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Chalnberlain traçou p ra h" to II
pagina integral da crise cbe ue ;�I rl�m�PII,
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G A Z E T
�!e�:.an::II:ocr�s��� Curiosa Associa�ão
Iae elo Ascurr. de Noivas
Vindos da florescente e pros

pera vila de Ascurra enc intram-

se nesta capital Gil sra' Florindo
Isolani, figura de remarcado preso
tigio naquela localidade e o vi

,ario da paroquia reverendo Pa-
dre João Rolando.

Os ilustres visitantes estiveram,

1260 I ontem,
de manhã, em Palacio,

onde foram recebidos pelo In
terventor Nerêu Ramos, com

quem mantiveram demorada pa
lestra.
Ao que somos informados, nes

sa entrevista. pleitearam aque
les senhorea a criação de um

Grupo Escolar em Ascurra, ten

do o sr. dr. Nerêu Ramos aco-

lhido com muita simpatia a so
licitação feita pelos visitantes.

I em nome do po 1'0 daquela loca
esta lidade.

ROMA, 29-E' o seguinte o texto da mensagem do sr.

Charoberlain ao sr. Mussolini:
<Enviei hoje um apelo ao sr. Hitler, afim fie que o chan-

�
c eler do Reich se abstenha de empregar a força para resolver o pro- LONDRES, 29 - O primeiro ministro partiu para Mu-

.

I, hlerna dos sudel?S qu�. estou cel:to, porlc,:ia ser sesolvi�o �or meio niKm hoje, ás 8.30 horas.
.:� de uma breve discussão que dana ao Heich todo o terrttorio essen-

.) cial e a população sudetista, com a proteção tanto aos sudet os
h d Ierenci Ofereci

. Um representante eheeo deverá assistir a.quanto aos te eques urante a trans erencia. ereci-me para ir pes: RIO, 29 _ O Supremo Trbuinal
, soalmente e sem demora a Berlim para discutir o scôrdo com os conferência de �fuDieh

em sua ultima sessão, julgando o

representantes alemães e tcheques e se o chanceler Hitler desejasse agravo de Santa Catarina, sob
com os representantes da Italia e da França. Espero que ireis in- LONDRES, 29 - Sabe-se autorisadameute atraves de cir- n: 8.126, em que são arravente.s
formar ao chanceler germanico que estais disposto a vos fazer re- cu los ligados ao presidente Benes, que a França e a Grã Bretanha Anzelo La Porta &- Cia. e agra-

f
A id d v BURGOS, 23 Rcll1'cjolU.-r.e a

presentar e que ao mesmo tempo azer um apelo no senti o e que expressaram a opinião de que um representante checo deverá estar vada a Fazenda Federal, materia �Iensi.Ya nacíonattsta :1.18 frente do
aceite a minha pr�P?sta. ',..., / ,

. I presente
á conferencia das Quatro Potencias, em Munich. referente á cobrança de prémios Ebro, ,CI..

n virtude de baver melhera-
Isto afastara os nossos paises da gaerra. Ja assegurei que . de bilhetes de loteria &prC(�ndi-1

do o l:e�lpG. _

as promessas tcheques s.erão mantidas e tenho a certeza de que um 6;:'e"'I-' cr .......d"... um "'xe'r-ito inter""""""IGonal dos na Capital Federa! resolveu Depnís �e mtc!1so_: bamber_doios
I

..

d deri btid d l d < »
� .a UI ""'... 'UI .." 'V lU ....U

,j c "-' de artühana e aVAaçao 08 nacwna·
cemp eto acor o po ena ser o tIO' en ro e. u�a sem�na .

por unanimidade de votos, con-I listas avançaram qnítometro c

A� receber a. r�enBagem o sr._Mu.ssohm comunicou 80. sr.
_ <. \, '�n"

• verter o julgamento em diligen- luc.io a nOrd�3te. �e Gandf!7.a_, C0!l.

Chamberlain que apoiana essas sugestões Junto ao chanceler HItler. PARIS, 29 ' c uce-se ",qUI que sera creado um Exercito . .

'tn 1 I, t.· quutando tnncllêua pGr tnnceira
.

., f d J . ..-. f A •

I'
Cla para reqmsl ar (a nspe OIla I .

lOternaClOna. ol"ma.o (,Q tropas ilrHum..;w=" rancesas e !ta. 18nas para G I I L t
. j ó' deIxando na ret<IB'_,ar:ia ;�s d�legas

ocupar a região !ludeta, logo após a evacuação das forças checas. der�.; ast. c e�la," (t' �roceSlStO I republicanas.
'I a mJllIScra IVO r.meren e a mu. a I

------.---.--
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---".------'
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MUNICH, 29-Acaba de chegar o sr. Benito 1\1 115so1ini, BERLIM ?O -- Q�.•• !--: ô:; "
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o texto da mensagfl!m do "pt·emier�� inglês

ao "Duce"

processo

Srs. Hitler e Goering

MUNICH, 29 - Os srs, Hitler e Goering partiram
noite.

o sr. t,'bamherJain horas o Supremo Tribu.w
nal requisitou

partiu ás 8.30

BELO HORIZOl'fT.E, 28
A Imprensa duta capital re

�ere, cem dl#St!!lq\ti, a mnda
çio em Lafaiía de umli as

r;eciação que tem p�l princi
pal fínalínade bci1itar ãs noí
vu a aquÍiiiçl'íe do enxoval de
casamento.

O ori.;ilnal organinção ilie
nomína-se "Ac&oc:iação Be
neficente das Noivas", dia
Censelheiro Lataíte. E já tem
auxiliada muítas csndídatae
80 casamento, forllecen�o'lhe"
enxoval compreto, O maís
curioso é (rue fi associação é
dirigida por homens. Exerce
ela um ver adeíro controle a

respeito da condição social e
da vida dGS noívos e das noí
vas, efetuando investigações a

êsse respeito.
Sõ a moça que. esteja

ctíctatmante noiva poderá BO
sar a r��âlia �[)C 3 assocía
çãt) proporcíons, e isso me

diante o pllBamento de uma

modesta contrtbulção mensal.

um .-.--- - -.

Reiniciada ii efen-
s�va nadonelsta

na [bro

'(',T;'n e� D.>\1J'lO
BURGOS, 28 Faleceu vitima

� V aa�.fi U" de um acidente de autornovcl, na
estrada de Valadolid,o general Juan

�e p ..!r..MI!i'l D/;n... Carrascoza, chefe do serviço (ie co

ib'J U& � ... li.1unicações nacionaUstas. O faleci·
do, que ocupava, no começo da

"liIOO guerra, o p(,)st@ de coronel do regi-
U Banco do Brasil suspendeu ali operaeões :BERLIM, 29 - A imprensa alemã Ilcentua a clareza da gA mento de sinaleiros, em EI k'lIlrdo.

com marcos alemães I P?siC;ão aSilumida pelo Reich e enc��a a eventualidad.e de lUl! COD- ;::��U;!�a(��;�d3�s;:c��r�li.st���
, _ . .

lhto, mas declara que a re�pon�ablhdade deste cabena 8.0� que le I RECIFE, 29
�

O qui.nquag.ma. conhnde!ili! entre aqueles o filho
RIO, 29 - A�endendo as alteraçoes verIhcadas n� Bolsa, I recuzauern i1atIsfazer aI!! eXlg�nClas .do «fuehrer» alemã? I rio Belmiro Gouvea,viullo,

SentindO-, d�.!.�._.Lari_�_�o.
resultantes dos aconteCImentos europelJs, o Banco do BrasJl sU!lpen- O «Deutche Algemam.6 ZeItung:> escreve: �Hltler pr<:lllun-

\
sa:. adGent3�o, �esoiveu tomar uma ------

_ I 7 •

lt' I f
.

é d
_

'd dose de bltaroonato. Tomou, cn- N ..,
deu a�, 0peraçoes com marcos a emaes. c�ou a u Ima pa avra ,e as� prClXlma a a alao, que �o e reves- tretanta, pOi: enilano. um forte I' O m(U1SCOm�O ::.!l

'i . tlr-se de uma destas formlU!.•u Banea ordena li evacuaçal) dos ter- toxic., falecendo em cQnlequencil'l
B M tU

Mos.""'" : Dão teria ordenado a retirada �itoris aleJláãel'l e entrega-o!! ao Reich a l' de outubro, ou então n6s horal depois. I f
·

(I Iii volnntarios Italianos IremOI toma-los:>.
. .• en ermelra a-

I 'I ' o cA pu ou a (uerra dependem, pOIS, ge Benes. O Reu:b A tetnca surpresa, .

r:>, eVi', 29-08 circulol autorizados declaram que 8 noti- utá decidido fi Ben�s deve escolher: eis aí uma situação nitida e I tar.na
'4�'i ,I (, ii. qual Mussolini teria dado ordens pora. a retirada. não ha nenhu� eqUlvoco »: . d ,. b .,..

·

., � -m \1 I -e: 'trio!! da Espanha, é absolutamente fantaSIsta.
.

eHa amda p.robablhdades de paz para o mundo, mal, por a ai arlna
maIS paradoxal que Isto p�ssa parecer, essas probabilidades de paz BELO "HORIZONTE, 29 Uma RIO, 29 :infêrmam de Belo
foram creadas pela inabalavel resolução do «fuehrer» de auxiliar por surpresa tetrica estava reservada á Horizf)nte que ilI Procuradoria Geral

toda!!! .8 meios 011 alemães dos sudetos a voltarem ao Meio do Reieh ,. bailarina Vita Auolinario, moradora ,�� ��i::!���U���UarinSa id�tercna����, á avenida Ofapock n. 59; &0 levan- .. ..-

tar-se, de manhã, para abrir a lho, que ilsslAllsinou o seu sedutor,
janela do seu quarto, deparou,se. sllrgento Mario Ribeiro, 1\8 Praça
lhe uma mão de defunto depenl!!u- Sete, no manicomio de Barbacena.
cada na venesiana. Catarina foi absolvidl., mas con

Aos gritos de pavor da bailarina, tinu'a iDrellti, por ter G prometor
aculiiu a policia, que apreendeu o apdado da sentença.
funebre achado, leyando'o embru.!R·---------------lhado num lenço para e necroterio·f

.

egressa par� Cu.�obre G fáto foi aberto Inquerito. { U ..U

Exploravam as �ritiba o general
"garçonetes" � Manoel' Rabelo

� RIO, 29 Esteve ne ,abinete

Ih Ih d , PORT� ALEGRJ:, 29 o Inl' i do ministro Souza Costa, apreseJl-nos o os a mu er ama a. jl)et�r reglonRI do.Trabalho �utucl1 � tza:do !mall 4eflpedi(das, • general
varlos proprietárIos de cafe, que, Manoel Rabtlo cue na I'róxir»:!
faziam ai garço�etes trabalhar sem

tI sexta-feir.. a. )}a;tirá agim, 61� assu.

lh�1 pagar venCImentos ha .l_ua. _ir o�cc-; . _.:) da ".Quarta :ReJlilo
meles. Mille tram Ctlritiba.

Chega o tu·. lU.ussolioi

•

j.. •
." � I '_' 2. i 1 4

1 .�:

Deiadier e t
.... , rr -� .I. �-.. ._� \."";'L'·

I temente em alto' mar, inclusive os que
ql1ais começaram a sª reunir ontem.

Clube Doze

'l""� -- 1�l.l..;._.:...Lr",n;: pH;�elJ
.

lluver execuçã'o da fIrma conçes
se acham na Europa, Oi sionarL. da Loteria do Eatado.

MUNJCH, 29-Em aVIlIO da Air France chpgou aqui o

primeiro ministro francê;; !Ir. Da.ladier. Acom�anham-no os s:s. Ch�
pier, diretor do seu gabmete; Lleger, �ecretarlO geral do MmIsteno
das Relações Exteriores; c Rochet. sub-diretor dos Negocios da Eu

ropa no Ministerio das Relaçõe>i! Exteriores.

WASHINGTON. 29 - A embaixada e os conBulado� do!ól
Estados Unidos e3tão avisando á todo!! os subditos americanos a

deixarem imediatamente o territorio alemão, a ni(J ier que haja
necessidade de ali permanecerem.

BERLIM, 29 - A'f!, primeiras horas da tarde de hoje
80.000 soldados das divisões «S. S.» assim como os elementos da
guarda pessoal do chanceler Adolf Hitler, envergaram 8 uniforme
a8 Gampanha.

Enorme é o el'!f:usias
m@ que li'eh�a e�lt:re o res
soai do C�ube Doze, o ve

tera:.1o, para a soiréa de
domingo, GjtiJand@ urã es

coHhüda a candidata do
coru::urso que eaegerá. a

mais béla do Brasil. Sa
bemos ltiu:e eKãste uma

fm'�:e corrente em pról da
esc\ltha dê! irac�osa se

nhorinha Ada FlUcmene.

Desmente-se que e presidente Benes tenha
snlicitado demissão

desmente
presidente

BERLIM, 29 - Os jornais da manhã noticiam que ontem

I á noite realizaram-se ,randes manife�tações de fidelidade ao chan
celer Hitler e aos alemães dos sudetos em muitas ridade� alemãell,

I tais corno Breslau, Karlsruhe, Brelllell, E8sen, Francfort, VieJIIG e

BERLI�, 29-E' crença geral nesta capital que se a Chc- Hamburgo.
1"'oeiBlovaquia á meia-noite de sexta-feira para sábado, iniciar a reti- Em todas essas cidades OI! chefes dos respetivos distritol
rada de !Uas tropas e forças de policia do territ·.)fio sudeto, o chan· atacaram violentamente a politica do govêrno cheque e declararam
-celer Hitler acolher{t favoravelmente êsse ato, retardando qua:quer que "não merece o nome de alemão aquele que abandona os lIude
:ação planejada. Entretanto, êsse retardo deve ter a compensa?ao de tos. O presidente Benes precisa decidir-ile d 3 uma vez e isso no

plena lIegurança de que as tropas checas serio totalmente retiradas mais brt�v@ prazo afim de que li re,ião dos alemães dos sudetoil
<das aress habitadas pelos ilude tos. entre para o Reich».

LONDRES, 29-A legação da Checoeslovaquia
formalmente a noticia veículada no exterior de que o

Benes tenha pedido demissão.

A' m.ela ..noite de hoje

29-Em virtude da noticia sobre a c0Dferencia
'Manich, o ieneral Sirovy não falou esta noite pelo CJidadãos americanos abandonam a Ruma'·

nla e a CJhecoslovaquill
WASHINGTON, 28 - O encarregado de negocios dos Es

tado. Unidos em Budapest pediu aos cidadãos norte amerieanos
qlile evulJassem o pais o mais depressa possivel.

O ministro dos Estados Uilidos, em Praga interveiu junto
ao seu colega de Berlim para obter do govârno do Reich autoriza
ção fI!!pecial para a evacuação, através da Alemanlta, de 80 norte
americanos que não puderam sair de Eger por nã0 haver trens para
além das fronteiras.

O. trens, como se sabe, tambem !lião traJlSpÕtlIll a. frontei
ra. bungaras e polonesas.

Q •

�� � 'l"oclamaeões do rei ,'orge
i_ l D t: ES, 2� - O rei Jorie, até o presente assinou -4,

prod\ .u,\\{,1)p.
'

�"-' . -t<l'iHllando 08 oficiais da Real Reserva Naval.
:,� uI.mando OI homens da Real Reserva Naval e Real

Re. f··, l.c ::,�,pll.}ra, bem COQlO oficiai. fi homenl da Real Reser

va N:&.i ... ·4c \', :,;ntariol.
. ,).1.--.-;.' '.·f" )gando o tempo de serviço dOI homens que ser·

-W"l; r: l�-' ..�fiLJ--:· Real fi dOi marinheirol pertencentei! ás forças
rea�� D, ,ii!

•••\ II, .mdo Oi oficiais, cujos nome!! constem .a� listas

dEi � ....Al\lt:li· il� "de, _emerle.ncia da Esquadra Real, a reserva es

peG.;,: i." ... .u'·';.lJ.a itllquadra e a rellerva especial dOI fuzilei
r08 f' 11:'

Baleou
PORTO ALEGft.E, 29 APaix•. !

Ieou·a em ambos tiS olhos e em
nade per Maria Crupo, o 8eldado seguilla suicidou-se. 1II1arla Cresp.
Lauro Osorio do Na.clmente ba· encontra·se e. e.tade la.timanl,

POR.TO ALT"GRE,' 29 o dele
sado de Cai aL' iu ri�orGso il'l[jueri
to referente li L_time acol1tfcimfutD
verificado na E&tré!da de Ferro.
nos quilometros 44 e 59, próximo á
estação de Vnscom:dos Jardim, n!!
varIante de Barreto,

A refE.ic211 autorif!mde aJlurou a

uliponsai>ii.i.dade deoa c:ul,ado!J, que
sIilríii9 severamentd! punidos.

Para ey!tel nO'fOI!: atentldos, te
m"ll providencias junto ás autsri
dades de varies di�tritos servi.dos
pela Yla-ferrea.

faleceu o general
nacionalista (ar.a

rascoza

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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r50. f'eijão saco de 60 quilos
51. Ferragens em caixas, ou amarrados, tonelada
52. Ferro bruto:

� "'� I a) para [undição (gUSI\), tono':.:� I b) em barras, chapas. etc. tono

':,I! 5543 ..
Fogueies, fogos, etc. (V. inllamaveis e explosivos)
F0$fOr05. GI1l caixas Oll latas. uma

,

55. Folba de Flandres, caixas, de 56
156. Frulas frescas ou secas, em C81X':l, saco, etc"

I metro cubo
! 57. Fumo:
: a) em barricas, urna

I b) em rolos [cordal], U'TJ

zona I c) em fardos (folha). um

pos
- i d) em latas, uma

I
! 58. Garrafões:

I $200 I' a) cem acidas corrosivos, um

J $001) b) vasios. um

$600 I �9. Gasolina (V: inllamaveis e explosivos]
,

160. Gesso.- barrica comum

$400: 61, Glicose:

$200 I a) em barricas de 300 quilos, uma

szoo b) em caixas de 50 quilos. uma

11/,600 162. Goma:

I a) em barricas comuns, uma

b) em sacos de 60 quilos, um

63. Grampos para cêrca:
a) caixa ou barrica de 100 quilos
b) caixa ou barrica de 50 quilos

�e'· o',"""'ao '-c'·dr�vi"�;irja� -' ""7r"" 9 � ,_0 ,., ,.,i
! f) fn'�-r-de in"e;es::e da dHI C;�O

Ida F,.'"F, Sam,. ('31,1.1() ;. ',:u-
':4) H óot?r d(� qrr! fH : f ;r(", �p; ',.'j_

"'4".

I '
,

I J
'

IÇO fi.'\ ov.ar io, l':�'iln"'Ú p d;·tll�lí

Ide «Cetulio VH'g.,,», (,nlg,
[\Jova Eht'slau) ;��i a ;:f;,L� do

J rruntcipio de I-L·JF1Cp;n, d 1(.L--� i·._l
'. trarcgc; !' ...-utuo CI..Id} a iJ� L·i
� �1ea, -er vndo (\3::;(1) de ii!,idJJ
i' ),

,,> f ..
,_ ,f"

I � Ga(,i(!1)� ri as rn�r c�n:·)n;�.;

! Clhtôndü ao mesmo kn,p o lia"g

I porte (:� p"'''';;:".,Of. c(,m (",:c l!)\\II'J tem íucrad 1 aquelaI ." ,"
" , t'

I
progress.st» (; lulnru,<" U tran'p<'lk e euo e.n rned- r nos e

sentes carn nhõ s ')U'� I,lf'rmitern .,':cJ'l, ';,�i';'.i!�'_Ç
1 e I,r, steza,

$450
8$01 O 'i'i,�"'"W�jJ��)L, ,

{SI!

"

� � >f. �..-: ..

,:}.: 10$0(,0
10$0�U

$351) �l'
$70 J

10$000

2$0 II

$5i \)
1 $51)0

• $5CO

fi

19. Borha de; PCf((I:
a) em caixas de 60 quilos, uma

b) em caixas de 45-50 quilos,
c) em caixas de 30 quilos, urna

20. Barricas e barris vasios:

a) quinto
b) dec.imo
Batatos. sacos de 50 quilos
Breu, barrica comum

1$500 )

$2' \)p,q,)!'ir�' m3�a��c;;,; $)bM'ç � [;�5� �'i(a�!illi=As;�:í� e e Valp'or
��Jur�11(}�l�1\.9 úlMi;; '�.;3)� o 5�i!''WiçD úh�v�a� B�!l!m�ri1U.1!-Uajai

urna

1$500

4$000
1$000

§ §.(� G
i?�'GÇi!»
1$300
1$800
J;9'f)Üü
1.:1'300
2$300
1$800

ENS
Ad.
$100
$100
$100
$100
$100
$100

A -- P A
PrhTlhí�ira classe ·Il"oi:a�

1$400 �1.
1 $900 22.
3$100
1$400
2$4001
J $90f) 123.24.

f)� ti' • I

D!l.lWenau---H:JF I

Ga�p:::[- Ilhota
('

-

l' ,

.!!aspar-rtaVI
'lhora -hajal

1$200
$800

I$IÓO
$6[10

Cacau em sacos, um

Café:
a) em coco, saco de 25 -30 quilos
b) em grão, saco de 60 quilos
c:) em pó, lata de 10- 15 quilos
Cal, tonelada
Caramelos, em caixas, engradados. etc

metro cubico

$600

Scgtllu]d.m Ieassee
1$000
1$300
2$500
1$000
1$800
1$300

$300
$800
$300 64. Herva-mate, saco

12$000 �

REHurrJenFU ·-G",��!)ei
J.�lumcn",u-llhoI2
Brwn<õr.au --- Ita jai
Gaspar Ilh,)ta
G,,1[,pêl[ --Ir"jai
Ilb.;;icl -k.Jjai

$100
$100
$100
$100
$100
$100

1$100

1$40°12$680 25.

1$100126,
1$90°1
1$400! 27.

I

$800
I

8$000 65. Ínllameveis e explosivos (V. tabela especial)
Carne Cln conserva:

a) caixa de 60 quilos
b) caixa de 45-50 quilos
c) caixa de 30 quilos

2$ 100 28. Carne seca, até 100 -quilos
5$700 29. Carvão, tonelada
3$900 do. Cebolas caixa de 50-·-60 quilos

131. Cerveja:

I a) caixa inteira
b) meia caixa

Prec:o c) caixa inteira, vasia
Atual d) meia caixa, vasta

32. Celrada:

I a} em caixas, n.etros cubico
5$000 I b) em sacos de 50 quilos. um

1 $40u í 33. Chumbo:
1 $000 " a) em braras, leçoes, etc.' tonelada
$900 b) para rnuniça, caixa de 60 quilos

11$800 : 34. Cigarrilhas em caixa, metro cubico
35. Cimento:

a) em barricas de 180 quilos, uma

b) em barricas de I 50 quilos, uma

c) em sacos de 40 45 quilos, um

Cocos, saco

Couros:
a) salgados, u-n

b) seros, um

r �
,

L
1$200
1$000 66.

$600 J
67.

1$2001
12$i)00 168$800 I •

69.

Ladrilhes ou azulejos em engradar:los, tonclsda
Latas vasias:
a) de café, uma

b) de gasolina ou querosene, uma

Licores e :outras bebidas fortes, caixa de ] - 2 dúzias
Louças em caixas. engradados, barricões, etc., metro cubo

8,;DOO

1�\lllmena'J'- Gí'.spar
t'Hu,n::li8u I fujai
.. I .

l..!a.s, l:õ,r -1�,1jdi

2$OJO
5$600
3�;800

$100
$100
$100

$150
$100
1460)
8$0))

1$400
$700,
$400: 70.

I

$200

M

Maquinas de qualquer qualidade, montadas ou des
montadas, em caixas, engradados, etc. (menos de
500 quilos) metro cúbico

_

8$000 71. Idem, idem, de mais de 500 qui) ,iS, metro cubico
$600 I 72. Maquinas para cortar capim, uma

73. Madeiras:

8$00n
16$00()
3$00(1

I' Aguardente:
) 1" •

a !L,Ui plp IS, uma

b) Em quintos, um

c:) Em decif;lo�, u fi

2. Aguas mineiras, caixa
3. Alcatrão em barris co+uns. um

4, Aleool (v. iníameve.s e fX losivos
5. Alfafa, Lm:!o
6. Algodão em lama, fardo
7. Aniagcm, tar<.-b
8. Arame:

e) Iarps.do, rolo
b) 1:50, em rO;Q: um

uma tonelada
9. Araruta:

a) em bilrricâs eOi.mUSj unoa

b) em caix.;lti de 60 qmlos, umí_

c) em sacos de 60 quilo;;; um

10. Arenpues:
a) barris de 50 quilo) um

b) em bani� de 30 quilos, um

1 1. A,rr'oI:trinhos em caixas ou ou!ra fôrmo de
acondicionamento, m3

12. 1- rroz:

a) bf:n,�ficiadD. em saco� de 6P quilos, um

b) tm case», em sacos d.'! 45 quilos, um

13. Assllcar:
a) rehaado. ou cmlaiisado, em saccs de
60 q.ilos, um

b) grosso, em sacos de 60 qtlílt)s, um

14. Avelãs Oll amendoas, saco

15 . .Àzeit-:o de peÍve em latas tipo que' CSC!1ic, uma

7$000
$500

71f,200

a) em tóras, metro cubico
b) em taboas e pranchões, metro cubico
c) em tabeas € pranchões, por vagão completo de

10 T. 97$500
d) em taboinhas, tacos, etc., acondicionada's em

caixas. m3 12$000
e) outras, aparelhadas, para construção, metro

cubice
74. Maizena, caixa comum

75. Mantei"a:
a) caixa de 60 quilos l$200b) caixa de 45-5n quilos

'

,f� ,

c) caixa de 30 quilos
"

$��'76. Mate, seco
,

.

'
_ ,�O77. rAercadorias não espt:cificadas nesta tabela. em caixas, ,''-' �{,

"
,

eogradadcs, fardo� etc., (com menos de 500 q�i- J{"
' ",

105)', metros CUblCO !
, 10$0.0078. Idem, 1dem, com mais de 500 quilos, metto ,':' ,

cubieo :
" ,

20$000_
79. Milho seco, saco de ,50,60 quilos ;;! \\ ,'t�'$GOO,�300 80. Mobília. de madeira Ou d. víme, Dovas: !

'�" ','"$900 a) engradados, metro cubico
"

OOfl$700 b) cadeiras e poltronas avulsas, uma" ] oGi""
I c) outras peças pequenas avulsas, :;uma $600

6$000 ,81. Mubilias de madeira ou de vime, ;usadas:
'

I a) engradados, metro cubico' :;,'_. J9j!".,
i,; .

$200 b)1 cadeiras e poltronas avulsas, unia :iI�: t:,;. ,,'
;
",

,>c outras peças pequenas avulsas, U:D)�,. (t,
_ ".",'.

�",$350 ",";"I':f- ?,',
N /}\':' i,

,\,'" 1$201t

18$OOi'
9$75U

$700
1$300
4$300

136.$600 37.
$600

10$000

1$300
1$100
$�OO
1$000

$500
$3@0

14$000
$400

D1$200
1$000 38. Dexhina:
$800 é) em J'llrricas comuns, uma

b) c:.m sacos de 60 quilos, um

1$000 39. Drogas em caixas. etc., mdro cubico
$500 40. Dinamite (V. inflamaveis e explosivos)

1$200
$800

8$000

8$000
41.

$800 42.
$500 43.

44.

Encomendas, volume até 15 quilos
Enxada�, barrica
Esteiras ordinarias, amando de 25
Estopa e residuos congl'.!nc 3 de fabricas,
em fardos. metro cubieo

$500
$500
1$200 45.
$300,46.

47.

Farelo, saco de 30 35 quilos
Farinha de mandioca, saco de 40-45 quilos
Farinha de trigo:
a) saco de 44-50 quilos
b) saco de 22 quilos

1$000/48.
Farinha de outros cercai:!, saco de 50-60 quilos

$500 49. Fazendas em caixas ou outra fôrma de acondi.
$100 cion<lmenlo, m3

II $350 82. Nozes, saco

$150
$500 83. Oleo para

Ias, uma

o1 ,�. ,;",.;> !haE (J] CiHxas ou ti.na�, urna

I 7. Baldes r, zinco, amfim:.dos de 1 2
1 8, i3<lnan1� �m cacho. um

maquína�. de linhaça, etc., em quarto-
1$6·0

Ce.ti.Ba Da 70. pálIDa ',I
8$000

,,___:!_____:_----------------------------------------�
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o DISDURSO D� HI'LER1A G A Z E T lêa�,�q����!?cuali.
(Ceutioua eã& do nÚlDero

fteriOr,) A VOZ' DO POVO

I
que seja a sua necessidade de

�������IIiI!"""����IIiI!"""IIiI!"""�����'!'IOIIIIII��'!""""'��IIiI!"""������������-- perfumarias, prefira sempre

O Boleh'evi SIDO Proprietario e Diretor Responsavel as da marca

J A I R O C A L L A D (} AdolGseão
1lil!"""1IiI!"""1IiI!"""1IiI!"""������IIiI!"""�IIiI!"""��������!���IIiI!"""���IIiI!"""�������������EmM �_� u��_� m_�__ DD __U.

AU6e�.S
(Matérias do Curso Primario)

Das 2 ás 4 -

Tratar á rua Saldanha Marinho
n' IOde 1 ás 3
-

�IA E T O O l
IIelA. NAC.· DE �GUROS-GERAIS IIMETROPOLE
II

(ia. Nace de acidente do Trabalho ,

"Prometeu e Dada .�Dmpriu��
«Qu!lnto prometeu êsse homem durante a sua vidal E nada

cumpriu. Agora, pela primeira vez, terà de cumprir alguma coisa. O �---�---� iiiiiõii -_-_"'_-"'-"'-"III""""_'_"
sr. Benes diz: Pélciencia chegou ao fim.

«Comol Não podemos [lOS retirar desse distrito!» Assim é Fiz uma proposta ao sr. Bene". Ela não é outra senão ii;

que o sr. Beneõ inter{)retou a entrega dos distritos, como se o terri" realização do que o governo checo i i havia aCf:ítu. Agora éle tem
torio devesse ber jur1icialmente creditado ao Reich e, em seguida, a paz ou d guerra em suas mãus. Ou êle aceita a minha propost,.
violado pelos checos. (Pfui!) e concede a liberdade aos sudetos, ou nâo a aceita, e rl0S 0'3 hber'

Tudo isso passou. (Aplauso�!). Pedi presentemente que o sr. taremos. (Aplausos tumultuosos.)
Benes, de�ois de vinte anos, seja finalmente compelido à realidade. E o mundo póde ficar infolmado de urna coisa. Durante
Terà de nos entregar os territorios elll questão a I' de outubro. O quatro anos e meio de guerra e nos longús ,.!!lOS de minha v. da po

H. Senes deposita atualmente as was esperanças no mundo. Não lítica, nunca pude ser acusado de uma coisa: nu��a fui covarde.V�u,
faz segredo disso. Eles declaram: «Esperamos que Chamberlam cai· I agora, à frente do meu povo, como seu primeirr soldado (aplausos),
rà, que llaladier serà eliminado, que haverà revoluçõ�s em .t�?a a I e atràs de. mim: o mundo póde bem sabei isso, marcha agora uma

parte e que as nossas esperanças permaneçam na Russla SovlelIca.» nllção mUlto diferente da nação de 1918. Nélqueb ocasião, um

O sr. Btnes aiuda acr�dita �ue poderà evitar. o cumpri�en. professor democratico va�abundo púderà ter conseguido inj:::tar (,

to das suas promessas e, por lSSO, somente me cabe dizer s segUlnte: vepeno de fraaes democrahcils em nosso povo. lVlas, o povo alemão
Ha dois homens frente à frente: um é o sr. Senes, o outro sou eu. de hoje não é mais o povo alemão daquela éra. E�sas frases ,j(,�;

O sr. Benes esquivou-se à luta, por ocasIão da guerra mundial, em· afetam como picadas de abelhas. Estamos imunizados contra elaE.
quanto eu fiz o meu dever como soldado decente. Nesta hora, todo o povo alemão se unirà comigo f sentirà

E hoje levanto-me perante êsse homem como um soldado que a minha vontade, a sua vontade, é tal coma vejo o seu fUlUro
do meu povu, (Aplausos.) e a sua sorte, como mestre de meus atos, e queremos fortalecer e�s:;

Resta-me pouco que dizer. A�r�deço ao sr; . Chamb.erlain vontade mut�a como sucedeu no te�po da luta, nesse tempo em que
por todos os seus esforço�. Assegurel-Ine que o umco desejO do eu, como UOlCO soldado desconhecIdo, segui para a frente para
povo alemão é ter a paz; .

mas que ha um limite aiém do qual a conquistar um Reich.
Alemanha não pôde ser arrastada. �<unca duvidei doZsucesso ,,�{; tda vitoria final; à minha vol-

Assegurei-lhe lambem, e o confirmo agOIa, que, quando esse ta tinha formado um grupo de homens bravos e bravas mulheres.
problema estiver resolvido, não haverá mais questões territoriais para e eles foram chmigo. E, assim, peço eu ao povo alemão: Vind�
a Alemanha na Europa. Assegurei-lhe ainJa que, qlJ!JDdo a Checo- atra's de mim, homem por homem, mulJ-.er por mulher. Nestas
esl6vaquia houver resolvido outros problemas,isto é, quando os checos hora5, �ejamos uma unica vontade sagrada e unida.
chegarem a u� acôr�o pacifi�o com as .outras minorias, o est�do Sera' mais forte do ,qUé� �ualquer desgraç:'I. cu ql.lulquer
checo nlio mblS me mieressana, podendo Ir até ofe:ecer "lhe garantl1hs pengo. E, se essa vontade e maIs forte de que qualquer deso,a-

Não queremos nenhum checo. Mas pteciso decla�ar perante ça ou que qualquer perigo, ela os levara' de vencida. Esta':no"
povo alemão respeito ao problema dos 5udeto;,a minha decididos. O sr. Benes póde f.\go;·a eswlher."

«Estava disposto e ainda continuo a aceitar um

dum em todo () territorio da Checoeslavaquia. Od unicos
isso se opõem são «Herr» Benes e os seus amigos.

«Ao sr, NevilJe Chamberlain eu declarei: «Se v. ex.

quer que haja plebiscito em certos distritos, muito bem, façamos o

plebiscito» e, para que ninguem pudesse dizer que esse plebiscito
seria irregular, concordei com o controle de uma cemissão inter
nacional para o mesmo.

Fui ainda mais longe: concordei em deixar a demarcação
das fronteires a uma comissão mixta checo-alemã, O sr. Neville I

Chamberlain perguntou-me se esta comissão não poderia ser inter" ,Inacional. .

Até mesmo com isto, eu concordei, dizendo-lhe: «Muito
to bem, que uma comissão internacional demarque a fronteira».
Ai�da não é tudo: Acedi em retirar as tropas alemãs durante a

votação e hoje ainda declaro que estou pronto a faze-lo e a con

;ldar uma legião britanica, que me foi oferecida, para deslocar- se
até a area em questão e manter Il ordem e a paz. Repito mais

uma vez: Estou de scôrdo com a constituição de uma cormsrão

mixta internacional para demarcar as fronteiras.
«Estou pronto a entregar a coníeção dos detalhes a

uma comissão composta de checos e alemães.

«Quais são então os termos do meu memorandumê Nada

,mais do que a realização pratica de tudo aquilo que «Herr» Se
nes prometeu e na verdade tudo a ser executado sob a supervi:
são d,� gaorantias internacionais. I«Não obstante existe algo, agora, que é inaceitavel para
«Herr» R�nes. Ele declara que esse memorandum creou uma no

va situação.
«DI" que consiste essa nova situação? E' que eu agora eXI"

jo que as promessas de «Hem> Benes-esta vez como excepção
-sejam cumpridas».

(O sr. Adolfo Hit!er bate violentamente com o punho na

mêsa, e conrinúa]:
«E,ta é que é a nova situação alegada por «Herr» Benesl'

Pedro de Moura Ferro
Advogado

Rua Trajano 1. (sob.)

cUm ministro do Ar da França, o sr. Ftr� Cot, ha

81�umas semanas disse com toda a clareza: cPte.�mos desse
E tado; porque desse Estado podemos COlO maior f!lidade des -

r truir com bombas 1 vida económica e as industries � Alemanha

(.q;PEuilt) e esse Estado foi utilizado pelo bolchevis1 como pas·

f ("agem,

�'
",.� \

> "Não fomos nós que procuramos contacto ln o bolche·
I

, 1:.1
vsmo, mas o �olchevismo se utilizou desse

Est8do'/iro
de cons

- tj· li uu um canal para a Europa Central e, então, adotada a

I. n'l \, p atica des ..ergonhada: este Estado que' somente te uma mine-

�I ,ri.,tia para go��rna-Io, obriga as. suas n�cionalidaàes

t.
participar�m

, l'�" �I!, _uma politica que as forçara um dia a matar seus pi ('pnas
.

lIma0!

«O sr. Benes se levanta e exige do Re·· quando eu

f.zer guerra contra a Alemanha, deveis matar 11 (gritos de
.. pfuil> ) e se não o fizerdes eu vos mandarei ma. E fez as

}(esmas exigencias das minorias húngaros na '1 c oslovaquia. E:.

espera confiantemeote que arrisquem as vid.is por assunto da
maior indiferença para 8 nacão Slover;ta.

«.'1' povo deseja a paz e não aventuras. p sr. Senes,
e ntretanto, consegue apresentar esses povos como bidores. Da.
duas uma: 'enganar o vosso povo e estar pronto mata-lo ou en

gana-lo e ser morto, de acorde com o sr. Renesj
E' a maior impiudencia imaginavel força pessôss estra

nhas e sob certas condições atirar contra os pr ias irmãos de

sangue, simplesmente porque um regime pernicios maleíico e cri

minoso assim (i deseja. Posso aseegurac-vos aql quando ocupa
mos a Austria, minha primeira ordem foi de q nenhum tcheco

precisava vir ou ousar vir servir no exercito ale.o.
«Não desejo confronta-lo com um Jlito dentro da

propria conciencia, Não quero que o venha ;, fazer um dia.
.4ão deve faze-lo. Agora os qlle se opõem a �cia a politica do
sr, Benes são perseguidos e vitimas do terror. �rlfrentam a pri
são e sua existencia economica está a!:!iquiladaJ.E os apostolas
do mundo democratico não porlem acabar comsso.

.

No Esta-
do de Bene!t, tem sido terriv-is as consequenci para as narro-

nalidades. Aqui, maiô uma vez, fa.lo pelos ai es.

«De todas as tribus gerrnanicas é cntreies que a mor

talidade atinge o gráo mais elevado. Eles te! menos filhos, o

desemprego, lá é coisa das mais terriveis e o mero de suicidios
� dos mais altos.

Durante vinte anos, 05 alemães da T coslovaquia e o

povo ale;:não, no Reich, permaneceram na esp:tativa, e tiveram
de o fazer não porque aceitassem esse estad de coisas, mas

porque se sfDtiam indefesos e não podiam fu{ aos opressores.
E no mundo, neste mund0 de democracia� 41ndo um traídor é

prêso, quando por exemplo um hom"f'1 qu" (Pulpito se agita
rontra o Estado, é conservado em custodia ptetora, então ha
Ur'l8 excitação na Inglaterra. intensa, indigoaçl na America.

referen-
I
Dr.

que a

Constituen. D.en poderoso �i·llpO segu ...

rado gelluinaUlente In·a§neb."'@� fi sel·�

vieo de todo o Brasil

As ultimas propostli

PEÇAM-NOS PROSPECTOS E U\ifORMACOIES '

CONSULTEM NOSSAS TARGf",AS.
�

Dh'eforia: Dr. F. S�Baro da Cunha,
Dr. Leonardo Truda
Dr. .Josê de SampaMo MOll"emra
Dr. Virgmo de ��é�o Franco
Dr. Luas Cedro Carneiro leão
Dr. Plil1io Barreto

I�

I
I�

Agentes gelG.tlis e banqueiros eliín Santa I'
Catarina

Enlreguei 80 gO'lerno britanico um ronorandum contendo
as ultimas e deftnitivas propostas alemãs. EsslProposta hada mais
é sinio a aplicação do que «Herr» Senes piineteu. A essencia
dessa proposta é bem simples: que o territ10 cuja população
quer pertencer á Alemanha, seja incorporaddá Alemanha, mas

não quando (Herr» Benes conseguir expulsaium r.::ilhã?� ou tal·
vez dois milhões de alemães, e sim agora, tnediatamente. Esco
lhi uma fronteira que, de acordo com mate�1 sobre divisão por
nacionalidades e idiomas, compilado Jurante�ma decada, f(�pre"
s�nta uma linha divisOIia justa.
t'
... :;, Fui airada mais justo do que «Herr: Benes e não preten

do usar a (orça de que dispomos.
Tornel claro desde o principio que lse territorio será co

locaJo sob a soberania alemã, porque ele i em geral habitado

por alemães. A demarcação final da frontcll deixarei, entretanto,
ao crit�rio do voto dos nossos irmãos que �Ii vivem, isto é, de
clarei que, não 0bstaote, teria lugar um phíscito ness� terr:tt r;o.
Para que ningue.n poss"a dizer que não prcedi com justiça, eSLQ'

Ihi o rPQulament,) do plebiscito do �aar pra &cr aplicado a esle. O

MACHA
Bua João Pillt@� :. -- ex .. Postal 37-

I�Lonl�NOPOLIS

__ri

OUftRTEI)

,
,

"I

I:
I

I

I
I
I
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I)
, o-. Alfredo de

MEDI("::O
Especialista em molestias de creanças, nervos

impaludismo e molestias da pele
(

Tratamento do ernpaludisrno e das rnelestias da pe
i le e nervosas pela .Autohemotnerapia

ConsJitorio e residencia=Pteçe 15 de Novembro, 13
'Telefone, 1.584

..=G:=---:Da:;� II e das! 14 às 16 horas

f

�.; o-, Ca mará Martins
l '

t ME'DICO-ESPECIALISTA EM MULESTIAS DO ESTO�
MAGO, INTESTINO, FIGADO E RECTO

1
CURA RADICAL DAS HEMORRHOIDAS, SEM 0PE-

i RAÇÃO E SEM DQR
�
".i

r",l
�;' 1

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

---------------------

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

de Florianopolis
Membro da Sociedade de oto-rhino laryngologia do Rio.
Consultas diárias das 4 ás 6 112 -- Fone 1009
Rua Visconde de Ouro Prdo, II - FLORIANOPOLIS
l��i�a..�

:1 Dr. Joaquim Madeira Neves
�V1ED�CO-'uOCULiSTA

fl
.. / Formado pela Faculdade de Medicina da uníver-

� sidade de do Rio de Janeiro

Tratamento clinico e cirurgíco de todas as moles
tias dos olhos

Curso de aperfeiçoamento na especialidade, com o dr. Pau
lo Filho, no Serviço do Prof. Oavíd Sanson, no Hospital

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

EUetll'ecidade Médica, Clínica Geral
Consultas diariamente das 15 ás 18

cor-JSULTORIO Hua João Pinto 7 sob. Telefone 1456
RESI DENCIA: Rua Tenente Silveira 57 Telef. 1621

Dr, Augusto
de Paula
MEDICO

DOENÇAS DE SENHO
RAS--PAR10S
Operações

... Consultoria: Rua Vitor
i Meireles 10

I ,A's 10,30 e das 2 élfi 4 h�.
\

'Residencla: Rua Vis-onde
de Ouro Prelo, 42-

Fone: Consultorio, J 405
Fone: Residencia, 1 '355

Dr. Clarlbal ...
te Gaivão
ADVOGP.DO\1·

I Avis3L,aos. amigos e

antigos constituintes que

li reabriu seu escritorio de
advocacia e continua a

aceítar chamados para

II trabalhar em qualquer
I comarca do Estado.

s::: scritorio: R. Deodoro n· J5
; FOf\f, J .665
I •

1_---··-··- _

I ,

. f. .!Ut:S

1 8, B<lna'12�

CONSVLTORíO-·-Rua Tra
ano N. 1 8- das 1 0 ás 1 2 e

das 1 5 ás '6 1,2 horas.

'I TELEF. 1.2R5

RESIDENCIA-Hua Este-

-----------,' ves Junior N. 26

IDr. Carlos Corrêa TElEF. 1.131
__

." ,
.• '.>t:;:•.•. "

.....�....
__

;,

Desembargador !'
Saivlo Gonzaga':

i',1 ADVOGADO t
�;il
I Rua Trajado no. 29

I Dr. PSdro de Moura F'erro,J
Advogado

Rua Trajano, rr 1 sobraãe

I Telephone rr ] 548

'I', .

. ,:

1�<Zt�__� :tt.d& �

Partos - Moléstias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor di Maternidade
Medico do Hospital

(Curso de especializaç o em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarde - Consultorto:

���l� _ 'L�61���.Q� _}9.�

Dr.

N 0\1110 l.\D E 'I
SATi"ü':i'Lit'<� " .

DÊ:'c:�'i{7V\'üçüÃ�tf1ATfi-\ �
INVERN) a 12$ e 14$ ,

Sapâti'ls )E VERNIZ DA MELHOR '-I
QUALIDADE P.LXA Sf.NHORAS, A 20$1'õ

�HlI\JELOS, TA1ANCOS, CINTOS, E i C_. . IMFABRICA DE CAÇADOS-BABREIROS� e
A L H � U R e: u x

r-ISecção de v9nlas, R�A��AFRA. 39�t

\.. s: :..[,'L.'. h -;;SADC; :DEVBRÃt!J l'nR1Gl�-8lE Ar:> SR.
<:t:J'LAPIÔ DO:i REIS VA:LE
LARO 13 DE MAIO, 41
FORIANOPOLIS

Especialista em molestias do aparelhe genito urina.
rio do homem e da! mulher

E.x-intern? e ex-Assistente do serviço de eirurgiae
gtnecología do Prof. Brandão Filho.
Ex-Diretor do Instituto de Previdencía Clínica do
Rio.
Ex� Sub Diretor do Serviço Médico da Assístenc'a
Dentaria infantil do Rio de Janeiro.
Curso e prática especialtsad- (J':?" r ;�:�: ..(�I�"
Medico do Serviço de Higiene Pré-Natal do D. S. P.
do C. S. de F'oríanopolís ..

Doenças de senhoras. lJrolog'}/2
Partos e Cirurgia.

PRJf.PARAlVU:;� !UNOS PARA EKJ\.MES A 3t'J. MA
�UINISTAS. PRftICANTES DE MA�tJINAS, MOTO

RISTAS E A 1DO MAIS �l.iE SE RBFERE A'
Mlià.NI&A NIARITIMA.

Consultoria e Residencia á [<ua Visconde <.L U\HO Pre
to, o'. J I - Tel.-IOOe -FLORlANOPOLIS.

r� .iU- ...

Ig:;;tt:�:�d�11 Dr. Acitc':)al ;l
da Silvai
Advogado

-- ._ .... ,rr:..';",_.;�'Í.1'JI"�

P. 15 de Novembro,13 sob.
FODes J 63 J p. 1299

);;;$';&4,· T'�-�

Ex-chefe da c1inicl'� do Hospi
tal de Nürnberg, (P.oreesor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Especlafl.'a em cirurgia

geral
alta cirurgia, ginaecologia, (do
enças das senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso f')

operações de plástica Cam Economia
nos Trabalhos do

.
,

Distinçã, e BeJezaConforto,
• ';;3'17iI'S) -rz:

Só
Consultoria Técnico de

,

�:.7'_,�ZYlJ''S��
;;;U:�����

IVO A. CAUDURO PICCOLIJ�
Enge�,heíro Cfvil

I-,.{.
-

li.."

I• Prof�ssionais habilitados para Itodos II.os ra.-rlOS de engenharia, .

Administração. construção e reforrns de prédios com

pagamentos em prestações

Dr. Miguel
Boabaiaf

CUNICA GERAL
Vias Urinarias ���{�.::;� .<�

'Projét�s" em geral
r�:�í}.'��.·.�� �:.ic?��·��/:?�

Escritorio �central : Rua:�'i7.ii'de<:S�tetl1bro,
Porto Uni ão

-,

7ratamento moderne fias
melsstias do Putmã«

Consult.-R. joão Pinto, 13
1 elelone, 1595

Res. Hotel Gloria-Fene 1333
'i CQJll.sullss das J 3 ás 16 hrs,

47
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AEPRESENTANT�S E

CARL.OS
Buzinas

BOSCH
e9 •••• III _III. "a ta, po......

• ..1II.ho nd.

__ - ti OM •••r!•• 00 I••d••

11111110.' 4l1li. lia. oon.... III. h.terla (2.5 I"".)
Imlm�.... duraill:lallad.

DEPOS;TARIO'& EM STA_ CATA.ReNA

I-IOEPCKE
FLORIANOPOllSMatriz

Filiais em:

Blumenau, Cruz,eira da 5111,
Joinvile, Lages, Laguna, SãD"�

Francisca da Sul

MOSTR'UARIO EM:

Tubarãe

(

s

.'

�", '
,

Banco do Brasil
Capital 10G)OO:QOO$OCO

FUfldo da re..�va '251.746:100$000

DECUTA TODAS AS OPERAepES BANCARIAS
il
•�CIAS pj CORRESPONDENTESEM;TODO O PAIZ

AQBNCUA L€>Ct..L IUJ) TRAJANO, No 13

Abona. em canta corrente, IS segúintes� juros:
'bep. tom Jur'as (COMERCIAL' SEM LIMITE 2% ala
De!'. límitados (limite de 50:000$) 3% ala,

Dep. populares (idem de 10:000$)
.

4% ala
Dep. de' aviso prévio (de qua.isquer quantiê&, com. rettradas tam-

bem de quaisquer Importandas),
com aviso prévio de 30"dias
idem de 60 dias
idml de 98 dias

�EPOSrr08 A PRAZO-FIXO:
po 6 mêses
por 12 mêses
Com renda mensal

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

por 12 mêses 5% c

Sujeito ao sêle proporcioml.
Expediente: nas 10 ás 12 e CÍls 14 ás t1$ horas
Aos sabados: das 10 ás 11,3) horas

Endereço telegrafico: SATELLITE

TELEFONE 114

•

r���-"--'-,-·�1 j A Elztrtco r�
� F vo r Ita .. ,

mÁ lNSfA�s'i5d:rrz. FôRÇA E AN.
'

�� Te-lAS DE RADIO, CONSERTOS E AUMEN·
� TOS PROCUREM

m Em loteria a sua favorita

Rua Felipe Schmitd n" 7 e 17 a

ELETRICJ.�
TEM SEMPRE E\1 STOCK E A' VENDA, POI-<
PREÇOS SEM COMPETIDORES NA PRAÇA.
MATERIAIS ELETRICOS, LUqTRES E ABAT·

]OURS ELEGANTES E MODERNOS
NOVID�DES.' VISITEM A Elé·t1l41-caRua J080 Pinto n. 14 & �

ACABA DE RECI�.BER UM FINISSIMO SORTI-
MENTO DE CHUVEiROS ELE'TRICuS, NOVI
DADE NO RAMO-AR rIGO GARANTIDO

1i��i.�.. '_�.�_.����������'�--;"�dW�;�.�--�.1.;

quinta-feira
6 de OUTU O

r

Endereço Tclegr.: DOLIl. - Caxa Postal, 32
S. FRANCISCO DO SUL- STA. (ATARIl':A

':AGENCIA DE VAPORES

Companhia Salinas Perynas=Rio
Pring Torres & Da. Limitada -Rio
Navegação Brasileira Limitada-r-Rio
Navegação Cabofriense Ltda ...-Cabo Frio
Vandenbrando &. Cia.-Santos

VIAGENS DIRETAS PARA O PC'RTO DO uo DE JANEIRO

Navegação entre BUCAREIN (joinvih) e: SANTOS, No:Estreito Ponta de Leal
ANGRA DOS HEIS e RIO DE IA�EIRO, díréta-

II"·... �
mente. sem transbord:

•

Tem :.sempref�vapores em porto, tarregando
Bncarrega-se de classificação, medição e BiBARQUE de

;,Í(,das as especies de madeiras serradas, bneliciadas e em
l�

téros etc. cereais e mercadorias em gera, para qualquer ��
rorto do Norte ou do Sul do Paír., bem CODO para o Exterior �kccclJ"ecãrgãs de trnportação] do Iais OUI do Ex- �

terior, para desembaraço e rede.cacho para �. NOS C.LA.SSICOS ENVELOPES FECHADOS
as praças do interior

�DESVIO DA E. :DE FERRO AR"AZEM POR(I'C)PORS!O ��!iiH��• .",.t!"� 4 J.•

t«.!t�oMR·ç.'•. ·�r·••••�.e,'"'.p_.'SERViÇO GARANTIDO E RAPIDO-PFEços MO .

'"'" II- _:��-;;.. ."......�. .•... .. . ." --_ .. ', � ...�F.iiíiíii._..._.. iíã.iiiiiiiiiii'" flI.X}'R D� NOtlUjllAISlnpi'flIlRdG com tvcceSllO ... .,..
u m�l"lP:,t!a. PlOYOIlÚent.. da .,...
'li Imp""""u d.. -MeU. I

. \li.
FERIDAS
ESPINHAS
ULCERAS
ECZEMAS
M�NCHÂS DA PruI
D�RTH�OS

fll9·R,E,:�:�tir..
::" NCAI,RHfUIII,A· .

SCROf:JI;Í ,. ,

SYPHI�.
.Iubn..t._ .

Ai ...i'II',iIeI ...
__ .

, Metodo prático para se

aprender a executar com.

absoluta perfeição, ao Saxo-

Ih�:n� ou:Clprinete, .

os maia

'1:'�;�:' acroltatlo05 e;
imitaçies comicas

IPreço do volume 12$000
Pedides ao autor:'

I
Antonio Lopes Guerreire I'
Vila de Sarzedas, 55-S.Paulo I
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Fatlaral e Santa Catarina

de maquinas C!ie eserever,
rádiofi e aparelhos em �.al.
n C

!elh�ro Mafra a' '6
1". os

ALUGA-SE
Cala no Estreito

(Jol. Pess6a)
Sala de visita - cinco

grandes quartos - sala de

jantar - cepa - cosinha e

instalaçies sanitarias
Luz elétrica em todos es

compartimentos
Dois quintais completamente
amurados e uma explendida

praia de banhos
Dois porões e dois anques

para lavação de roupa.
, Onibus na porta.

Todos os campartimeuloe
t� janelas e a casa está

completamente nova, com

moderna fossa (,O M S»

Agua encanada para servi!iQs
da casinha.

CHAVES A' RUA MARE.
CHAL GUILJlERME N· 1

Florianopolis
.. s;

�IIlAYARIA·�
0_.. Mi.ili&.re.a de .... �

� ""��: �W:�I.lJUl1" .A\W
� , .

I S A X O f'O N f I
D I A B O L rc O :I�

,.�.
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Florianopolis·
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Jogara no õorninqo
Em consequencia dessa má vontade, a Associação dO$ Cronistas, organ:"

zou dois combinados que farão a partida principal, em beneficio da Maternidade.
O TIRA-TEIMA dos estudantes será no próximo domingo, ás 2,30 hora�,

no gramado da F.C.D., em disputa de dua's bélas taçasr entre o Externato e o

Instituto de Educação.
----------_......:..------------------_._-------------- .._-

A GAZETA
REDATOR: Osmar Cunha

,--

emiCompanhia' Nacional de Navega- t I'

çã_' Costiera
Pela primeir� vez assistiremos duas tor-II,Movimento Maritimo ..Po,.to Flarianopalis
cidas organizadas: Ginasio x Instituto Servicos de Passageiros e �je Car-gas

de Eaucação I·
.

-
i -,� c_

O festival que se realizará no I se. as torcidas. I Para o Norte Para o Sul
próximo domingo, no estadia da Assim é que teremos, em par- I
���he����p�A�ti�p�miMG ume�a��� A�ridi�i��I,�t�m�,I�����������������������������������
soeiaçao de Cronistas Desportivos as equipes infantís do Bocaiuva e serà disputada entre o valoroso I Fretes de carqueíre ..é dêsses gesto� que muito de no- do Botafogo, e que vem desper- Aval F.C., campeão da cidade e' E:I
breza encerram. tando a atenção da nossa gareta- o combinado organizado pela AS'IDe fato, aos que vêm acompa- da. que irá aplaudir os seus leo- sociação de Crenistas.que delegou
nhaodo a trajetoria, a vida de sa- nidas-mirins. a dois técnicos. 0 Paquete IrABERA' sairá á J' de
criíicios da Maternidade de Fio· Ainda em preliminar teremos Serà um jogo de grande sensa- outubro para
rianepolis, não tem passado des- um encontro entre os esquadrões ção e que muito concorrerà para Paranaguà, Antonina,
percebida a situação dificil em que do Externato F.C. e do Instituto maior brilhaunsmo da tarde des- Santos, Rio de Janeiro,
se encentra, financeiramente.aquele de Educação F.C., que já se vêm portiva de clominge.

.

I
Vitória, Baía, Maceió.

modelar estabelecimento hospitalar, preparando há longo tempo, a Se de um lado o Avaí conta Recife e CabeJelo
que tão assinalados serviços vem espera dêsse embate, que será no. com fortes probabilidades de vi. Cargas e passageiros para os demais por-
prestando á DOSla população. tavel par tedes 8S titulas. tória.por outro o combinado apre- tos sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro.

Grandiosa, pois. foi a Idéia do A turma do Ginasio diz que senta valores individuais como

'

Centro de Cronistas e muit,o .há seus pupilos levarão a melhor.em- Pelanha, Ivo, Calico, Cruz, Cbe- Aviso Rece�e-sc carga" e enc(;)mend�s at� a �espera :das�saídas do� paquetes
de se esperar do nosso público quanto que as bravas torcedoras colate, etc., que se constituem fa-' e e�111te-se passageils, nos dias. drs saldas dos mesrnes, á vista do a

amante do esporte e mesmo da- do Instituto de Educação dizem tores de uma vitória belíssima testado �e vacina, A bagagem. de porão deveá ser entregue, nos Armazéns da
quele que se vem interessando não consentir na derrota dos re- frente ao Clube do sr, Walter Companhia. na vespera das saldas ate �s. 16 toras, para ser conduzida, gratuita-
grandemente com as lides íutebo- presentantes dêste estabelecimento Lange, menté para bordo em embarcações espeCiais.
listicas há de acorrer ao campo de ensino. Esperemos, entretanto, pelo do- ESCRITORIO-PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 SQB.(FONE 1250)
da rua Bocaiuva, para concorrer Releva notar que com êsse jogo mingo, dia em que se realizarà o ARMAZENS-CAIS BADARÓ .N:3�--(FONE· J 666) -EN •. TELEG. C lSTEIRA
com o seu apôio material, afim de Florianopolis apreciará, pela pri- esperado festival da Associaçlo Para mais lnfcrrnacões C,tm o Agente
qu� a Mate�ni da,de ,de Floria�o- meira vez� um�. torcida organi- de Croristas. em beneficie da J. SANTOS CA QDOSO
pohs sobreviva a cnse financeira zada. Ahás, diriamcs melhor as Matcrmdade. ---.:.'----------------------------------

que a ato�menta. .

dua ••�orque tanto o Ginasio com� E que cada u� concorra com Cape Ia do,ASI Io
.....

Ademais, o �regrama orgaLlz�- o Instituto leva�ào aI suas torci- a sua presença, ajudando. dêsse ,
. ASSOMBRO !!

do para o. domingo aprese�ta �I. das, de maneira que a luta serà modo, llo útil estabelecimeato

O
_

- �uer receber uma bÔll
venas partidas de grande mterês- dupla: entre os quadros e entre hospitalar. de r.t:as surpreza que lhe será de

I I grande utilidade, etc., es-

creva a Brandão: rua das
Marrecas, 35-RIO.
lSêlo para resposta].

Festividade de 'Santa Terszl
nha do ·Menino Jesus
Novenas, Missa' e Procissão

A AS<[lciação de Santa Terezinha e Menino Jesu avisa
aos seus associados e a todos os fiéis que, de acôrdo com a praxe
estabelecida, haverá este ano, de 23 do corrente á l' de outulro, na
Capela da Irmandade do Divino Espirita Santo, novenas em Ihonra !

de Santa Terezinhe do Menino Jesus, começando ás : 9 horas.
No dia 2 de outubro. na mesma Capela. ás 8,30 huas.

haverà Missa Solene com a-sistencia de S. Exa. Revma. o Sr.Ar-
Binoculos Prismatlcos cebispo Metropolitano, que flrá o sermão ao Evangelho. Termiiade
EIuseH' a função religiosa. realizar-se-á por S,. Exa. Revma. a Benção das
Joalheria I

Rosas em honra de Santa Terezinha.
ADOLFO BOETTCHER A's 17 horas teriÍ lugar a Procissão que sairá da Calela
Rua Felipe Schmidt, 11 do Asilo. obedecendo, neste ano o seguinte itinerario:Praça Geulio

����iiiiiiiiiiii�iiiiiiiii����:' Vargas (lado dll igreja N. Sra. da Conceição), Rua Visconde de
Ouro Preto, Praça Pereira de Oliveira. Rua Arcipreste Pava,
Praçl\ 15 de Novembro (lado do Palado). Rua Visconde de Oro
Preto, Rua Artista Bitencourt, Rua Saldanha Marinho e Capeia do
Asilei.

Ficam, assim, convidados todos os fiéis para assistirea a

essas homenagens em louvor da milagrosa Santinha.

FLORIANOPOLlS,21 de setembro de 1938.

tarde esportiva
beneficio da Maternidade

Florianopolis

A de domingo,
de

1- \9

V. Exeia. precisa de ulBa limousine? I,Disque o n. I. !S22 de seu telefone e
terá não só para seus passeios, como tamsem para
viagens. ISão todos carros modernos e conlortaveis dirigidos por
habeis volantes.

PARA
Sport, Vlagenla,
Turl smoe c.".

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

502
50a
585
514
519
521
525

... , .

. �

,

•

�. �.' '. li
'

•
� I

'

,TI

C E S P'Q__FlTIVA

O Paquete ITAGIBA sairà á 29 do
carente para:

tmbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre,

,�.

Direto. ia da Associação de Santa Terezinha e Menilo
I W�.

.............................0 .

CONFORTO E PRESTEZA

ROYAL, às 7,30 horas:

O FURACÃO com Dorotby
Lamour e John I {ali.

Preços-2$5QO e 2$000,

CARTAZ,ES
PROGRAMAS DE HOJE:

ODEON, .. lider dos
cinemas

A'S 7,30 HORAS:

3PEQUENASDOBARULHO
Pleço-I$OOO .

---------------_._----- CINES COROADOS
COMO se verihca nos grandes centros em que o servço

[e transporte de passageiros é feito tambem em limousines, resd
veram os Irmãos Roveres, conhecidos e seguros volantes Clemene
Mario e Luiz. organizar uma linha entre esta capital e a futun,
sa cidade de Rlumenau •

. ;; Assim, estão li disposiçãO dos que queiram viajar paB
Ólumenau três confOJ t&veis e luxuosas limousines •

.

'.'i' i""
.

O custo de pa�sagem ..

é de 30$000. Desde que a lott-
ção esteja completa os carros·· partirão daqui a qualquer hora eh
dia ou da noite.

"

Outras informações na portaria Hotel Gloria-Telefooe-

REX, 3S 7,30 horas:

TRIPULANTES DO CE'O
com Annabella e Jean Mllrat.

Preço:-1$500.

J .320.

.)

.,

,

,
\
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t A GAZETj", 30•.9••19�8 .

ESTRJ\.DADEFERROSTA.C

•

-rabeiaI -
�
i IJ
1.1 '

III
, j
�I ". Oleos
,�} >�,\WA

I '( �
II

r �)' 1 '. Papel ou papelão em fardos,
I' "Liro
I 6.\1 �el velho em fardos, 'metro

7. 'Pimenta em sacos, urn

8. Pipas vasias, uma
). Poeumaticos:

a) grandes, um

b) pequenos, Um

I �,.l. Potassa em barricas comuns,

� ,(I. Pre�o.': .

\. II ",) caixa de I 00 quilos

,'\. )
b) idem de 50 quilos

q

[fi' �l:','!:,1).•2):.
Qusrtolas vasias, uma

QIJ.. ·ijos e[l\ engradados:
a)/grandes, um

b) pequenos. um

\1;.
/

<uerozene (V. inílamaveis

�
,

.

'íS. Rolhas, saco comum

(;.utiuaa'o da 2a...,Iba

lubrificantes, em latas de ',20 - 30 qulos.

p

rolos. etc., m!tro

cubico

uma

1$100
$600

�800

de
Secção Fluvial

Passagens

a) em caixas grandes, uma

b) em caixas pequenas, uma

em bateis:
c) quinto
d] decimo

v

$450
$350 116. Xalque, farto até 100 quilo

x

I 09. Tubos com acido:
a) grandes, um

b) pequenos, um

3300 11 O. Tubos para acicos:
a) grande, um

b) pequenos, um

8$000 : '.' Vassouras. 12
6$000 1'12. Velas, caixa
$900 113. Vidros, em caixas ou outra Iórma

I $200 d� acondicionamento, m3
114. Vinagre em barris:

$400 a) quinto
$3(10 b) decimo
1$500 115. Vinho:

explosius)

$800
8.

Sabão:
li I caixa grande
b) caixa pequena
:;agú:
a) em barricas comum, uma

b) em sacos de 60 quilos, um

1 8. Salitre em barricas. uma
� 9. Sal: .

a) saco de 60 - 70 quilos
b) idem, de 45' - 50 quilos

J 00. Sebo eru b,rricas, urna

'1' O I., Soda cavstiêa:

�'J'�'
�

b) c;j�: ��f::
. c) tambor de 300 quilos

,

)2. Sola em rolos, metro cubico

{ T

/

I $000'1-.
ssoe 2.
3$000 3.
8$000

� 03.! Taboinhas em caixas, metr.o cubico
04. Tambores de gasolina, vastos, um

fl5. Tecidos em caixas 9U outra fórma
cionamento, (13
Telhas, milht-iro
Tijolos, milheiro
Tintas em p6', em barricas, t.onelada

12$000
$700

8$OGO I.
25$000 2.
20$000 3.
8$000 4.

d acendi-

z

117. Zinco em barricas de 250 quilo, uma

1 18 .. Zinco em folhas:
a) amarrado de 20
b) amarrado de 10

65) IlIflamoveis e oxplosivos

11-Veículos

111-Animais-por caheçe
Cavalares, muares e vacuns

Caninos. suinos. caprines, ovinos, etc.

Caalinaceos
Perigosos, enjaulados, metro' eubico

\ ,

ESTRADA D_ FERRO· SANTA CATARINA

T Al:tB E' L A 1D E D IS· T A N C I A S

$200
$100

, 4. Alcoo] em caixas comuns, uma

1 $200 40. Dmamite em caixas comuns, uma

$800 53. Foguétes, fogos, etc., encapado
$700 Gasolina ou querozene:

a) caixa

$600 b) tambor
$500 119. Polvora em caixas comuns, uma'

1$800

A'Ut<>nrovel· CTleaixotado, melro cubiCiQ"
Automovel não encaixado. por veic�lo
Carro,. por veículo:
a) de 4 rodas
b) de 2 rodas

4 .. Carr.,_ças:
a) armadas, uma

b) desarmadas, uma

Florianopolis

T

e
IV-Baldeaeões

plano inclinado ou com o guindastes. para

embarcações proprias - por toneladas.
com o minimo de $500

idem, para embarcações extranhas, por
tono clminimo I $

1$000

2$000

1$000 No
$800

$500 Idem,
$400

$500 Abatim_dos --Os fretes e reboques entre

$400, abaixes, e vice-versa, gozam os seguintes abatimentos;
Iltají-í1hota

8$000' Itajaí--G:!spar
I1hota-Blumenau -ItQupava Seca

1$400 Gaspar-Blumenau-Itoupava Seca

1$000 BLUMENAU, 1 de Novembro de 1937
A AdmiuistroeiÍio

os portos

25010
100{0
250(0
20°10

1$400
$600!

1$400
1$000

Tabela de

I PARA�OVA �RESL� ClASSESimples I. e volta

passa�ens
II�-.-CL-A-SS-E-I
Simples I 1. e volta I

._-----------------------------------1$200
Blumenau 9$900 i 13$700 6$700 110$200
ltoupava-Seca 9$700 13$500 6$500 10$000
S. Weissbach 9$1 00 12$600 6$100 9$400
Encano 8$300, II $500 5$700 8$500
Indaial 7$500 10$600 5$300 8$000
Warnow 6$700 9$400. 4$800 7$200
Eng. Pedro Gomes 5$600 7$800 4$100 6$200
Aquideban 4$600

I
6$400 3$600 5$300

Subida 3$200 4$600 2$800 4$100
Riachuelo-Lontras 5$600 7$800 4$100 6$200
Matador 6$200 8$600 4$500 6$800
Rio do Sul 6$900 9$700 4$900 7$400

I
B. Trombudo 7$600 10$700 5$300 8$100
Harnonia 2$500 4$000 2$500 4$000

-- -- ._-- --I

FRETES - OS PCí;.:: 3." .• ,no"mt'< 'I
.....a+ (�

mercadorias em geral são, tami. ,CflU.�O ir, ,dica, i'f( .. 11 <. ;nkL -

-

....ao qu .. lqu"J: rl::l!t lllJp.ncilllS rlPsta
. C.lr- .Is< •

2$500

1$300J I
$600'í

$780
2$000
$600

$350
2$000
1$400

8$500
25$000

15$000
8$000

10$000
6$000

Bi . ,v .. _,��,.1, J ai.'elrG (. I'
.. b

A DIRE1:(n"u:;'
...................................8€_.00•••••000•••

&I

9 6 O KllOCYUa.
!

t'� '\ Programa] diurno
De 6.15 ãs 17.30 horas

15$000
3$000
$100

15$000

Proarama noturno

De 17.30 âs 24.00 horas

Nuno Roland
Nestor Amaral
Nabor Dias
Bob Lazy
Orquestra àe Donsos
Raaamés e a All 5tors
Regional ôe Dante 50ntore
Eduarào l?atanfr IZ sua Tlplco ['orrienles
Romeu 6hipsrnan com a Orquestra àe

Concertos

Abertura com VOZES NOVAS, elernentos
eetretcntes no rnàío,

f-l's horas certos, lornols falaàos com no
ticias em primeira mão, farneciàas
pela A NOITE, e oferta àa rase
6uimarães Ltõa" agencia ra Lo
teria feoeral

A's 2.1:30 [,AtiCAO DO DIA • - Eliõcrita
e lntcrpretcõo por .Lcmnr-Hnz Bobo,
uma �erta 00 rasa àe Iouçca "O
DRAGA0.

- A's 22.00 - O TEATRO EM CASA - A'
presenta

..

R05f-15 DO ADRO ,

na lnterpretcçõo àe: • me9quitinho,
Is�eníQ"�os·=jant05. Abigail mofo.
Violeta Ferraz. ['e150 6uimarãed e
outros. .I

,

L I .N Ramall; :1 oJ
.. ,,\

1 [stá�S �. � .� g

'1& ! ��B
\ ��----------�--�I --�------I---I
� 0,0 Blumenau 5 17 22 31 -42

12" Itour"ava-Seca 5 14 20 28 39
.

8,7 Salto-Weissbach 9 61 9 14 22 33

6,9 E8�ano 17 14 6 14 25

22 20 6 9 20

31 28 14 9 11

42 39 25 20

51 48 .. 34 29

64 61' � 47 42

84 81 1. 67 62

86 83 7 69 64191 8$ 81 74 69

98 t5 81 81 76

105 102 91881
83

73 ,I 6�57 51

C'3

.�
"CJ
c:
-

�O,1
'·3,1

;

!\13:�lç ,9
� r ,6
lf �,3

,

',9
, ã

2:0 Inda\al

Wa�now
\

.

I.b� Eng. Pedro Gomes

Aquidabaa
Subida

Riacheele

Lontras

Matador

Rio do Sul

Barra do Trombudo

\

\
\

Hamonia-Ramal
iZ

\

D·A,

lo
""cn
._ lU

_ge
co

�(j
a: •

t.LlQ..

T R O .N

o

241
81

75

67

62

53

42

34

21

G O

861
83

77

69

64

55

44

36

23

5

88

83

74

69

61

50

41

28

8

6

95

1051
102

96

88

83

74

63

55

42

2L

20

14

73

71

65

57

51

43

32

23

10

31

32

38

A's 23 hs, - 5EREHflTA - O progrmma
muls'Tínõo do raàio.

5peakers Oe stuOio: Celso 'õuimarães e
Oàuvalôo ('ozzi

.

Amanhã •• Almirante. Irmãos Tcpcióa,
AI:tirinho ['amargo, mouro oe Oli
veira.

-
._.

c
""
C'3

;r:.

9

22

42

44

50

57

63

32

13

34

36

41148

;5

23

641
61

55

47

42

33

22

13

21

89

81

76

67

57

48

35

15

13

7

23

28

35

42

10

5

8 Ó

15 13 7 7 45

21 20 14 7 5211

;,1 •.�2 'i 38. 45 ...;;__1
A's 21.:'l5 - VIDA PITORESCA E MUSICAL.

DOS COMPOSITORES POPULA:ftES ..

['reação e reolização o� Lamartine
Babo.

Em Outubro-:' O Bando da Lua»

II

20

33

53

55

611'67

74

43
.--

48

42

34

29

29

9

't' pr Q'
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�r:;�� I[�o Tavares _

o..�;:;�-i ',;"":t ;'",II·?,[�})lt\ III CIRURGIÃO-ESPECIALISTA Assistente do prof. Sanson

a I:��?1.a ��1�::. s��'cJmi}�:��a;!� II�::��:-���-��������:-��{�-��
Cal lado, esforçada psoiessora do
Grupo Escolar «Silveira de Sou
za) (l viuvá à/ n,I�!�O S�]�;(�G30
CI nterruneo firo Hm(,ldo Callado, I

A GAZETA felif'iL1. i

DGcorrc hoje o na talicio do IIist ir to medico '11'. dr. Carmoei-]
no Camargo de Araujo, residente ]
em Lages,

IGuia do .Eltad.o
, ta Catarina Gr: ato!! pela rempssa quefoi f, eita de um exemplar.

iH
�, "

.

•

de San

.r-���i'�W����:rl'i'��1&'imm:t�"'!"":.-'ft·!r�-':::J'.���-a'l'!J1Y\','";"r"·'i:."X'3"r.."'!;'2!�'��""""""'3'Ç1�_���IllII ""' "",",,_""'''''����IIL'WWt.oi' ....

�r,i)prie�ari!3 e &liretof ReSptMt1S,rvei
JAlltO CAL L

Editado pela c��eituada u
vraria Central, de ��opriedade do

"'-... n sso presado e distinto confrade
lU'

sr. Alberjo Entreí '

foi posto á
venda o su .lementa do Guia do
Estado de Santa Catarina. Im
pressa em otimo papel, cuidado
samente revisto, com vastissimo
numero de informalões uteis, o

suplemento em queuão vem su

prir uma lacuna hihílitando aos

que procuram corhecer Santa
Catarina e que na referida pu
blicação encontrarão-informes am-

plos.

'--------,
Pó de arroz e rouge
combinação feliz

Adora�ão

1
venda em todo o Brasil

otadamentr na Capital da
Republica.

a a maior prova de sua ai (,
qualidade.

:r:",
ir'.
!

� ,

i",
I f-:
I"�

--------.-----.�: ..---------
-----�--- tiAvísatl)OS aos srs. Consumídorcs que a cobrança do consu no de :;���=.=:,:,:,:;;:.::;� __ (luz e forca d€tdca da Capital, será procedida a partir do dia 3 do mês --------�--------------- ---�

1"_'�entrante. 'O pagamento das respectivas contas deverá ser Ieito na C)ido- .

1"'" ,,\' �,'.'ria Estadual desta cidade, e em conformidade com os avisos individuais
,que, a seu tempo, serão dtstrfbmdos,

Aproveita-se o ensejo para cOl11un�car que todas as rccb.unções, i�:
e fequísrçõe.; de serviços de luz. devzl'ào ser dirigidas, n:1S dias ut :s, á'

'�séde deste Serviço. á nu Arcipreste P-'jya n. 3, - leidone n. 140·} -

A Chefía da ('omisso oe Combate á Haiva, avisa aOfl !�\dentro do seguíntz hor,::rio: - D?.s 9 às 12' e das 14: á) 17 horas \aos interessadoE qlle rle acôl'O COl[].O que determina I) Decreto j�!s::t<ídf's até às 12 horas). Estadual n' 167 de 15 d cnn'ente, inicioll o sc'l'viço de vu- irFára do horario acima nos dÍJ� ut�ís. aos d()millgo� e dív;

fe-l ci�laçfio contra a raiva 9S pequenos animais (carnivoros d®- :?,ir:2.dc:, qúe1ram dii'igir-se ao quarto dt: reclJll1açD?s, sito 1]0 dódo (';a mestico�) llB,3la Capital. i�:D. O. P•• à rifa Teneute Silveira. esquma da Ik050�o. - Teldlin:: n. . Esse serviçn de vô;naçiio fuw.:iona á Praça Pereira e Ir:L612.-

�;'.
Oliveira em srda da Inletoria do S. D. S. A. gentilmente

I�'I Fl::danopoiís. 29 de Setem:,ro d'e 1932,
j cedida pelo SI1I'. dr. T1maz Wnods e acha-se a cargo do I ci

sur. dr, Jorge J, de �uza que o at&ndel'á gratuitamente I •

I A Ailmisll"3'lt;tfOã'!'& do s��·\.·a�'9 m nas horas nUIluai,; de :pediente. !I�
,

1····e••""_....._.�G........s·..........__

·""_1 Flm",nopolii,) de <elembm de 1938. ,I

SUl AMERICA CAPITALiZAÇÃO . ,����
,

! A 1m1l0!§ imp@rtante Comp,!n]1ld� de C8� ,"1 ;
.. :.:,l�' � L V'. ta J� �� � �D ; �4_��,-;-.pl:UZaif)�o da ...'\Ener!ea do S9! :! "" D "" !li...' �J IIJ!J'J J&J J2U1 �

ii

AGOS�:rO

,
,

.

De �:'dem sr. Pre,S�j�nte, convido aos Sf.S. sóci):; e : /Exmas. Faml�las par:S�IRE F. que se rcaU;!:'Jl'á Il,Q dia 2 de '13O.utubto p. vmd\)UrO�ml?go, ,em a qua! selá escoll11Cla a Cifll- Li .

rie. H:1ii't_ll, dinamieo preff,lto de' ,
Séde Sccial: Hua da AlfandegR, ������ do Club que ,nara parte!lJ COllcursO da mais béla dO,bl.. ·:rl.4.,'Indainl e grande indll'llrial na-I esquina de QlIitanda, Rio de Ja- I I I •

�8 d I..

S b A �J Florumopolf e Setembro de 1938.· i
'

---Ã-V-i-5--O;
-- -

(e�i�;'�-P@I�I���'en�:z::�: n��:os de

) ��r�LF� ��r�d�TCr�ER, g����I'11 t�! Ma,!� fer,-�ira de Mé=o 4 Ül1(6.. ,-., . I rianopolis, Rua Felipe Schmidt 11 �� 2'. SECRETA'RIO IEm objeto de serVIço encontra-
--- 7' '"

ri'le.enti'e,nó�o1Jr .. Fer�andoVilla-I������:....• ,-,_

'�ULTIM"-O"ST�'LilIICi<loiIO TE ,PO ··.·1·
flui de Castro, digno mspetor do I

I O.:l"" ,---:_,Banco Nacio!11ll1 do Comercio t: I 1lll!I.;_ ._
figU3Ú preetigiadis,,;ima no seio da ' III!I

' �

:::E��':�SE' F�FlRE!RA DA I QUARTOS DE 1MBU'IA -

II Departall!0oto de Aé...SILVA / .... ..-. ronaut.r,ea Civil
.

IIIl/�mposle,tO •

A.. Achl'1-se entre nó�" sr. JOllé I •� !2 C d d
Boletim ditHG da Est.-�.., F�lTeiru da S�l�a; el.\foI'çaào pre-Il 1 Guarda ...vesi:luos rea aSam. os ç ão Aérc- iimatológicafeito do mUDlcrnG de Blurne·

I
Ficou constituída, com sédum nau � que aqui se ene.ntra em I 1� Penteadeir; Previsões p�a o periodo da�'ltajai. a KNOT S. A. em 8l1b�ti- �)biéto de l!\erviçQ. I el3 corpos 18 ho�as de Õfltem ás 18 .ho",,; Ituição á firma Noronha, Noceti

.-------- --.-------

I 1 Canla de csal ,_}e hOje; . i& Cia., cujo ativ{,) e passivo foi 1 . i I Tempo -Bqm pallsaJldo a ins.assumido pela primeira e conti· COdl·':":tI'Õ.i)S rlO m-r,o-n elJ! Cam;se;ro 1 Cd· et' f tavel, CJm ch#vas.naaudo com o ramo de Fabrica ,,... �,U�U;� <UI. l FJS \UI,
I'
&, I!l mi

a el ra . o a-- Temperatur� -Entrará em Ije __

�e!:b�d:���i:��ar::b�ic:�[���i�� fnilho e linho i 1 da clvelud' clj���to.: - De norte, rond!�dQC!.,�r'�:"te;ra �Averitivo KNOT. A diretoria da �;� �"'-" �,i! I!l
pala o quadrant.e sul, com r�ja-

.

K�OT �. A. está. a�sim consti-! BU:li:NOS AIlltES. 29 1\ Cn�3' das fortel. '

t!Jida dlretor .. presldente. Romlllo ra dos D�r)1.1tildos &pl'Oi/OU o pnl]cto " &.';--t EL.A�., '
As temperaturu e:xtrtlílllU do,Noceti; Sidnei Noceti, diretor-! ílc lei 'Pel� qual o govê!no fica _au- ,na ,1"

� _oje, forlllllp: JIIIllxima 24.0 • llii-ttrente; .diretor industrial,. dr'lli)ri�Hd.O OI fixar as �otaçoes �e graol, ,<.�t )liMa. 19.41 regillt.rad. ..e.petiy...,

B 'f
.

S h .. d ' li [I;:ilber, trigo, mIlho e tmho da
t á 'LS 50 5 'O 1.

J0se oni aclO c mJtt, cont3 01 -, "n�ro. eu a subsidiar 011 .eH li! 8.·. ,e .'i' .IIor8••A D·· d Ab

IlPWZ!.!''!!:!
"'"••�.

• W'&'.II � Moveis diretamel1t.e recebidos das grandes fabricas 'anãEnsesrtur

ommgo@ereu.i3.'8"!CUltoreS"ondequerco.nSldereU1·"'IU.. �.A' Dova firma fazemos 03 me- ne�e1ls�rfO pa!.'a a date•• da pr.,lu. e !p,ul�h;,'t�s.lbores votQS de prosperidad\!l�. r.:ão nacioml1". ��T"""""""'H'm,.,=,�-�, 100 """WA MUL II ri.r� �_fü.iIUlkT��i.fi�;1&51mr.���O&'fO .'

I
,
I
�-:;Y�"

Jltealizarmll-80 anteonters De Grupo
ES20lar « Silveira de Souza>, com

1- rande animação 03 festejos co

mernorativos {J pB�,;ag m do 25
;n"iver�ario daquele conce.tuado
e lucandario.
Este estahelecimen 'o de ensino

(:ue muito honra a instrução pri
maria nó Estado, Ioí inaugurado
no dia 23 de setembro de 191:3,
pelo então Governador do Estado, :r.t"em aIH,S ltvje: HOfVUl�(.\il: das 10102 ás 12 e das 2 ás 5 horasr : preclaro cel, Vidal Hamos, o ver-

.__________ __ .....

_(ladeiro pai, podemos dizer, do a e-x J)". <ra. d. Eloá Iná Ca-
ensino primario neste Estado. b.r I Faru, digna esposa do sr.

DIrigiram essa casa de ensino .Jorge 1''''L[: fiscal U3 armas do

�);:s,e�r�f�;l�:li�W:g��a�f�� A�:i�_' ,��L��"1�: ��-�::':�rl�ali,:�;(t��; estima-]

Servire ".iI,) =
UI e fLfà<r�� d,o f�oi·;�nonlblis I

berbeck, e Beatriz de Sousa Bri. o H. Gllberto Hamos: Jf'J �� UI(. tM lU' �u C I I lU filliJ , ,

to. a senhorinha Delorme, Iilha do
E' seu atual diretor, o talento- saudoso contel'i'3l1f!O sr. A uUldeu

80 professor João Cualberto Fur- Horn;
tudo, que, trabalhador e esforçado a senhorinha YCilul! ln, filha do
[;:'\0 tem poupado esforços para sr. Cell. Heraclito Ca: neiro Hibei
v;\r coroado de exito á causa a ro, residindo atualmente 00 RÜl.
que abraçou-o magistério.

O edifício esteve repleto de I.
r

•• d.A. ,r F�:S
ajt�s autoridades, civis e milita-
res, representantes da il1Jprem�a, P!tFF. FREOEíHCO HA.RDT
s.nhGras e cavalheircs da melhor
sociedade FlorianopoEtana, des
taúeudú ( exmo. sr. ôr. 'N,,êl'êu
HamoSl, Interventor Fl'dera.l-, se

cI'etario@! da Estado, Tt(". ce1.
�andido Caldas, comandrwtc do
H B. C., que seguiram cem

1;) interesse o depenrolar da
tividadt'.

JOSEPNINA SCHWEIDSON

AV�SO

Ir-_"_-":"-�':"UXUJ��-�III!I�'�""':=���I � l�
J , !

k�). .;�II� �
I l,I ·VE rl.� r� C II»S �'7 .1,melhor e confortcvel ._proPlie- 11".

� V �... '7 dade do mun-crp.o de São J�Jsé.
.

...

dentro da cidade 10m acopom-çocs para numerosa famnía de p-a- : I,:tamento, fundos PLCcl o mar com maxniííca praia de banhn, atua i �encanada. �al'age para 4 autnmo v,eis, cocheiras para cavalus e
vacas, grance pasn, clucara COP1 d[VerS1S qu�diciaaC3 de arvoresfrutíferas, e cetrã.! dependencías, e servida peras linhas de oiübusde São José, Palhoa e Santo Am,ro. Preço de ocasião.

Para vêr e ratar. com o proprki.uío. na mesma. Carlos 'N.Poeta.

ffl:@<w�(�i;m lista elln doeuG)8§ de Senboi°a,§..
.

e e:t·eaEJl�a�1

DIRETORiA DE OBRAS PlJBllCAS

As r-.alas de ::lldas, estava!") ca-

,'_;ricncs' Ir'cnte ornamcnL,rl \ i pj JS
t:;gr.811l profes8ora') daq1wle ,noc1e
lar estabe!ecirnento.
Usou (]a pala vr8, o jovem e

illlstre lente de pi'fLlgOgiu 00
Institllto d� Edllcdção, Prol. João
Heoberto l\'lol'eira, que pt' duziu
uma eloquente oração sendo alvo
de ; i:BIJCUS aplausos.
Gesto qu� muito dignificam as

grandes qualidEldes caritativas do
seu i1u!3tre Diretor, foi o final da
fe5til, encerrando-a com um�

quermese em b�nificio da caixa
I:!�colar anexa ao Grupo.
Não podemos deixar de feliei

tnr o diretor e professores (file
promoveram tão bela f�sta.

'(, A Gazeta» fez-lie representar
pelo seu redator er. Fb.vio Ferrui,

AmoU"Uzações d. setembro de 1938

Realiza-se hoie, ás 14 hora" no R io de Janeil'O, o sor

teio de amortização de titlllos relatívo ao mês de setembro
do 1938. Participarão desse sorteio todos os titulns em vi-,
gor da Séde Social. Os titulos_ em atrazo poderão se reha
hilitad08 até ás 13 horas na

A Agencia PÍ2.H desta dd:tà� pre"
vine áos seus dísbtGs c;tentc que
<leixoa de ser seu cobr:l.':o! I) Si :U
fredo Philipp.

i\", llDuBliote
Agente

Knot

1
1
"'

" Dl lida(e"
W'Ip
,f"

I
� �i

•

" ti

f

.1
-- ------------

--_._--_.--_._-�---------_._---------_._-- -_--_ .. __ . __ .._--------

-

nao

JoinviJle

deve faltar
MAR�A REGf";�Dfl

em c�sa afuma
de WETZEl & ela.
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/
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