
momento, causou a morte de 300 MJ Antonio Elpo ��

i �
pessoas. O total dos dêBapareci�.� e II?J

dos eleva-se a mais de uma cen" ]� Esposa tij
tena, ao passo que os J:lOspitaliza- � participam aos parentes e �dos sobem a tres mili' enquanto � pessôas de suas relações �
os desabrigados a oito mil. Os r.� IN ��
danos materiais são estimados em � que sua filha OLIND A t!t IceIll milhões de dolares. Estão � contratou casamento com o �
isoladas numerosa!! cidades e al� � sr. ALDO LINHARES SO- ij Id

.

d t � BRINHO. ��
elas, recean 0-se que aumen e Ir.l � •

o numero de vitimas. I � Fpolis., 22-9-938. �
� i.fJ���r�� �
� �.. I �';
l!: � Ollndlna �S J!)J�� �� e � � "

�OO[ãlJ!l A I d O �b�l�:'_..-"
ij di-
�� aprese!ltam �
� .,

q
H

-se nOIVOS

�
[:Iél�*"!���:..l

OOEO'N,o
Iu�_· eenario belo-horrivel que apresent; a região da terra onde o amor é passageiro e a vida se dá facilmente, quando

as nuvens negras da guerra surgom no horizonte!

apresenta o insubstituivel BOR. Si K iARLOFF na sua mais impressionante caracterisação em

CHANGAI

A GAZETA
-

A VOZ DO POVO Prõprietarlô e Diretor Responsavel
JAIRO CALLADO

LONDRES, 23 - Noticias da
Africa do Sul informam que foi
praticado um audacioso assalto
contra um trem, em que eram

levadas para a Cidade do Cabo
, pepitas de oéro no valor dI' 200

\... mil Iibra8 eRterlinas. Num lugar
{ deserto da linha, o treJ;ll parou

repentinamente, e os coudutores
foram agredidos a revolver por
mascarados. Acredita-se que os

assaltantes tivessem viajado no
i

trem, esperando um momento

oportuno para acionar as travas

de emergencia, praticando em se

guida o assalt�.

Adoração
é a marca que domina na atuaIi
que seia a sua necessidade de

perfumarias, prefira sempre
as da marca

Adnra�ão

Ex-eombateute ale ..

I
JuãeSi em Lo&dres

"LONDRES, 23 - Cb�garam
ontem a eRta capital 800 ex-I
combatentes a"�Rlães, convidados

Ipelo ,�Vêfll0 britanico. 08 vi.i
tantes, que permanecerio nellta

(:apital, 3 diaa, dedicando-se prin-Idpalmente q percorrer Londres,
foram recebido!! pelo ministro da ICoordeoaçb da �efesa, : �l!Je I
revelou a importaoCl8 da

. V1SIta,!para esquecer 08 ressentImentos
passados. '

Especialista em �on

�ertos de maquinas de
es :rever, calcular, etc., bem
como caixas registradoras,
aparelhos fotograficos e os

demais sfrviços concernen

tes da mecanica fina.
Pratica de 35 anos.

Da-se garantia. Pedir

informações e orçamentos a Bua C:;oDselheiro
Mafra N.66.

líder dos cinetnas

S©l[FU'il� �
(Ü) ruJ��ill© r��[ar�o
-

Os governistas espaohofs reagem
PERPIGNAN, 23 -

Informa-I·----u--.*�-�--
....... � ...a"'-- ... -

se que as tropas governistas, que �� ,fVende-se 2 terrenos no Estreito,
operam no Levante, conquista- sendo que um da frente para a rua

rarn três importantes alturas, a- Nova em frente do quartel, e outro
vançando varios quilornetros, com casa, ao lado do cinema. Tra

principalmente na serra de Co- tar á Avenida Rio Branco, 165,
dono nesta Capital.» ANTI-SÁR�Á TELL «

Sanatorio "Santa Catarina"

Dr. Andréto, ficando apenas o carro <Che
vrolet.> do dr. Ari Viana bastan
te danificado, sendo momentos

depois removido para uma agen
cia de concertos. PERDIZES - ViBa Vitoria --- Estado

de Santa Catarina

DIRETOR PROPRIJETAHIO

Estação

o melhor estabelecimento,' perfeitamente aparelhado
para[o tratamento couservativo e cirurgico de doenças pul
monares (pneumotorax, frenicotomia, toracotomia). Este Sana
torio encontra-fie localisado na Estação Perdizes - Vila Vi
toria, na Estrada de Ferro S. Paulo - Rio Grande, 800
metros sobre nivel, possuindo uz elétrica, agua encanada e

estradas de automovel, com clima saluberrimo .

O Sanatorio encontra-se instalado com aparelhos mo

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

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

ACOllHOA005

-rR AVE�<;'E.IR�

-

COleHO[':J

(..APA(H05

TAPETES

HOJE 6 112-- 8 112 HOJE110ras

A WARNEFl

A'S PORTAS.' DE
RIOARDO CORTEZVLADIMIR IiOKOLOFF

�om (' BEVERLV ROBEAiS
Um filme qno t�m o maguetismo dos espetaeulos fortes

I. No Programa·r!!::'�:�:��·I!:ue::ae.�h:;tB·""Preços:1.,$500 e 2$000 ,..,., Suspensas
FaI Airplaa Neves n· 20,B6-atualidades

·t ,-,- ,. ,

entradas de favoras
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OEPcaSITAAIOS EM a'TA. CA(l'l"AA�NA

I-tOEPCKE Si

FLORI,ANOPOlIS f
t-'
,

RE��ESENTANTES E

CARL.OS

. ���--� ���J--:J

�Adolar SChW(U7� � A' F -.- lt .

Endereço Telegr.: DOLn. - Caixa Postal, 32

�"
avo r I a

oS. FRANCISCO DO SUL-STA. CATARINA
.__

'AGENCIA Ji}E VAPORE!) �

s
tl..i
n

� .... " ,., ...�9;!I,!I iI$.l>r",,·lllllf p011"6_ t

I»; _elht.lltl' �, tlftU''1dllll

__ 't9""'jf - •• ;Jl!_ oIl0!mt • "2Irlo••0111...... .,In••••

.IlIGOU' 1tI1IIl.. 1i'lIi!l!ill 1IlIC1.''''''''oIlillfte bateria (2,5 eM".)
h""Sl'II!'n.'I1I1iP dUl ..:abl�I••••

/""-!'� A
1." .d;�)""";n'��,f;"" \" C.;l,,�, \ "(lincha em tOdlll1ll •• li__
fi'�'" ,t '/\ 'tI\\
ç, \�,�&. '�_"\ 1 UIIIU1'l. 19., ...,e.

I .. lIoe
Ir
o

'.' Js ... 4 , ';iI

�gmpanhia Salinas Perynas=-Rlo
J8ring Torres & Cia. Limitada -Rio
Navegação Brasileira Limitada-Rio
Navegaçãs Cabcfriense Ltda.--Cabo Frío
Vandenbrando & Cia.-Santos

VIAfiENS DIRaTAS flARA O PQRTO DO RIO DE JANEIRO

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

mente. sem transbordo
Tem fsempre vapores em porto, carregando

Incarrega-se de classificação, medição e EMBARQUE de
t todas as especies de madeiras serradas. beneficiadas e em

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

�ec�eêãrgas--de importaçãe.í do País OUl dQ Ex
terior, para desembaraço e redesoacho para

as praças do interior
i>ESVIO DA E. l,;)E FERRO ARMAZEM PROPRIQ
SlERVI O .ARANTIao E RAPIQO-PRE oS MODIcas

Banco do Brasil
Capital 10G.009:100$010

FtII'Ido delreserva '259.748:1.0$000
I'IECUTA TODAS AS OPERAÇOES BANCARIAS

".NClAS E CGRRESPONI>ENTEe E��TeD. O PAU':
MBNCIA L$CAL RUA TlfAJANG, No IS

Abena. em conta corrente. os segúintes] juros:
.ep. 18m ]urts (COJlEROAL SEM LIMITE) -2� ala
Dep. limitados (limite de 50:000$) 3% ala
De,. populares (Idem de 10:000$) 4% a la
Dep. de aviso prévio (de qnais.uer quantias. com retiradas tam-

bem de fluaisquer importancias),
com AViso prévio de 30; dias
idem de 60 dias

'

idem de 99 dias

DEP@SITOS A PRAZO-FIXO:
pG 6 mêses
por 12 mêses
Com renda mensal

LETRAS A PREMIOS.
por' mêses
por 12 mêses

Sujeito ao sêlo proporcional.

Expediente: 'aas 10�ás 12 e das 14 ás
A�s sabados: das 10 ás 11,30 horas

Endereço telegrafico: SATELLITE

TELEFONE 1.114

4% a. a.

5% c

15 horas

-'

Matriz

Filiais em:

Blumenau, Cruzeiro da Sul,
Joinvile, Lages, Laguna, São
Francisca da Sul

MOSTRUARIO EM:

Tubarão

Em loteria a sua favorita

III

No:Estreito Ponta do Leal

Velas e �.Iag:n

Rua Felipe Schrnltd n* 7 e 17 a

��;:..
_'

"-'-��"''''''''''''''t'-lA Eletrtco iJ

�f�\�f��cg�sLE��J�Õ�Ç���Ef �
TOS PROCUREM �

A ELETRICJ� I'
I

TEM SEMPRE E\1 STOCK E A' VENDA, POP{ :

PREÇOS SEM COMPETIDORES NA PRAÇA. I.MATERlA!S ELETRICOS, LU�TRES E AB.A.T- '�
jOURS ELEGANTES E MODJ:'R��OS :�

NOVIDADES.' VISITEM A �lé'�fi4';�f'I3� �Rua João Pinto n. 14 � arA &�c;a

I'ACABA DE RECI::.BER UM FINISS1MO SORTI- IC
MENTO DE CHUVEIROS ELE'TRIO,JS, NOVI I
DADE NO RAMO-AR fIGO �ARANTIDO I

li
.

"

�. �===�"'12J-==�--;-',.• r..��'*1Ift�I*"�,,j.:;n;.,4foI
-

--------·--·-----�ii

I
I
I NOS CL4SSICOS ENVELOPES FECHADOS

��. ,r,,;'Z'X4,'-?®" �����

f��",DI�1fItII
Ge._� e n...p_a

•-�I)J�u prt,�iJbt'ill �� de maquinas de escrever,
"'P�,"lO':U .. lanauo. Ih I,.

� ráCilt6t e apare os em gera .

..

IfERlQAs
Ru C

salJ1etrG Mafra O' ó6
ESPíNHAS 8 Qfl
ULCERAS �!!III��I!!IlII!!!!I��!!'II1IIIIIIIE

;����1 ;!UI
D-:6-R"THlfoS

FL0I[��S,
'

'"RH'ÉI.J'M .

stR .:
'

� ,

�=..-::
-�. ,,\!.tslrm .... .,. •

�lG.AV,A "I.&,'"�
-- bI:n�!âtel � wradW •

��.Ptl101R_.
...................H.....

ISAXOfONfl
IDIABOLlCOI·
• Metodo prático para se �
I aprender a executar coo; �
I absoluta perfeição, ae Saxo- i

.�fone
ou!C18rinete. os mail

I
variados
Trucs acrollaticos e,

•
imitaçies comicas

liI Preço dQ volume J 28000 CHAVES A' :RUA MARE-

i Pedidos 8Q autor: CHAL GUILHERME N· 1
Antonio Lopes Guerrei o FI' r

J Vila de Sarzedas, 55-S.Paulo
' onanopo IS

----

_ ,.....G

�
......�, : :.�� �

..

���!���:A....�_..;:
... �,�

quinto-feira
29 de setembro

I

f
��

� fi

L H E T

Federal e Santa Catarína

(Jelo Pessh)

ALUGA-SE
Casa no Estreito

Sall1 de visita - cinco
grandes quartos - sala de
jantar - copa - cosinha e

instalações sanitarias
Luz elétrica em todos os

compartimentes
Dois quintais cempletamente
amurados e uma expIendida

praia de banhos
Dois porões e dois anques

para lavação de roupa.
Onibus na porta.

Todos os campartimentos
tem janelas e a casa está

completamente nova, com

moderna fossa 4;0 M S»
Agua encanada para serviçoi

da cosinha.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A
Dr.. Alfredo P. de Araujo

MEDIC:::O
Especialista em molestias de creanças, nervos

impaludismo e molestias da pele
���[,----

Tratamento do empaludismo e das mslestias da pe-
le e nervosas pela fiutohemotherapia

Consulforio e resídencia-Praça t 5 de Novembro, i 3
Telefone, t .584 _jConsu/las:-Das 8 às 11 e dasl14 às 16 hQras

tório de advogacia á rua

Vísconce de Ouro preto/n, 70. - Phone: 1277. -

ICaixa Postal, 1 10. _j �T

�7.;::;;;�ê;:;a� �Diplomada pela Facul-

Idade de M�diGina da
�._Bala

Ex-interno e assistente do
Serviço do prsl. Moraes I..

"

Ex-interr.o do Dispensario
Silva Lima

Ex-adjunto do Hospúal
Graffée Guilllt e Sanatorio

Manoel Vitorino
Clinica médica círurgtca das

molestias da
CABEÇA E PEilOÇO

Especíal-sta em

NARIZ, &RGANTA E
Ot:J\TIDe5

CONSULTeIU�
18- Rua Tralane --18

nliSIDErUllA
Hotel Gloria

Diariamente das 16 ás 12 hs. 1:-
íiii *!!i< , .. , ', ... 'ú"',,' t 'c's

•

re I ra
.
tem seu escrip-

Dr. Camará Martins
ME'DICQ-ESPECIALISTA EM MOLESTIAS DO ESTO

,_ MAG0. INTESTINO, FIGADO E RECTO

� CWRA:RADICAL DAS HEMORRHOIDAS, SEM OPE-
---

RAÇÃO E SEM DQR

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

'

.0 ..

I Mo!estias e Operaçõesi .

dos.

01-1-105
OUViDOS, NARIZ E GARGANTA

Dr. João de Araujo
-----

Assistente do Prof. Sanson, do Rio de janeiro. Chefe
do serviço d€ olhos fê oto-rhlno do Centro de Saúde

de Flonanopol's
Membro da Sociedade de oto-rhino laryngologia do Rio.
Cônsultas diárias das 4 ás 6 112 - Fone 1009

_R1j,a Visconde de Ouro Preto, 11 - FLORIANOPOLIS.' I

F
�I
t
ii,
•1.1 Forma+o pela Faculdade de Medicina da Unlver

slcade de do Rio de Janeiro
J
'1 Tratamento clinico e cirúrgico de todas as moles-
'1 •

! tias dos olhos

j. Curso de aperfeiçoamento na especialidade, com o dr. Pau
I� filho, no Serviço do Prof. Davíd Sal150n, no Hospital

I da Fundação GaHrée-Guinle do Rio de Janeiro
Com�leta aparelhagem para a sua especialidade 'II Eletrecidade Médica, Clinica Geral

Consultas diariamente das 15 ás 18
j CONSULTORJO Rua Jeão Pinto 7 sebo Telefone 1456
I RESI DENCIA: Rua Tenente Silveira 57 Telef. 1621

�_)�,.���·"�-_�-�.. ���--_. �._..7�..

Deser_nbargador tt
SalVIO Gonzaga,�

ADVOGADO li

Dr. Joaquim Neves
N1 � 01···_." ..

· ..�C)(.:;ULIST·A

Dr. Augusto
de Paula
MEDICO

DOENÇAS DE SENHO·
RAS-PARTOS
Operações

Consultaria: Rua Vi(Qr
.

r Meirele! 10

i( .A's 10,30 e das 2 as 4 h�.
t

'Resi�&R,ia: Rua Vis-onde
de Ouro Preto, 42-

Fone: Ccnsultorio, 1405
Fene: Residencia, 1155

Dr. Claribal
te G'alvão
�.DVOG�.DO

,

Avisa,aês [amigos e

antigos constituintes que
reabriu. seu escrlterlo de
advocacia e continua a

aceitar chamados para
trabalhar em qualquer
eernarca do Estado.

'jl t!icritorio: R. Deodoro n- 15

: ' FONE 1.665

��

�:�
\� Rua Trajado no. 29
..t�_

Dr. Sá u I o

Planta.execução, tis
ca I tzação e direção
de ob.as
Aparelhamento com

pteto para construa
ções de pontes em

concreto armado

. !
i
i
I

i
Especialista em moiestias do eparemo Etnito unna..
rL(!J do homem e da mulher
Ex-interno e ex-Assistente do serviço de cirurgiaeginrCO!Jgia do Prof. Brandão Filho.
i x-Diretor de Instituto de Previdencía Clínica do
Rio .

Ex- Sub Diretor do Serviço Médico da Assístencia
Dentaria infantii do Rio de Janeiro.
Curso e prática especíalísads � R �,�!��)�.
Medico do Serviço de Higier.e Pré-Natal do D. S. P�
do C. S. de Ftorlanopolts,

Doenças de senhoras. ur(J/ogaG
Partos e Cirurgia,

Consultorio e Resídenc!a á Rua Visconde ds Ouro Pre
to, n'. J J - Tel.-IOOe -FLORIANOPOLIS.

I��;... RiGar�olGottsmann ..

Omar Carneiro Ribeiro
Enger.heíro Cj'vil

1· Andar

Caixa

• Apartamento

I Dr. Pedra de Moura Ferro
)., ._'",'-� ........�.. ',._. _. '

-

Ex·chefe da clinicw;' do Hospi
tal de Nürnberg, (Ptoretsor
Ind6rg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
ElpeclaUala em cirurgia

geral
alta cirurgia, ginaecelogia, (do
enças elas senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nertose f)

operações de plastica

� Curitíba
�.
� SUQUrse�:'
�

� Florlanopolts direção: Engr-·o. OM,,6�R RUpp

e�

Ramos

�"�"'" k'l:;.' ,

,-_.-.....�.��,
-.-�-.!- I' -r .. -r-v-r- �

Advogado

Rua Trajano, rr 1 sobra.ío I

I T:lephone_:_I §�8 I

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestías de srianças

Diretor da Maternidade
Medico do Haapltal

(Curso de eapec;alizaç�o em

molestias de senhoras]
Atende na Maternidade
até ás S 1{2 da manhã
e á tarde - Consultork»

��.JJ� ���'.'"

CONSVLTORlú-··Rua Tra�
ano N. III das 1 O ás 12 e

das 1 5 ás t 6 112 horas.

TELEF. 1.28,

RESIDENCIA- Rua Este-

LV!�it.��J
D r. Miguel
I3f.DS taa id

CLINICA GEftAL
Vias Urinarias

Trolamento 11'lD4,rIl8 das
moteetia« 40 "./mlo

C<Wi13ult.-R. joAo Pinto, 13
1 eleíene, t 595

Res. HotelGloria-Fone,1333
(OfIsulia, das 13 ás 1 á hrs.

(urso d� Maquinas e Pilotagem

A. se.

I

N OV�iDIA.D·E i
�-ÓE-CA'RMÚÇÃSCPARA I
INVERNO a 12$ e 14$ t

SaDfttils DE VERNIZ DA MELHOR.
-

Q"jAUD.�DE PARA SENHORAS, A aos
:.\ HNELOS. TAMANCOS, CINTOS, E rc.

fABRICA DE CALÇADOS-BAllaRIR_.
A LHEl:JREUX

Secção de veridas�:RuA (...ON. MAFRA, 39

._-------�

I Dr. Aderbal R.
da Silvai
I\dvcgado

P:1"�d:"N��:t;o-,il!9llór-ns�,...cb.
Fones 1631 � 1290

::- '--: -rliJ};iijjiia . l' rt j '$ 'oe; .. '!! !!!i!''!t wc 4 1&•• I k .. l§, .• ,$ -. uM .. = .2" � .• ;. 2 'oe; �:;WL 4 Mggx- ''!'I,

Distinção e Be'ezaConforto,
, e W...t1:."')1 "$,,i&ti}

Com Econo·rnia
nos Trabalhos doSó

Consultorio Técnico de

IVO A. CAUDUR'O PICCOLI_�
Enge�,h.írD (;i"il

_ j
POrof!sslonais habilitados para Itodos

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

pagamentos em prestações

fDrojét<os em geral

Elcritorio central: Rua 71de Setembro, 47

Porto Uni ão

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ROSE MARIEDireção de

á s Receituaria
domestico

Conselhos Se eu fosse Estações·
você... e ·tecido�3rnães Sapatos molhados. O me

lhor para secai-os é encher
de papel, deixando-os que

V. se entristesse quando ves- I

d f dESCOLA de mães... «E"d hora exata para a sua fome. te o seu mailot de banho ... Mas A pnrnavera trouxe aos teci os, un os n'Juito variados. ,(

dI E f f'lh' sequem naturalmente e nun- O d di' d b b loridum os pensamentos uos mais aze ao teu i o muito agra·
ca ao calor do fogão. é tão simples o remedio para fi- s e se

..
a vegeta, mate, ou estampa &, so re ase co Of! a,

grandiosos que se possa conce- dave! êsse instante, prometendo- car satisfeita .. , Suas cadeiras vo-
mostram-se com motivos muito bizarros. Sobre os crepons trabalha-

ber e realizar-se, em bem da lhe uma «amanhã» tão pleno de d f dos ha listas de muitas côres sobre a musselina de se �/), brotam
h d d d I I dUm metodo excelente de lumosas mais o que se az pre-
umani a e'" - iS�1! aguem j movimento e a egria como o ia ciso á harrnoina das linhas, re=

vivas e grandes flôles, sobre [unrios pretos e brancos esvoaç ,[(1

que estuda os problemas soci-, que passou... Não lhe contes tirar rughas def vestido'à sem
duzern-se facilmente com a sua passaras bonitos. Para os "crepons da Chman, impressos lambem

ais. historias pelas quaes o medo lhe passar-I e o erro est em
per.istencia de estender-se no

são diversos os motivos: largas listas, realçadas a ouro, sobre a

Escola de mães... Isto apenas
I dê arrepios... Que o teu filho, \

dependurai-o no �uarto de
hã b I d hreit

. beleza, iva cios desenhos: "crepons" com desenhos em relevo, d,-
significa que a mulher tem de I depois de rezar a oração que lhe I ba�ho, durante mela hora e c .0, StO fde

o

ab::>
(Hei

� d�dn-l senhos brancos sobre fundo paste!...deíxando aberta perto a metro, en o o raço esren I o"
E '

ser educada, preparada, para I ensinastes, fique socegado, já .

"

' ,

b f t b I m assunto dI'! cores, o amarelo ouro, o verde azulad.,-
ser mãe, na qual aprenda a falar pensando no poder maior que o

torneira de: agua quente. O 50 re

� d�el e,nquan,f
o

f ra�o I claro escuro-e as cores vivas são as mais novas.

ao coração do filho, a formal- teu, a velar por êle. v.apor morn? dev.olve ao te- esquber ta' NOCbfta
o �o_o, ren e j Aparecem, tarnbem certas rnusselinas - "Lcrganza" e

cído a consístencia natural ao us o. es a posiçao movem-
IIF' I' II

.

lhe o carater, a preservai-o dos I J"d t
,ma IS , com belas e grandes flores sobre o fundo azulmarinho,

I A d6 r se as pernas, ra pi cmen e, em '

b
. , ..

enganos, a ampara -o contra as I f' d t
" i rance 'ou preto e ainda estampados multicores, num legitImo ent ,'_

b
. Uma solução morna de orma e esoura, pmr.elro �af31 "d I' d' .

am ições proprlas ou contra os I Goeth: a frente, em seguida para trás, ver.o e cores, f ores, h�uras... Para. os mo elos desportivos ,,5

<espelhismos> da vida... !
I carbonato de soda a 3 por

é tid tecidos são audazes CDIl binações de listas ou de xadrezes mU:I;)

I Se lua dôr te encomoda, fltZ� cento, devolve ás esponjas, rOh dS p s man I os. nih
mesma

vivos.
O ciclismo - esta' d

I dela um poema sujas pela gordura que ab- in a as pernas e os )oe os sem
A f t d d d'f'

.

u prova 0-r' e d b C'
.

t
s I as a creação mo .: ma lerem imenso em matiz S

leva ás crianças vantagens seme·/ De um frade
, gongoric�: sorveran! O asp.écto � ua�e

o r.:r. InCO

ml�u Oi' d que se
tanto que são escolhidas como adorno dos mais belos. Sobre 03

Ihantes ás da ginastica sueca E'I! Pena que pode eXPlIcar-se'l de a maciez desejada, DepOIS rePSeL_m para o ou ro a o.

it chapéus, por exemplo, realçam Íarcas fitas c!e pelúcia, de setim.. d.!
. .

' d -' Ih d I -
e v. pensa que o seupelo"

'
.

beneficio notavel para o desen-l perto esta

Ge
nao sentir-se. � me�gu a as nessa so U

:. t b Q: _ gorgurão, de rno.iré, de face dupla e em cores magniiicas, As "gró3<
volvimento da caixa toraxica, o I Angel uerra: çao, sao postas em outra �

cdomo .u'Jla a

ient
ou

qut,
.. xa

grain" lantasia são alegres, em listas cu com "pois" em tons con-

I
. I S as h ras d ti de �gua e rodelas de limão se e mconveme n e opos o, a

que representa a guma coisa de
I

.... e n o fl! angus la os a

ód f
.

d d é Ih ' franstaotes. Outras. de aspécto antigc, pelas aplicações de rama-

essencial para a saude. Os mus-j homens" dobram o joêlho em on�e p em icar toda uma dvec
a e

Ihque pouco s:. e

tP� ,Il-tetes
sobre lundo preto e de cor. são dos detalhes mais preferidos

I d bd di terra não o fazem para rezar noite e aconse ar oara corrrglr ais .

dcu os o a omen, as espa uas, I�
, ... .

d f 't'
.

ã
a vestn os e a.n a a chapéus. E'n vestidos, aparecera como di-

as pernas, e mesmo os braços, I
Nazarenos da dida, cáem sob a

A
•

d
e

elt';s:dPOI� qUt 'ds I
suos S

OI betes, dlíicado5 e em cinto;;, e até em "échaspe,", nas n'liles d:
�ão favorecidos com a pratica II cruz da irreme iavel dôr e sob am,za e, conES

I UI

tOS I
e g an �,�s. . festa, com motivos de melai ou com trama de selim eru varias

d d ," da r' I h
.

d
ntan o, la exerCIClos anlma-

pcu ente esse esporte. Alem lO peso prop la a ma, c elJ

segun D OS '. cores.

d· d Ih 'd d I
de duvidas e desesperanças

. dmes, que aJudam, m .Ihorando
ISSO, e uca- e o senti o oe-' " S d'·.l Ih
'I'b'

.
_ d

. Teixeira de Queiroz' antl-gos o aspeto. em UVI'JlI. os me 0-

qUII 110 e a preCisa0 e movI" d. O verão fará renunciar, um tanto. a essa c:oflformidade
men',os. O prazer é um fruto cUJO SALOMÃO _ ," 'aml'zade res. são o� o sport -.- l1alaçào, b' d' t

' .

d' S b J .

:\ If I b so na Hcre a, que e propua o II"lVerI'\O. J ,etU:.lO no'1 conjuntos
caroço é a dôr. Come o fruto tems, go ,-pe os qlJalS os ra-

d d d
todo.

se de�onstra em tempo de
ços adquirem movimentos circula- novos e praia, on e o.ninarão os tom de f1ore� e de trutas,

angustias.
1 res, energic'os movimentos. Mas numa llo�a do bizarro contraste d.lS cores. Já se não querem grada;

ARISTOTt: LES C()m O ( 'd' h r()es suaves e apacrados. Assim li cur rosa-posta de I,.do ha tem:
• I�

-

se v. não po e praticaI nen um :r e

amigo, o .amlgo se conduz de�ses, o melhor, o mais simples pos-terá preferen�ia em toda sua gama- cLuo, vivo, vdho viola'
como consigo mesm_o. .

é pôr-se de pé, o cnrpo mui�o ceo, unido no gris, ao preta e branco, ao viol�ta, ao Vf�rde, 30

UMA inhalação, na hora dos PLANTA0 - Nao de.lxes direito, e então mover os braçCDs azuL. O· verde e o f. amboe:r.a combinados, voltam al) gosto de!
resfriados e sem necessidade crescer a erva no camtnho rapidamente, em circulo e sem

modistas e elegl.ntes. Os amarelos brilhantes, :,;durados ao gri�.
do apare!hG mhalador, e sempre da amizade. Qobrar os cotovelos. Ao levantar marinho, preto, v,rde escuro, são dos que ain 1,1 p�rcluram. Outrr)
de grande e(icacia. Um recepi- DIOGENES - A a'11iza- os braços, faça-o com f(lrça, co.

detalhe a comtinuar é o c1lnbinado de três tons. 5)bre um,) b:!leza,
ente co� agua quente, e na de é uma alma em dois cor· mo se leva!ltasse um grande pêso.

um vestido em conjunto, a cor mais viva e de contraste entrar á

qual se deite um preparado an- pOSo
I

n) lenço, no cinto ou na lIecharpe".
tiseptico, para com a cabeça SOLON Não faças Se as suas espoduas são um

O "taileus" clarp, em lindll, em I'sh'lntllng" ou em se(fa,
A hora em que a criança tem coberta, aspirar alguns minutos_ amigos apressadamente e os t!ln�o curvadas (a causa sempre

iá encanta nos dias de sol. O comprimento do casaco di!' ce algll'
de ir para a cama faz·se, em Uma composição ótima e simples que faças não os abando, � uma posíçãJ defeituosa), o e-

mas vezes. A saia é m .... ito curta, estreita ou peegueada, mas

alguns lares, uma hora de pro- é a desta fórmula: eucaJipt(j)I, I ,O: nes . .

d I é
. sempre cingida. São muito:! os modelos tipo masculino, de hombros. xerClClO recomen ave o seguln-

vação, pela resistencia que em· mentol, 10: tintura de benjoim, PITAGORAS - Não se te: de ré, estenda o:; braços quadrado� e enor;nes bolsos. Alguns, em tecido branco, levam ri-
prega em não abandonar os 25,0, gemenel. 10, e alcool. deve estender a mão a mui -

para a frente, e, em seguida de betes Je fita escura, para um efeito, muito agradavel.
brinquedos. E' quando se reco- 25,0. tos, O que quer dizer: nã,o modo energ;eo sem dobra-los, Tembem para a noite a moda se soe'me de "taileuc", mas

nhence o valor da disciplina. Basta uma colherinha em um se d€ve tentar possuir mUl- e leve' os para trás, unindo as mãos.
com decote e saia modeladora das cadeiras. acompanhado de u ;1

Mãel habitua teu filho, inflexi- quarto de litro d'agua. tos amigos.
• �Igumas vezes.

bolero ou de casaco mai.i ou menos compridas ou curtas. A's vezes,
ve!mente, a uma hota certe para são as daquele tipo bordadas a lantejou·las brilh�ntes ou com dê.
ir repousar. Não faças dessa Radias Ve�tid(l)s brancos Tr ••bunlll!lll de

senhos coloridos, a seda. O "taíleur", para o dia adorna-se d�
h@r8 uma coísa elastica que en· Para seu concerto, procu· .. pregas, botões a fantasia cintos bonitos. A blu5'I arrlPla, estilo com-

curtes ou esti'lues à vontade. rai a Casa Musical, que con- E' um vestido bem simples Apelação pestro, crellção das mais novas em Paris, jorma s�mpre conjuj]to�
Quando ela se h'lbitue, senti· ta com a oficina melhur e interessante, branco, com lindus adaptaveis á praia. Um "taileur" pceto� de tecido Jevl!.

rá como uma necessidade o mo- montada na capital. jaqueta adornada de motivos utiliu-se para as reuniões mais elegantes, com gola! bordadas com

mentI) de deitar-se, tal qual sente r�ua João Pinto, 12 de folhas, do mesmo gene •
..J uiga r-(')�n t r")S lantejoulos, de tons vivos. de�lumbrante3, o que representa um coo-

·•..Li·;:;··i;�·i;···c·i;;ii;;··F·iõ:····1 ro e trabalhada s com pes- \ dsae�!�mã08 rbiste
bastante curioso.

pontos. Em «crepe gaufre:+ r .._,....,

rianopalis O segundo, leva larg0 Cintai
As joias antigas voltam ao reinado de antes, inleressandcl

de crepe rosa sobre azul Agrav() n. 991 da comar_jtoda m�lher. Ma� Moly.nneux faz gola de flôres do mesmo tecido
marinho. ca de Orlt ans, em que é I do �estrdo ... Schlspflrelh fal-os de folhas e f1ôres, de ouro e pe�
O 9ranco insinua�se como agravante Maria da Gloria dranas...

.

predileto neste verão. Bran, Oliveira e agravado o expó- As turquezas e as �"meh.stas reunem-se - u.na com seu 'IJ.-

Geral Ordinaria cos serão os vestidinhos sim·,lio de Juão Manoel Gonçal- azul opaco, outra com sua cor vIOlenta -_ em muita j0ias como
I

pies, sportivos, com alguns
I
ves. Relator o sr. des. AL-I

se reunem as ,perolas ,com esmera!da& e �ubis ...
pregueados recortes, borda· i FREDO. TROMPOWS�1. Chapeos .... E para o�, dlas mais quentes que se fazem Oll

dos etc., e sempre dentrr>! O Tribunal deu provlmen.! chapéQs de organdl e os de pl<.jué p�spontados, ornados de flô ..
de uma elegancia sobria. to ao agravo, para que os,res. De «baker», uma grande «capel�ne'. tnda branca, orna-se

Ar. iniciais estarão entrela-! autos baixem a comarca de de um dcapeado de gaze branca salpIcada de «poi$:\> de 9smalte,
çadas e em côr contrastante' or.igem, afim de q�e o dr. dif�r�ntes em cores

.. M�s � nota, predominante numa. da� casas

vermelho por exemplo. Um JIJIZ a quó, se ma:1lfeste so- paflSlenses, das mais d'ta",oras" e a que lança os «tnc.ormos» e

cint!) de couro em côr viva, bre a petição de fls. 12. os «Watteau», recordando openodo chamado «de Versailes».
alguns pespontas na gola, em Conflito de jurisdiçã!) n.' ---------------------

COMO se verifica nos grandes centros em que o serviço certos modelos; uma fivelJ 1.002 da comarca de Or
de transporte de passageiros é feito tambem em limousines, resol- verde, azulou grenat sob� leans, em que é suscitante
veram os Irmãos Roveres, conhecidos e seguros volantes Clemente, O mesmo material, predom: ,o l' suplente do Juiz Subs
Mario e Luiz, organizar uma linha entre esta capital e a futuro- nando entanto, a simfonia do, tituto de Or!eans e su�cita.
5a cidade de Blumenau. branco. No que diz respeito do o dr. Juiz Substituto de

Assim, estão á disposiçãO dos que queiram Viajar para a acesso rios, ha a liberda je ..Tubarão. l�elator o sr. des.
tllumenau três confortaveis e luxuosas limousines. de se levar sapatos de dojs GUILHERME ABRY.

O custo de pa�sagem é de 30$000. Desde que a lota- tons; chapéo cuja fita seja: Foi dado, provimento �
ção esteja completa os carros partirão daqui a qualquer hora do um clmtraste ou o de côr' conta, para julgar compe·
dia ou da noite. oposta á fita branca; luvas ê tente o Juizo da comarca de

Outras informações na portaria Hotel Gloria-Telefone-j b?lsa quebrando o predomi- Tubarã�, para processar o

] .320. mo do branco. • •
' inventarIo. . .

As mães:não devem prescindir
do sagú, da tapioca, da rnaizena,
da batata, onde se el!contram os

elementos melhores, para alimen
tar os filhos. Os pratos es

quisitos devem s€r "coibidos ás

crianças.
A alimentação infantil não

difere muito da que se fazia ha
um seculo ...

Um conselho
util

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

Assembléia
Eleieão da Diretoria

Sábado" 8 de Outubro de 1938

Grande Baile de Aniversario
. __.---'"--_

CONFORTO E PRESTEZA

TESOURO NACIONAL

Venci�entos �i�í� e m_il.itares: Meio sôldo, montepío,
aposentadorias, reqUlBIçoes mIhtares e quaisquer recebimentos
inclusive na Alfandega e Recebedoría Federal-incumbe-se �
advogado DR. ANTONIO THEORGA.

(Inscrito na Ordem dos Ad vogados e oferec@ REFE
RENCIAS BANCARIAS).

Escritorio: Rua l' da Março nr. 115-2' Andar
Endereço telegráfico: THEORGA-RIO DE JANEIRO.

..

e

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



•

Teremos, finalmente, hoje á tarde, no Estadio Adolfo Konder,
, ,\!ma sensacional partida de futeból, entre os bem preparados esquadrões do
�,(.;'Avai x Atlético, em disputa do titulo de campeão do "torneio relampago",

�...

A. ,Associação dos Cronistas Desportivos
já deu os �Itirnos retoques ern tôrno da organização do seu festival a!,.., beneficio
da MaternIdade, a realizar--se no próximo dia 2 de outubro. Nêsse dia teremos,
frente a frentet Avai versus Cornbir;ado e Externato versus Instituto de Eduoaçao,
partida esta que fará cor,vergirtodas as atenções dos estudantes florianopolit_anos .

.A·GAZETA
o campeonato brasileiro

de fuleból
Será iniciado no próximo
rnês de outubro--Providen
ias tomadas pelo Co"'selhc-..>
de Adrnini�tração da

Federação

Inscrições
RIO, 24-Ern SUá reunião. o

Conselho de Administração da

Ffderação Brasileira de Futeból
aprovou o rt:gulamenlo especial
elaborado pela presidencia.que vai
ri g�r o campeonato brd'.i!éiro d
Íeteból II ser iniciado no IJI ÓXUX'O
dia 30 de outubro.

Conseguimos apurar vários de
talhes relerentes ao campeonato os

;

.

quais serão dados a conhecer oa,

linhas que seguem.
Assim é que.a ordem dm jógos

será dos extremos para a p�rife'
tia. de modo a não PI ejudicar os

interesses das entidades que ainda
estão realizando seus campeonatos.

Para êsse fim o territcrio foi
dividido em 4 regiões, a saber:

1) Do Amatonas ao Ceará;
2) Do Rio Grande do Norte

á Baía;
� 3) .Espirito S&nto, Rio de Ja
�,ro, Goiás, Minas Gerais e DIS
trito Federal;
4) São Paulo, Mato Grosse,

Paraná, Santa Catarina e Rio
.

Grande do Sul.

As In.erl�õe8

Cada partida, que será entre

as seleções estaduais, terà a dura
ção de dois tempos de 45 mirru
tos. por 15 de descanso.

Pelo sistema eliminatorio, os

jógos serão divididos em três ca

tegorias: regionais (na região). in

ter-regionais e nnalistas.

seus jogadores.
Como entidade regional e social

t10 campeonato competirá a mesma

indenizar os clubes p-la cessão

de plavers nos casos ,. xpressamen
te esrebel-cidos 1105 contrates bi
Llter ais.

Duraeão dos jó�os

REDATOR:

[) ES PORT·IVA

SANTA CATARINA no

campeonato
\

brasileiro
Ultimamente. muito se tem escrito e falado em Santa Ca

tariaa, sobre o Campeonato Brasileiro de Futeból, deste ano.

mas, por emquanto, nada de positivo se fel.
O� paulistas que têm elementos a valer, jà estão em trei

namento.

Quanto à nós nem de requisições ainda se fala. No en

tanto, esperamos que à Federação Catarinense de Desportos,
faça, 'por esta vez alguma coisa.

Poderia ser mais faeiJ•••

. O que se torna mais dificil. é a concentração dos joga
dores nesta Capital, em vista de o [uteból do interior estar.
mais ou menos, em igualdade de condições com o nosso.

- Sugeriamos, então, fossem recrutados, em todu o interior,
1 2 jogadores que lormariara um selecionado permanente e

treinaria com o da Capital.
A medida que se fizessem as observações de quais os

melhores nas respectivas posições, formar-se-ia o onze efetivo
e os outros seriam os reservas.

Neste caso o combinado do. "tuAterland" seria, aproxima
damente. o seguinte:

Hcinz. (joinvile) e o arqueiro do Cip; Yêyê, (S. Fran
cisco) e Lico, (haja!); Marinheiro. Emílio (Joinvile) e Tonico
(Mafra); Foguinho (Tubarão), Tião, Nhonhô (S. Francisco);
Cilo (joinvile) e Filipinho (S. Francisco).

Acreditamos serem estes, aproximadamente, os melhores,
em suas posições nas diversas cidades filiadas.

t

E, de mais a mais, todas as ligas são contempladas, o

que bem ahrrna a idoneidade do c' onista que a todos, jà por
diversas vezes assistiu considerando-os absolutos, excepção feita
dos nossos, em algumas posições, bem entendido.

Aí fica a sugestão.
Que a acatem se acharem-na conveniente.

o. e,

8 eampeão
O titulo de campeão naCional!serà disputado em"melhor de três".
O regulamento prevê com mi

nucias as hipoteses de empate na

p�leja fi�al. estabelece�de as �on-Idições ne ser conferido o titulo
de acôrdo com a� disposições re-Igulamentsrcs.

IOutro detalhe interessante rele- Assim que, se no final do ter-. A

dO r
te-se as inscrições dos jogadores ceiro jogo pérsistir o empate no Presos dois "players" RIO. 24-A policia proibiu Domingos, Caxambú e José
que poderão ser feitas até 3 dias número de pontos,serà proclamada F I L' d d d&mengo U1l e entrarem numa casa e iversões, julgando-os indesejaveis.Bllt>!s do primeiro joge.

' vencedora a entidade cujo quadro ..

O
.

di I d
.

dinariepisc 10 esta causan o aqui extraor inana sensação, esperando-seCada entidade poderá inscreve' h:tja ('''''q,,;�t1!.do nos três jógos RIO, 24- Foram prêsos, quando lutavam com um motoris'l a intervenção 06<.ial das autoridades.
o máximo d.e 22 players, não ha-: h;:ahta' maior número de golos I ta, os jogadores do Flamengo, Sá e Armandinho.

:;;�;;r:�b::�i%Çõ:�:'n;ã:,�"c.�: ('''�:o' ,::e;;g��"ivel.,Juç'o,por A Italia proibiu os prêlios! HOTEL ANDRETTA IIde aci�f'nte. ..

persistir novamente o empate,tan- I
QUBntn fi remun ,HÇi'JO dos )UI- to na totalidade de pontos como desportivos com francêses:

o MELHOR DA PHi\Ç...

'lé� e auxiliares serP. fixada pcs- na de golos.serà marcado o quarto
I

ACOMODAÇvES CONFORTAVEIS PARA VIA- Ileríurrnente pelo presidente Castelo Jogo. I'
JANTES E EXMAS. FAMILIAS

Bronco, mais ou menos nas pro- Caso este termine novamente
.

ROMA, 24�Segundo informações �olhidas, em circules TRATAMENTO DE PRIMEIRA ORDEM-CO-
porções dos locais das partidas. empatado. serão proclamados dois bem mformados, o mimstro das Relações Exteflores dera ordem ao! ZINHA BRASILEIRA E ITALIANA

campeões (Iex-equo"). Comité Olimpico Italiano. sob cuja jurisdição se encontram todos os \ Anexo: Armazem de secos e'Vantagen. ao. clubes Tratando-�e rle campeonato esportistas italianos amadores c profissionais para que os atlétas ita· moihados
Cogitou lambem o regulalTlento brasileiro, só poderãO participar lianos não tomem parte em competições com a França. até segunda! Derval Santa tJatarina

das vantagens que possam ser pIei- jogadores nacionais ou naturaliza- ordem. O Comité jà teria comuDlcado a ordem às federações que a I 1ead�s peles dubes que cederem dali. deveriam transmitir a todos os atlétas. .-

Osmar Cunha

O jogo Avaí

Brusquense
.

Ainda x

o responsavel pelo sucedido
AS satisfações dadas pelo Avai F. C; em a edição

de ante-ontem, na «A Noticia» não conseguiram satisfazer
de todo, 10 numeroso publico desportista que apreciou o

fracasso da �artída de domíngo transacto, a' qual acor

reu para assistir a exibição de um combinado e não a de
um quaaro sem classe.

Não tenho. a mínima intenção de duvidar da honra
dez do A vaí, sociedade de tradição. mas sim reivindicar um
direito que não é seu e sim do esporte qUE: se vê prejudi
cada. E' que, o povo, sofrendo tais «desilusões» em bre
ve não querera' mais saber de futeból, pois que esse es

porte, dir-se-a' não é capaz de satisfazer. ..
Diz o A var que somente no dia de jogo. a's 11 horas,

é que teve noticia de o combinado ser um team.
Ah! essa não passa! E' demais...
O rabiscador desta nota, acha tal satisfação interes

sante, por varias razões: Primeira: Ele soube na sexta-Iei
ra. dia 16, dois dias portanto. antes do jogo. quelnão viria
combinado.

Segundo: A nota publicada no prestigioso orgão joinvi
lense foi publicada na manhã do jogo. asserção esta que
é um complemento da primeira.

Não era, pois, ignorada a vinda do Brusquense.
Cremos que com isto, esta' por terra o argumento pu-

blicado ante-ontem sobre a vinda do Brusquens e, A satis-

lfação não satisfez. Que venha outra mais satisfatória par�t
que fique apurado o responsavel pelo =bluff- desportivo

I do dia 18.
LICURGUS

•

Domingos,
Luiz considerados

indesejaveis

Caxambú e· Zé
..

a A CAPITAL.
•

menanas e garõtos

esquina da Trajan@
À CAPITAL.

Rua Conselheiro Mafra

I

._. - ... �-- ._"_ .

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

-_ .
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81 PEDRO CALLADO •

:
I A guerra, que se aproxima, está dentro do inevitável :

D IhI fatalismo historico. : este ou e arrancou as
8 A solução do caso dos sudetos imposta pela Inglaterra ti
8 e França á Checoslovaquia define a situação politica da I. portas e JIIanelas da casa: Europa. Pouco importa o simulacro de recúo nestes últimos
: instantes. A guerra continúa inevitável. : Ih

..

I
IDesde a ascensão de Hitler ao poder em 1932 dese- : a ela

nhou-se nítida a luta d(')s fascistas contra oi'! liberais demo- :craticos e comunistas. A vitoria da burguesia em 1792 man-eM' "3dI..' b .' Esteve Ela Policia Central ManQ�1 Luiz afia, com o anosI ten Q a aegemoma da capital, fez que se completasse a o .

: I de idade, jornaleiro, residente no distrito de Cachoeira, queixando-8 jetivação dos três principies basicos da democracia então

:. se contra Manoel Maria da Cunha, por haver este destelhado e: implantada como fôrma de governo. A mesma ambição des- .

d d
.

: medida de lucros para predomínio pelo ouro continuou a a- e' arrancado as portas e janelas de uma casa de Ema proprie a e, SI-

I gravar o egoísmo humano; não permitindo a Iraternisação : i tuada naquela localidade.
d h d E L f .J 8/ A policia tomou conta da queixa.os omens e os povos. em Breve traus ormou-se a ae- ::, e .
mecracia pura num vicioso liberalismo de mistificações de

O
..

d G I VI direitos e de coação de classes menos favorecidas. A guerra i presl ente etu 10 ar-

I
de 1914 a 1913, feita pelo capital contra o capital para a ""

conquista de mercados, ou antes, para a creação de novos: Das etereceu Uln "chur ...

I
emporios comerciais, aproveitou ás classes oprimidas para a : " ..

reiavidincação de direitos postergados. Na Hussia caíu des- � rasce' aos •.nterventoresde logo a autocracia tzariana; e na Italia substituiu-se o ve- � ..
lho parlamentarismo esteril pelos conselhos técnicos e pro- ;dativos. Essas duas correntes não ee entenderam, entretanto. ....

Combatendo ambas a liberal- democracia, buscaram arrastar � RIO, 24 - O presidente da
._

os demais povos ás suaa fiaalidades distintas: de um lado a e Republica ofer�ceu, ôntem., um I faleceu a mae que- -. churrasco aos Interventores queCOOPERAÇAO, e de outro, a UNIFICAÇAO-de todas as - R' r dclasses para o bem comum. Loeo nos primeiros tempos o 8:
se encontraIll._no 10, r.ea I�an 0-

J·ogou O fi-lho no� se assa reumao nos jardins dosocialismo russe ganhou terreno rápido no seio do proleta- • Palacio Guanabara, ao meio dia. .

riado mundial. Mas a b..{rguesía, que por experiencia propria !... Um numero pequeno de, con-

:
conhecia o poder violento da COMUNA vitoriosa, preferiu, : vidados compareceu, notando-se, I• entre a COOPERAÇÃO e a UNIFICAÇÃO, o meio-termo : alí, além dos interventores distin-

I
fascista. Daí o passar a prestigia-lo economica e politica- • guidos pelo Chefe da Nação, os

I Na Maternidade, onde
mente contra o comunismo, tido como inimigo n' 1; sem : ministros de Estado e membros

I fôra internada, faleceu

I
entretanto se desprender da licenciosi Iade individual apani- I doa .gabi�etes civil � militar da, ante-ontem, pelas 14 ho-guada nes vicies da liberal democracia, que não querem ver 8 presidencia e respectiva senhoras., "J" dmorrer. Fortalece-se assim e sem o esperar o inimigo n' 2, e Estiveram presentes todos os ras, Mar�a .

oaqulna e

I que já conta hoje com 240,000.000 de fascistas diviijidos em I chefes dos executivos estaduais Jesus, a Indigente que na
·

duas partes iguais no ocidente e oriente do continente eu- := atualmente nesta capital, ou se- Travessa Triunfo dera a
rasico, contra 17'UlOO.OOO de comunistas concentrados nas : jam os srs. Argemiro de F'ig.uei- luz uma criança, tendo,

8 16 republicas secialistas soviéticas. : redo, Landulfo Alves, Erom�es após o parto, a jogado ao8 Definida dessa maneira a posição dos dois combateu- • de �arvalh@ e coronel Cordeiro

I �s� p���u:::��o:��a��oE:��:: ;e��:�:�u��e�:t�!:�i�ae�!�iv� i �:n�o��:' nare�aer�\i;:,m���:, i�:�� m_a_r. -- _

: entrechoque em preparação dessas duas correntes ideologicas, : gipe e Hio Grande do Sul, que lo."�•.attva8 dirigidas a) sabor da evolução politica dos povos em sua : tambem file Iaziaam companhar das .., ..

I. marcha ininterrupta para o aperfeiçoamento geral. : respectivas senhoras,

louvavelA ignominiosa traição tão malsinada da Inglaterra e; O CHURRASCO decorreu em: França eontra a Checoslovaquia, apesar dos tratados feitos .. meio de grande cordialidade, senI e preparativos de mobilisação de suas forças armadas, é S: do mantidas nos grupos que se• A nossa policia vêmII prova de que os seus govemos elltão agindo não em concien� formaram pelo parque do Gua-
: uma providencia digne)

.=
cia, mas !'Iob a ação de subconciente, a Ihelil gritar na hora • nabara animadas palestras.: ra"gados encomios.H a derrocada fatal da liberal-democracia, qualquer que seja • Trata-se de pôr termo aos es�

•
Q resultado da lGta contra a Alemanha. ., Terminou O CU rso candalos noturno�, de certos pares• Mais argutos tiue nós outros, que não vemos senfío a : arrulhantes, que v\nham infe5tan-: Alemanha imprensada entre a Russia e o bloco anglo-francês, ! d· t·

-

bl I• ...

com IS Inrao do os nossos logradouros pu ieos,
.• àivisam êles naquele palco belico a democracia e se : � numa exibição escandalosa e aten-I CASTEl GANDOLFO, 24'I e la m a g a e n t r e o f a s c i. m o e o c o m uni 8 m o. � Por telegrama particular sou- toda dcs bons costum�s. I-O Papa Pio XI, receben-:: Em tal hipotese a !iJua propria vitoria terá como conseli{uen- fl bemos que acaba de termi!lar com A'

..

O P d h" d 35n•• cia imediata o destmcadear da avalanche socialiSlta, trans- : .

SSlm, o cO�lssarIo ,;ci1r e- O )Je uln grupo e II ;

d C
.

d d E fi! n0tas distintas o Curso de Pua- reIra, em a
.

nolle de �nte-ontem, I J"ovens da A"'ão Catolica'• pou (' os arpfitos e Inun an o a uropa; enquanto que a te rieultura e Cozinha Dietetética fez uma batIda em fórrn a, tran· •

Y

I t: vitoria de Hitler é a promeSi!la por mais algum tempo da I Infantil, na Escola Normal Pro- cafiando no xadrez cêrca de duas pronuncIou e o quen e: permaoencia de suas corelas, embora sem brilhe, e de seus
• fissional do Estado de São Paulo, I dezenas dê��e8 pare!> vagabllndos. alocução exortando os': chefes de Estada, embora sem h0nra. Entre a morte subita : a senhora d. Haydêe Nascimento fieis de todos os países do: e (j) ag6nizar na elSperança de um milagre pela volta á saúde e d d D I d• e á vida, (1) instinto de conservaçãe está a indicar, no exem- -I Macha o, esposa o nosso

co-, e ega o mundo a elevar suas pre-:
: •• I lega de imprensa, prof. Ari Ma- D d" d

'pio da maioria, a escolha do segundo expediente. E, porque e t chado.

F. I
ces a eus pe ln o a con- i

•

:1 êsse segundo recurso já vem sendo utilisado desde mais lon- e. Desde as prl'meiras II'ço-es a Isca servação da paz. I Encontra-se nesta cldade, ��Oll'j--

'f'.J
. A

t t O P d d .. panhado de sua exma. famlba f,ge, naGl e ora t.le prop6slta crer que nes e momen o angus- : senhora u. Haydêe, demonstrou Santo a re epou. ilustre engenht'iro sr. dr. Hun-: tiOSQ esteja a sagacidade inglêsda, nas sfuas idgnobeis demar·
: uma aplicaçã0 invejavel. mere- de abençoar as moças, herto Paranhos Pederneiras, dig'nuI ches, provocando com () calcula o sacri icio e uma vitima

.: cerodo por parte dG dl'retorI'a c.o. Em gozo de ferias seguiu para d" "D di
..

d f d
. . . . . . .� .. -

b disse: evemos pe r a diretOl' da E. F. de Santa Cata-m e asa a guerra entre O!! seus OIS maIS perigosos Immlgos. missões que muito honram o seu o Rio Grande do Sul, a or Cl
•

S SDI,> qualquer fórma, o que ora assistimos focali.aa o : esforqQ no serviço de Higiene do cAnibal Benevolo», o sr. José Deus que afaste o perigo rma. . . deverá regressar hojll
ponttil culminante do !lariodo de transição, que vem atraves-

I Infantil, tendo sido designada "'ara d.e Oliveira Campos, delegado que ameaça a paz. Obser-, a Blumenau, tPlld? sielo duran�(ld d
.

f' d d' t f t
. Il!'

f I E t d "t'-:, Pt sua cUl'ta est.adla ne:;;tll CapI-laR o a emocrAcIB, a 1m e se po er In egrar na ra erm- trabalhar IJOS mais moderliles Ise8 neste 8 a· o.
.

vamos a SI uaçao com tal muito visitadzaçã. dos povos. : Centro!! de Saude Infantil daquele Durante a sua ausencla assu- otimismo porque' o futu-
o.

Stalin, Hitler, Chamberlain e Daladier nada ma�!I •• Esta.Jo. 'mÍu, .interinamente, as fu?ções doli
, ro está nas mãos do Todoque simples inBtrumentos da propria fatalidade. : S&bemos que a senhora d. r�ferIdo �argo, e sr. Jose Luper-

Subietivamente pOQemos dizer, portanto, que no •• Haydêe Machado, que deverá mo Lopes. Poderoso."
momento atual não ha incriminações a fazer.

d' III: chegar pel& Carlos Hoepcke, la

I
E' deixar que este iiclo historico se feche, para que se

• 27, montará nesta Capital, um - ..

T Ouvidos, nariz,c0ntioúe a cumprir o destino da BlImanidade.

I modelar con�ultorio Infantil, a· I Dr. Armlnlo avares -

garganta
.........a ,.j.�_.............. ten�endo aSSIm a uma gr�liIde

n�-I
CIRURGIÃO-ESPECIALISTA I

Assistente do prof. Sanson€e'isI�ade d� poploll�çlío mfantIl, Consultas das 10 áe 12 e das 16 ás IS-João Pinto,7sob-Tel, 1456
que e o reguoem alImentar ade-

Ora. JOSEPHINA SCHWEIDSON quádc. I

1:6505000

A o

INOSSA VIDA
I �"""iiiiõiiiiiiiiii�_iiiiiiliiiiii---'_ J

,

·l�("."

GAZETA
Traido matou a

esposa a tiros

S. PAULO, 24 - Na lo
calidade de Pirá, municipio
de Rio Preto, o lavrador
Henrique Greco, supreenden·
do a sua esposa Eponina
Rangel Greco em flagrante
delito de adultério, prestou
a com um tiro de rev6lver.
O conquistador, José Lu
cas, conseguiu evadir-se,
Henrique Greco foi prêso

em flagrante.

Jorn. Nunes Varela
Assumiu a direção do

vibrante vespertino DIA
RIO DA TARDE o nosso

brilhante e talentoso co

lega de imprensa jorna
lista A. Nunes Varela, que
exerce com dedicação o

cargo de secretario da
Associação Catarinellse ele
Imprensa.
Aô distinto colega os

cumprimentos .Ie A GA
ZETA.

mar

•

FarlDacía de
Plantão

Estará, hoje, de plantão, a Far.!
macia R",ulivelra, li raa Trajano. !

de tomar • e. __ ... •

dos mai� Preces pela
paz

, A(Especialista em doeneas de Senhoras
e creaneas)

CONSULTORIO QUARTOS DE IMBU'IA ULTIMO ESTILO
Rua Felipe Schmidt, 39

.

HORARIO: das 10112 ás 12 e das 2 ás 5 horas

�
..

IIATEN
Composieito :

11

"A

Creados-mudos
Penteadeira
Cama de casal
Cadeira estofa ..

da çlveludo
I

MOOEL.A·R"

Guarda-vestidos

cl3

2
1
1
1

çÃO corpOJ
Camiseiro

Sapateira
'IVEN DE-SE ii melhor e �o��ortavel J'roprí��dade do mun1ClplO de Sao Jose.

dentro da cidade com acopowações para numerosa família de tra
tamento. fundos para o mar com magnífica praia de banho, agua
encanada. garage para 4 automo veís, cocheiras para cavalos e
vacas, grande pasto, chacara com diversas qualidades de arvores
frutíferas. e outras dependencías, e servida pelas linhas de onibus

I nade São José, Palhoça e Santo Amaro. Preço de ocasião.

'IPara v2r e tratar. com o proprktarío, na mesma. Carlos N.
Poeta. 1 N B

'.�....... iiiIiiiiiiíIiliiiiIliiIiii�iiiiiiiiiii�Iliiiiiiiiiiiii""""�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�
i • •

_
' '''"1 'j t - I

1

- Moveis diretamente recebidos das grandes fabricas paranaenses
e paulistas.

A gentil senhorinha Edy M I

ria, diléta filha do nosso conlru
de sr. Cassio da Luz Abreu, r •.

dator de :«0 Estado» faz ali 'i

hoje, motivo porque será muit»
felicitada por suas inumeras an.i

guinhas.

ANIYERSA ltIOS

COMTE. ADALBERTO CO,
TRIM COIMBHA

Passa hoje a data natalícia rio
nosso ilustre conterraneo, COIJHlII

dante Adalberto Colrim Coimbra.
'figura das mais destacadas da
nossa valorosa Marinha Naciou«l.
Por êsse motivo o brioso milit 11'

será muito cumprimentado.
-

Festeja hoje o. seu natalício �I

exma. sra. d. Osvaldina Macba.t.i
Capela, virtuosa esposa do noss..

conterraneo sr, Ari Capela. f II n .

cionarío dos Correios e Telegroíos.

Faz anos hoje a galante meui
na Dal va Torres, aplicada alu h,t

do <Colegio Coração de Jesus> " �'l!.
dilêta filha do nosso amigo, ,,'

/

,

missario da Marinha Mercante
H. Miguel Torres.

Fazem anos hoje:

a exma, senhorinha Odete Li-
vramento;

o professor Manoel Luiz da
Silva.

CHEGAltl UNS

DR. HUMBERTO PEDERNEJ�
IHS

FALECIMENTOS

FRANCISCO SEPITIBA

Realizou-se, quinta-feira últi'
ma, em J(linviie, com grando
acompanhamento (o sepultamento
do cadaver do nosso saudoso con,
terraneo sr. Francisco Sepitiba.
cuia vida honrada sempre foi
admirada pelos que o conheciam.
pois, tanto no comercio como na

politica pantou seus atos com in
teireza de cara ter e elevados sen
timentQS.
Quer como conselheiro munid

paI quer coma juiz de paz de
Florianopolis o extinto dempnstrou devotamento e ahnegação,
uervindo dignamente o Partido
R.epublicano Catarinense.

P€lr isso, é que sua m6rte
ecoou dolorosamente nesta capí
tal, onde era muitissimo estimado.

O saudoso conterraneo deixa
viuva d. AntoDieta Sepitiba "
orfãos seus Ifilhos e:xma. IIIrs. d.
Antonieta Sepitiba Abdú. esposa
do sr. Antonio Abdú, inspetor
da Cia.. Singer; farmaceuti�a
Francisco Sepitiba e o nosso pre
zado c(,}nterraneo sr. 'Togo Sep>
tiba, funcionario da Diretoria do
Estradas de Rodagem ..
«A Gazeta» apresenta conrlo

lencias á familia enlutada.
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