
da ordem -- Ia ser iniciada COnl
-----:-------==--==----.-..=--=:-------atentados pessoais e

eJintinação das altas autoridades
��nprensaR!O;egl!n-;:!!t!�binete do m'nistro da Justiça forneceu ál

.�

A --Z E T A
-

«Como é do domínio público, a policia, em diligencia ha .

pouco realizada, recapturou o sr
.. Bel�iro Valverde, um .dos che.fes .

'(lo movimento subversivo de maio último li que se havia evadido
· da Casa de Correção.

Para melhor investigação das circunstancias II das razões
Que �rcaram aquela fuga, prendeu a policia algumag pe8soas, ten- ���������������������������������������������������������

do ficado esclarecido que o sr. Belmiro Valverde "e evadira para.A V O Z D O P O V' O'

3\ tícular uma perturbação da ordem.' a ser iniciada c?m a tentados K .

pessoais visando a eliminação sumaria das altas autoridades.
'No apart amento em que o mesmo se hornisiára foi

apreen-I Proprietario e Diretor Responsável
dida uma importante carta, datada de 12 ?o corrente e esorrtu do

. ._

proprie punho do ex-tenente Severo Fourníer. Este, aco.modado no I ANO V I Florlanopolis, Quarta-feira 19 de Outubro de 1938
Hospital da Policia Militar, para onde ') govêrno o havia tranSft'-I_ __,.. .__ . __

+r-
_

rido, apesar de dispõr .a Casa d; Correção dos r"'('I�!_II_,)S pecessal'i_os I GI·UpO Esoolul· no
ao seu tratamento, valia-se do fato do encontrar-se enfermo, ÜW!Mais um grupo .11n '34'111 ,dentl& do q.ue to.-1 Saco dos Lim6es
cunstancias que atenuava naturalmente o regime a que estf;o sub-: escolar _ �aU � � Deram-nos ôntem, o
metidos os demais prêsos, para arquitetar planos de assassinio,! '* s til S

t da prazer de suas visitas, o.;c.uform« cou-ta do referido documento, o qual será oportunamente! °d srI· Ped�o Bbitencourt, rref:i- V1tlDl3 G 111le!��r_o srs Valdemar Custodiodivulgado. Em consequencia desse fáto, foi aquele ex-oficial nova·
I
to e marui, o teve auto�l�açao .'

-n.ente recolhido á Casa de ,Co�reção.. i d_? Depa�t�mento de ArI'!lI.Dlstra-1 J t· a Vieira, Ponciano Vieira,
O govêrno tOI'?a pul)ltc�s estes .aco?teCllT.H:�t08 para que a çao Municipal par� adquirir u� I UI l§ e 1)oi.a::c UrJo de Jesus,

Nação tenha o conhecimento exato do IntUItO Cl'llmfl08� co� que: terreno do sr. Dino Cande�ll, I respectivamente, !!l�ocedern os perturbadcres da ordem o:; quais se propoem lO&U- para ser doado 110 Estado, afim I

O·
.

I
id d b d dente, delega

...
o ... escrl-

-I

• .'

'
_ d . struid

I
RIO, 18 - rmrustro Fran- aCI ente, quan o, no sa a o. pas- ... v U � .....

lor no país um reiJ'lme de víolencias e terror, tão em desacordo e &er «on� rUI o um grupo es-
. . ..

-

imid _ •
. d'" brr ·1' » co. lar naquela localidade, ersco Call1P.os. fOI vltHn.a de um seava, a cavalo, nas proxumea- vao do distrito do Sacocom o sentimento o povo rasi erro.

"'.·"'C''''r....
-.'.'''-'".._...__��'''_''';''\-......... das da fazenda de um araigo em d L·

-

t.'��1l6 ?NI "",���,.""""',.""""""�-'''"''''..".''':.,.''', .' ,
. os ImOeS, que ..varam

'. I 'Volta Hedcnda.

I t·. d IdO sr. Francisco Campos sofreu, a gen I eza e .cenv ar..

_. I' por essa ocasião, urna quéda da nos, para asslstsrmes ao

montada, o que lhe produziu Ira- lançamento da pedra fun-
. tura linear da tíbia. damental do Grupà (5_

O
! Apôs lhe haverem. "ido mlm�- colar na séde lIaquele dis·trados, por um mêdice da localí-

t it ti �

dade, 09 socorros de urgencia, r o, que revas r-se-a,

li furam dados providencias á Cen- com toda a so§enidade,
tral do Brasil para a organização no próximo dia 20, ás
de um comboio especial, afim de 15 horas.
transportal-o I?arfl esta capital. A GAZETA

. alradeeeO !!I.". FrRnCISC(L Campos che- • ... ·11 d 1i-

gou ao Rio ás primeiras horas de senSlul za a 89
,

...nroso

domingo, sendo recebido, na « gare» cOl1vlte e far-se-à repu
de Alfredo Maia. pelo chefe de sentar.
seu gabinet.e, sr. Negrão de Lima, -----.---------�
professor Clementina Fraga e seu NOMEADO
irmão, sr. Jacinto Campos, e ou· Em p�rtaria l!Jaixada, �"teI'l!l,
tras pessoa�. pelo I"r. dr. S�cretario da �e{U-
Dali, foi o ministro removido rança Publiea, foi desiiftado para

diretamente para o Posto Central exercer as funç(')es de auxiliar tilo
de Assistencia, ondt', feita uma Comissariado de Polieia dests ca
radiografia, foi constatada a na- pital, o nl'l!!BO colega de iMprosa
tu reza da fratura. sr. João Kuebrte.
Após lhe haver !lido eolocado O novo funeieHlari0 tilt\ nossa

um aparelhe na pcrna onde se Policia Civil. foi ,�ito á dispo
dera a fratura, foi o sr. Franci�- sição do capitie Anbmie de Lara
co Campos transportado para li Riltu, T)ara servir na DtlegaGia
�ma residencia, em Copacabana. de Ordem Politica e i�)(�ial.

O ministro da Justiça, ficou,
erJtão, sob os cuidados de seu

midico aAsistente, sr. Paulo Ce·
IIlIU de Andrade.
LOlo 'lp6s a chegada do mi

nistro á sua r(uidencia, para ali
afluiu grande numer@ de pe!!scu
amigas, intere3sadas em sabtr do
seu estado.
Foram ter, igualmente, ali, eom

eSRe fim, além do comandante

�: _-

perturbaç��:,A�T.enta iva de

, ! -"

J A I R o �ALLADO

I NUMERO 1276

Ninguem pôde via- i

jar sem salvo con.lA
duto

u
U
CADA

"",, o braslIeirg (: povo de
memoria e.cassa, que

fixa multI) pouco Oil &conteci·

�_mentes e o carater dOI hG·
mens, que 08 'Provocaram.
Leva-se multo pouco em con·

ta, entre nôs, a tirmezR de
jdéias, 11 sqJuran!;Q de propo·
SitOll, tudo aq"ilo, emf1m,
que forma a persoual1dade,
que marca tncollfundinlmen
te uma personsl1dsde. E essa

falt'l de apreço á personal1da
de tem sido uma das caua8S

de muitos males que ainda
hoje perseguem o Brasil.

Mas o sr. Getul10 Vargas
foge a esse defeito e nio po
de ler eaquecido na l:ontlnul'
dade da sua ação de govêrno,
do leu programa de ontem,
que é o leu 'programa de fa
turo. Nem há o quemodm.ar,
senio o que aperfdçoar no

� Plano de Reconstrução Nacio
nal, que está sendo sistemati
zado por determinaçio ex

pressa do chefe do govêrno, a

fim de que a opinião publica
1111 do palz venha a conhecê· lI)
II I em todos OI leul detalhei no

. próximo primeiro aniversario
da instalação d9 Estado Novo.

O livro do sr. Getulio Varo

·ias - A NOVA POLITICA DO
BRASIL - que reune os dis

cursos pronunciados pelo
atual presidente da Republica
desde janeiro de 1930, encerra
em suas páginas as mesmas

Idéias, os mesmos propositos
• o mesmo programa econo-

t_ to-l\llco-flnanceiro que vão ser a
-...... estrutura do plano quadrlenal

em Blat!matização. nos varlos
mlnlsterlos. A questão é ago
taa de concatenação, de um Ipeuco mais de .amplltude, de

I'.aperfeiçoamento.
A .aterIa plasUea está

toda ela no lIno do presiden
te; o mopumento êle o mo·
delou com as mios fortets e a

lnsplrailio Urme. Falta-lhe
apenas o trabalho de acab.·
mento. Mal o artif1ce é UDt
sô; desde o lançamento dos
alicerces até a alta cober-

Pelo Delegado de Or- I
€llem Politka e Socla�j §B",!

capltãe Ae'i'tonio de t';H·fI"
FUbiiií.'. vem dQ ser !)tlbH�
caIo um eJHaS era �Uii

· iS declara n�o ser �9rmi-
� 'rido viaj?r desta capital

.

para o h,brrior ou para RIO, 18 - Os mo�dores de: portagem, �eonor, que é uma io-; cIlsal já dormiam.
, ..

·fóra do Estado sem o Campo 9rande fora� ontem, pe-j ven bem dl!.pos�a • forte, passou I Damos a palavra a cf)m�no�a:
•

'
Ia manha, surpreendidos com uma! a narrar 08 motivos que Il leva-, -< Etllrando no quarto, mdlg-

respe�bllo salvo conduto
tragedia, ocorrida na estuda do! rem li matar o marido. I nada com a ogressão, senti os

expedido por aquela De- 'I Voe e Vêm, e da qual foi prQt'l-1 Disse, inicialmente que, casada: nervos n,e dominarem para uma

legacia, sa1vo as peisõas goni�ta prin�ipal uma mulher, de, ha dois anos, nunca o marido a i vingança c_ontra Manoel.. Ele es

tlUe se destinam ás loca-'122 anos de Idade. I maltrAtara com pancadas, o que i tavá dornnndo. LembreI-me da

Cidades a uem de Tere- ? CiHl�, de acôrdo �om � J?ar-! ela não. admitiria. . I humilhação que ,�e fez Asenlir,
•

q
Ti ratlva feita pela propnll cflmmo·1 Domlllgo, á tarde por ocasião! na pre!lença de varIas pesso.as, de· zopohs, Paulo Lopes e _

sa ás autoridades polici8i�, foi in· da passagem de um €8.samento! casa, e não tive duvidas em ma-

Jucas. tensamente dramatico e originou-I em frente li residencia, Leonor! ta-lo. t:orri a cozinha e, apanhan-
se de uma futilidade. I brincara com uma sua cunhada,-! do uma foice, dirigi-me caute!o,

IlJ.ue era madrinàa de um dos nu-I sarnente para junto da cama e

bentes. Mais tarde, a cunhada
I
desfechei· lhe um violento golpe

procurou o irmão Manoel Antu-, da cabeça. Manoel IÓ deu um

nes, e queixou-se contra Leonor., grito. Nem abriu os olhos.»
A' noite, Manoel, chegando á A criminosa faz uma pauca e

C�rC8 das 7 horas de Ôntem,. casa, chamou a espola " repro- prossegue na narrativa:
,ali au�oridades do 28. distrito fo· Yaodo-Ihe a brincadeira que tive· -« Pensando que ele ainda pu.

I )'am chamadas, pelo telefone, por rll m<'lmentos antes tom
.

a cu- desse viver para me maltratar,
um cavalheiro, residente nas prQ- nhada, usou de te�mos gmssei-, apliquei-lhe outros golpes pelo

I
ximidades de Campo .Gra�de. ros. I corpo, até que não percebi mais
A!endido pele comlssano de Leonor irritou-se C!01ll a atitu· movimentos em seu corpo».

,serVIço, o homem declarou que a de da marido. Man0el, indignado, I
I policia se dirigisse á casa n. SOO 1

iuvestiu üontra ela e deu-lhe va-

I da estrada VaI • Vêm, na loca- rios S6C05 e empurrões.
I hdade denoljDinada Rio da Prata,
.

onde havia ocorrido um horrivel· ''*'

Voltou para mata-lo

Morto desde as II
horas

tura •••" •

Matou o ..arldo a

foiee
Pimentel, rp.prel'lentando o pretlli
dente da Republica, todos os de
màis ministros de Estadi!, prefei
to, chefe de policia e ou.tru aII

tgridades.
Segundo as lle,i.i.iI 'lu nas

foram traJIIIBiti41l1 ••MM, á ••i·
te, é bem o ettllde leral ele 'e
ente, o qual não apresenta a gra·
vidade que a principio se supu
nha.

crime.

A criminosa entrou, dep';is, a Iexplicar como passou o resto da
noite, ao lado do corpo cnean

guenthdo do marido. Dis� que,
depois do crime. sentiu-se fat:ga
da e, como S� nada de anormal
tivesse ocorrido, deitou ie ao la-

f
· do do cada ver do marido, recos-

Con raternlzam OS· tando a cabeça !lôbre os leus.

hombros. Imar·lnhe·lrOS ·Ingle- Pela manhã, verificando que o I

marido estava morto, foi á casa

zes e alemãis de paa e contou-lhe o fato.

��I \ Seria debil ment...
GIBRALTAR, 18 - A

orquestra do cruzador bri- I I

A. crimin�sa de�on.itra não

tailico cHood:., execut.u pOIllUlr perfPlto. eqUlhbno das fa-I
e.ta manhã o hino alemão culdades mentaIS, tanto que as I«Deutschlalld ueber alleil", autoridades vão II-luerer para a

quando fllI. navio ao dei- mesma um mintlCioso exame.

xar o porto pa�s&u pelo I Apesar de não ter Jj�do pr�sa
cruzador alewio «Deuts- eIJI fla,rante, Leonor fel recolhIda
ohland:..

�
a uma das salaI da delegacia, po-

A orquestra deite ultimo, . ra, amanhã, ser novamente ouvi-

por sua vez tocou o hillo da pelo delegado. '.

inglês God lave the King. I O corpo do o.perariQ Ma�oell
Ontem OI msrinlaeiros dOI Autun•• , com gUla das autondo-

dais p8.is�s confraternizaram l
d•• competentes, foi removido pa-

"SÓ deu um grito" nos "afés. r8 o necroterio do Iustituto Me- t
Deante dó cominario I da re- ��iiiiii�iiiiiii_iiiiiiiiiiiiiii_iiiiii"'''' dico Legal.

Uniformizando os orça
mentos municipais
Vem de t.rmlnttr um trabalho de granda quilate, o

nOSSQ distinto patricio, dr. Ro.ulino Tavora, operoso diretor
do Departamento Municipal, confecionando um (')fC;amentQ
pcdrão plllra ser adotado pelas prefeituras municipais.

Havendo grandes disparidades na arrecadação pro86di
da pelas edilidade. catarinenses, resolveu o brilhante, dedi
cado e talentflilo diretor, daquele Departamento, unif�rmizar
os titulos e verbas da receita e despeza.

R.aulin6l Tavora, cuia Clompetencia e capacidade de
trabalho tem sido sobejamente comprovada na direção da

importante repartição estadual,:bem merece louvores por esta

fieliberação de não só eBtabelectlr uniformídade ii receita e

delpeza das prefeiturt'lli!, como tambem facilitar grandemente
o contrôle geral.

Em poucos mêses de labôr á,. frente do Departamento
Municipal já, o sr. dr. Raulino Tavora, nOi! evidência com

exubelancia sua cultura, inteligencia e invejavel tino admi-
nistrativo.

,. .

Digno do! mais alto8 encomlOS é tambem merecodor o

sr. Osvaldo Scheeffer que muito cOQperou na' organiaaqão
deslle apreciável trabalho.

Um padrão Ü'fçamentário era d" que de ha T'Quito se

ressentiam as cl)munas catarinenses, cabendo ao espirita
clarividente do sr. dr. Raulino Tavora pôr em execução o

admirável plano de remQdelação orçamentária. 1\1.

crime.
O informante adeantava que

!lua filha, Loonor Antunes de Sa-

Iles, havia morto o marido a gol
pes de foice e se achava praia,

I
em casa, aguardando 8! autorida·
des.

I Um quadro IDlpres
siODaBte

Sfm demora, e comissario Fran
cisco Marques, acompanhado de
vários. investigadores, dirigiu-se á
casa indicada, e lá foi f,nC6ntrar
um quadro impresliQn3nt•.
Sobre a cama, 8!1tava, todo re·

talhado a iolpell d. foice, o .pe
rario Manoel Aatune& de Sales,
marido da criminosa. AG lado do
corpo, sôbre OI lençóes da cama

encharcadol de .angue. vis-s8 o

i••trumento cem que Leanor .li-
I
minara o marido.

A criminosa, trazendo ao colo
um filbiaho do cual, Luí., d.

quatro mêses de idade, e demon8-
,trando absoluta calaa, informou
I li. I! autoridades como praticara o

Depois da 8lreillh, Leol'lor
abandonou a casa, como aluci
nada, ••6 regressou á. 22 horas,
quando o marido e o filhinho do

"Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ainda a inauguração da rCorn1s;;,ã? �e Saiatio
j tv1lnlmoestradadi" Ie marul-
;E t do de �alilJta C8-Entre muitos outros rclegramas de felicitações recebidos I

S a

tariuapelo operoso prefeito sr I Pedro Bitencourt, destacamo� os seguintes: !-De �ages-Motjvo molestia impedido atender convite r EDITAL DE NOTIFiCAÇÃOdo prezado amIgo pa a 05 festejos da inauguração da tstrada.,�gradeço a gentileza do amigo e congratlllo-me com o h.:>spita-. Declaração de Salario MiÍeiro povo �e Imaruí por êsse grande melhoramento, que marcará I

nimo pelos Empregadorespor fórma Invulgar a sua passagem pela prefeitura e marcará o

I aprêço em que sois tido pelo nosso preclaro Interventor dr. Ne
. réu Ramos. Abragos. (a) MANOEL AMERICO.»

-De La�una-Agradeç() o convite para participar dafesta da inaugUtação da rodovia, estimando que ela seja o inicioda intensificação de uma nova vida para êsse uberrimo municipio.(a) MARIO MATOS.»
- De Laguna-r>arabens pela inauguração da estrada �

que Deus te proteja conservando o teu prestigio junto ao sr. In
terventor, para que alcances o que desejas a bem do teu municipio, (a) EDUARDO SILVA.»

-De Imbituba-Associando-me á alegria do povo dolmaruí, feliciti>-vos pela realização do seu grande ideal. (a) ANIBAL.·
Tambem o Ilustre engenheiro dr. Enes Gualberto recebeu,entre outros, os telegramas abaixo:
-De Florianopolis-Não podendo comparece. amanhã

ao ;to da inauguração da estrada São Martinho-Imaruí, peço oobsequio representar-me naquele áto, apresentand o cumprimentos,em meu nome, 80 Prefeito de Imaruí. Grato. Cordiai, saudações.(a) HA.ROLuO PEDERNEIRAS, D;retor Estradas de Roda-

o cidadão Rogerio Vieira,
Presidente da Comissão de
Salario 1\1inimo no Estado
de Santa Catarina, nos ter
mos do art. 33 do Regula
mento aprovado pelo Decre
to-Lei n. 399, de 30 de Abril
do corrente ano, que institue
as Comissões de Salarie
Minimo, notifica a todos es

indivíduos. em prezas, asso

ciações. sindicatos ou firmas
que tenham a seu serviço
empregados ou operarias,
que, por intermédio de agen
tes devidamente habititados,
serão coleta dos, por esta
Comissão, funcionando no
edificio da 16a. Inspetoria
Regional, dêste Estado, as

indicações dos salarios mais--�e Blumenau-.Agr�decendo ao distinto amigo GUfll- baixos efetivamente :��llJeH!,Dberto � gentilesa do convite leito em telegrama de 8 do correu- � "'._ _ e-
� ,_dt:uaoes

.•ie pagos,te, impossibilitado comparecer pessoalmente :ft- • �

� (",(II a descriminação do serdo ��resent8r nosRa��ongratulac(\"'o ..
, ,ucumbímos C'Jodoal-1 viço desempenhado pelosndmlmstr8�A.. (lO' I ,.J"�"'" peja grande obra sob sua 1 trabalhadores, conforme mo-""aliem anos hoJ�":J UÜ'etoria d� Aulo Viação Catarinense.»

. d elo aprovado pelo Mini.ste-.

I r rio do !rabalho, Industriá e

O L E
Comercio.

A M E T R O P Comissão de �alario MI-.

I nirno, em Florianopolis. 13
de Outubro de 1938.

elA NAe Df SEGUROS GERAIS ROGERI.U VIEiRA• •

E Preslden te

METROPOLE I
Ga Nac. de Acidente do Trabalho : V duma bem sor

i en e-se tida casa de
J negocio situada no Estre�t�),I proximo a' Ponte Hercilio
! Luz. Tratar com aproprie
I ario Leone Villa no referido
i

tabelecimento.

gem.»

(À)ustltuem um poderoso grupo segu
rado '.DuiDamente brasileiro, a 88r

vi�o df1! todo o Brasil

PEÇAM-NOS PROSPECTOS E INFORMAÇOES

.,
CONSULTEM NOSSAS TARIFAS.

Diretoria: Dr. F. Solaro da Cunha, Presidente
Dr. Leonardo Truda
Dr. José de Sampaio Moreira

IIDr. Virgilio de Mélo Franco

IDr. Luís Cedro Carneiro Leão

I· Dr. Plinio Barreto

I Agentes gerais e banqueiros em Santa ,-

I M A C H ÁaÕiÕ (1 Cia.

I Bua
;

RECAUTHCHUTAGEM

João Pinto., ii -- ex. Postal 37-
FLORI '\NOPOLIS

Asa

Comunico aos meus distintos freguezes, que adquiri
uma maquina para recauthchutajar pne1les gastos de

caminhões.

-·A minha oficina està a disposição dos distintos fre

luezes a Travessa 4 de Fevereiro (ao lado da Ca

sa Peite r) Blumenau.

Vulcanisação
Hermann Kupper

....

Concertos, limpeza geral, reformas, lubrificações
e pinturas em

.

" . .

Maquinas de escrever,. de Contabd.ld.ade e Cai
xas Registradoras, nacionaIs ou estrt\njelra5.

AUGUSTQ K ....OSS
Mecânico téCniCO e prátIco

Rua Conselheiro Mafra n. 90. Fone-1488

! 23 de outabro -dia
I da8 10188õe.w

I Eis de novo o dia das
I Missões. Mais do qUI! nunca

I devemos insistir na impor
! tancla da grande Obra Pon
tificia da Propagação da Fé .

Pois, se nos ultimas anos a

Egreja Católica na Europa
por motivos varies, tem per
dido em terreno nos diversq.'SOrlando Silva paizes, devemos trabalhar����ar ����e o

para que o reino de Cristo
Rose Lee

se propague mais nos outrosIrmãos Tapajós .

Orqueatru Oe Dansas palzes.
Raoamés e a Ali 5tars I Sí ha pOVOS que esqueceu,RegIonal Oe Dante 50nloro

I d d . IEôuarOo Patan� e sua Tipica Corrlentea o-se os seus ueveres re-
RQmeu 6hipsman com a Orquastrc �I!

IligiOSOS, abandonam a relf;Concertos

gião de Cristo - devemosAlaertura �om VOZES !,!OVAS, elemlZntcli
conquistar outros povos paraestrelantes no rcõ!o,

. . us conduzir ao rebanho doFI's horas certas, Jornais falaõos com no-
..

ticias em primeira mão, fornecJOas divino Pastor.
pela A MalTE, e oferta õo Casa ( De fato o resultado nas6ulmarã�s t.tõc., agencia é'a

LO-I _ r

'
.

•teria feae:al ",.r .. _�<��.�2�.S.� .C������_.�,or� �I p��A'!!! 21.30 Cf.l.�G�...ptr'n)trp- _ Escrita um raco o caTOII{.;() flCl1 p�.��". I :;:;�::frif:�'�;�et�b�Up�r Lamarline Ba�.o, zaroso de ver tantos. catolíuma oferta õu ("50 àe louçcs O
cos a debandar, ele fica sur-DRAGÃO.
preendrdo de ver como tan

A's 22,00 - "Teatro a Retalho"-Com. rnes- tos Protestantes das diversasqultmhc, Violeta E'erraz, lsmenlc àos.
t til t5antos, Celso 6uimarães. seitas. an o �a ng a erra

5ERE ...."'TA - o progrllme como na Arnerica do Norte,A's 23 hs. - '"
.

da: tmais Hnõo do r-aõto. voltam para o sero a oan a

5peakere de stuOio_: Oõuualdo':Cozzl IZ Madre Igreja Catolica, e fica,
Celso lCulmaraes. cheio de alegria em saber

A.maullã: corno milhares e milhares de
pagãos, anualmente entramNUNO ROLAND, BOB LAZY, MARIA

dCLARA ALZIRINHA CAMARGO, MAURO na Egreja-Apezar as guer-,

DE OLIVEIRA ras no Oriente, continuam (;S

trabalhos apostolicos e os

missionarios nos falam nas
suas cartas de resultados
surpreendentes, E' verdade,
que foram destruídas igrejas,
orfanatos, colegios, etc. (per-
da rnateríal) mas o numero
de convertidos e dos cand.da-, .

tos de nossa fé augrnenta.
Ha provincias na Cn na q e

tiveram mais batisad·.Is de

[�'tl adultos do que nos anus an

tuiores.
Africtl-o corJinente ne·

gro- está cheg;mdo cada vez
mais á fé ci3.tclica, e esre
contlnente qU\! pa:'el icl ser
condenado á f5terilid2de es

niritual, eís agor?, já c:ont2l
milhares e m,Hlões d� cris·
!à05, C'jl11 seus padres, v!

garius, religllSOS.
Portanto auxilierr.os com

orações e esmolas.
O dia 23 é o grande dia

das n i sõ, s LU mundo intea.
or:de ha catoIíClls-e!es, com·
per,etrados deste dia, oferr
ce m suas ordções pela con ..
versão dOJ iídieis e dãu
suas ofertas. Não fiq'..l.mos
atraz dos outros paizes ca.
tolícos. Ha paizes com 3-4
milhões de catolicos que ar
recadam mais esmolas para.
as Missões do que o Brasil
com 40 milhões de catolicos.
Avarlte. Pela fé recebida

dos nossos antepassados,
procuremos-com gratidão
auxiliar em dar a mesma fé
salutar aos que ainda vivem
nas trevas do paganismo. ,
Armazem do Capivari,

aos 15 de Agosto de 1938.
O DIRETOR DAS OBRAS
DE PROPAGAÇÃO

DA fE'
Mon.. Franeiseo Cf:.-i

...borta

Programa noturno

De 11.30 ás 24.00 horas

fI's 21,35 "" Paginas ESquecidas." �ro
grama õe reminiscencias, Iltll:ra�:o e

musical, a cargo. Le: Cels� 6ulme,
rães, Abigail mala, Errmni Barros
e os musicos õo ccescõo,

Este mês;- «O Bando da Lua»

Suplemento de 1938

Guia do Estado de Sta. Catarina

Já está em círc111ação_ o segu��o suplemento
com todas as alteraçoes OCOI ndas nas ad
mimtsrações Estaduais e Municipais. co�ten
do amplas informações para a Industna e

ComercIo

LIVRARIA CENTRAL
Rua Feli�e Schm:dt
Flo�ianopolis

PRE(;OS
Guía com Mapa e Suplemento
50 Supiemento.
Pedidos pelo Correio,

12$000
3$OGO

mais 1 $000 para o porte

-, -;.- -'�- '-

f

Florianopolis
i Notas--Reli--
I

,.

glosas,

PRODIGIO, signüica MrLAGílE
MILAGRI significa

�IIARI.A17TB
usando o creme

CBARI.AVTR
dirá logo sorrindo: que produto

maravilhosol

_ ...... ,�\,- ..... ' �
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Entrdanto, cúnLados no

alto espíritu progressbta do
� r Prdeito. certos estallOS
q IC S, Excia. irredlatame:1t
te. TJarà a::, medidas iltCCSS')

.'ii, para repr mir ,�S(! v''

{la 'I r (l «(" 1 ;
. d »

tand d, ssa "r ,a u ' a i

mnninu dos r. sígndd�)s t'i'-

dio·ouvintes da nossa terr<1.

na

IAvl'"s\'::t:-:,I! ::'C;:�d. r Inst i r:tosangu i -
: WASHINGTON, 18-0ficiai@1 ,�arIO de um...�c�������������������������",�_���._!"..��o�",�r���I���� da força aérea revelaram, recen-

A-: :'''OZ DO POVO Proprietario
_

e DIretor Responsavel t emcnte, que o presidente Ro08e�

rneno r
' "V ",J A I R o C A L L A D o volt teneiona solicitar ao Con
�������������������������������������������_ gre�§o as verba, neceM2rias ao

aumento da aviação militar, de
A d R Ih d f

- sorte que ela p0531\ contar com PORTO UNIÃO, 18-B8-1 da mão direita, que avermelhou.nmparan O eta a o a acao um total de mais de ã.Oêü aviões silio de Lima, menor de 161de sangue, a correr em borbo-
"'5 funcitftlna- d d

· . de todos os tíPOB, convertendo-
anos, cêdo poz em prova seu tões,Reclamar contra á� inter- 'ii" !lWJ

quan O ereua se na mais possante do mundo.
instincto sanguinario. Dirão os SacIOu SU4 obsessão. Viu� t b Cogita-se da construção de DU-fi rendas, contra as induções �s0& II e fl-

merosos aviões de bombardeio, psicologes ser um caso de de- sangue e ficou satisfeito .

.

n!r.) aparelho, de radio, é ba-
I S. PAULO, 18 - Rufina Alves do tipo • Fr'rt"leza VOador" � cuja l;nquencI' "', comum rios indivi- Prêso, foi recolhido á cadeiat�r em tecla cansada e dís- CU GU'iO S- da Conceicão tentou matar o marí- excel{)ncj� ili "mais uma v;z' de- duos deg:nerl'1dc>s : por uma tàra e vai ser remetido para Curiti-sonante, é tratar de assunto do. Vitorió Em;:',n1H'.I Ebernack, esta monstrada por ocasião da viajem ancestral. ba, onde lhe darão competente

.

é d madrt-gada, quando o mesmo dormia, ijl.lC uma esquadrilha daquelas má-
d

sovado e gasto, pOIS, o RIO, 18 - S(�gun o no- Vitorio, como faz comumente, tinha quinas fez a Buenos Aírea. Os socíologos atribuirão o ato destino: hospício ou abrigo o,que ouvimos ccnstanternen ticia ôntcrn um vespertino espancado a esposa ao regressar be- -----.-.------ de Basilio IiO meio social, sem menores, para passar por umate e cada vez maior é tam- carioca, é p nsamento do bedo da. rua e havia prometido ma" O en§ino portD�Dês escolas nem outra educação reeducação.bep1 O numero dos recta- governo adotar uma formu-I' tal-a no dia �egulnt�. elu tOdllS 881 Aluericas qualquer. O ft'cido está em tratamen-mantes, sem que até a pre- la para amparar os funcio- �medi'Ontaca, Ruíína pegou de um i
to sob os cuidados profissionaisd f t d 1 facão e no memento em que o ma- 13IO 13 � O c s Jado geral ....

PI' I
. ,.

d d 1 A' R b
sente ata esse orna �

I
narlos tubercu osos ou em

I
.

f Jl, _ ons U Cm a rutu rnumcipio e o ar. lvir iesen erg e ao

. � -_ a,. ,

� ,I ,

•

-

, rido estava entregue a sono pro un· de Brasi! em Moatevidêo acaba, " u.' .qlla.'9uer providencia severa. estado de pfe-tU?2rC�lOSe e1cl?, p;olpzott-J na cabeça e em va- de informar ao Minísterio das União da. V�tofl:] t:àhalhavam,�a nosso interrogatorio respondeu cal'Nao podemos, nt'� deve-I todo
o íuncionario afc,tado rias ,pa�tes do corpo. J Relações Exteriores de que, no lOÇ"'. os irmaos Joao e BasdiO mamente: «Que doido nada,mos, entretanto, deixar �e de uma doença contagiosa, �ltorl,) aCOl'd,lnd()� levantou-se, cam-, Conferencia !nternacional Pró- I de ,Llm.a; aquele com 22 anos «8andido é que é", descrevendoconsiderar esse caso, pOIS, Na formula que o gover- baleando e c1an;d1nao por soct)!fdo• Cultura Americana, recentemente di! idade. o caráter do irmão, que o quiz.

Ih I
.

f' Vendo o mar! o ensanguenta o e
. I' d I it I f

.

a T b Ih d h I Ienquanto que por aI a ures no tem em mira, () uncio-
aos grítos Rufina não resistiu a

rea rza ad nnque a capi fi, oi .a-
ra a avam a man lã á mata- o.d d d', d

'

presenta la, pelos representantes, B
'-0 •

d
EC faz propagao a o ra 10 nano serà aposenta o com cêm f. caiu no chão sem sentidos. d C tr U' sit.ari d R norte, � asilio contraria o com..

,. I "

t o CD.O ruversi li. rto e e-
b Ih _} f'

...
cumo um dos maIs va 10SOS os seus veneirnentos In e· Pessôas vizinhas acorreram e pro- lações Internacionais uma têse a I o tra a, o, nesa lava seu Irmão,

--------

veículos de cultura, procu-] graís, desde que esteja bas- vlde�daraill a vmd,a de _u!�.a ambu: favor do ensino dOi! idiomas por-! para uma peleia. Queria bri-randu"se difundi-lo o maiS i t:ll1tt� afetad!) e seu estado !ancla, que sonduZt VttOIlO Ema tuguês, e"pnnhol e inglês. em', gar, .pôr em prova sua agilidade RêCOrd de perma�j::ossiveL aqui na nossa que-; não dite uma esperança de [nud para a anta asa.
t?dus as Univ,(":,idaàe� da Am�. no facã0.

•rida terrinha, tende o mesmo I, cura, e a licença, tambem· -
; r�c(l't'fl?ara fatClltl!ar o 1I'[tlterc�nibJO E as provocações eram dia- nencla no ar. �,. , -.. t(,- .. .." ,,' "" I Clen I ICO" ar IS lCO e

.

I erano en-. J J .
a d{�Sapí:l.lect'r! se .nao ,J, com tod,.;s o., venclm ... ,ltos: tre os pUlses do coutmente. nas, a to ...o m,om:uto, _e oao
fl1ârmOS pr IVldenc!as sérIas p?ra os que se posAsam C�l, O interventor do Pa-! ac,mselbava ao I! ma0, cmdado �
\lesse sentido. rar com o Iguns meses de rã impediu que o re�peito pois ele era mais velho.Q- que auianta possuir um repouso e rigoroso tratamen pre�.. da earue los- Basilio, porém sentia ferver-
<'parelho desst's, e não po· to os alais seflam subme· se elevado Visita do presiden- lhe o sangue' na (:abeça, e oder ouvi·lo'? tidos a

.

inspeções, periodir des2jo irrefreavel da luta ator-
Porls"o e tendo c'n vi�ta carnente. BELEM, 18 - AIil classe!'! ira-, tv da Renublica ao mentava-o, até que uma tarde,

que hoje o radio não mais é Esta f,Jrmu!a não (:0nsti- balhistas deste Estado prestaram I U W II avançou contra �eu irmàu, bran-.1Í_ j...consíderado objéto ue luxo, tuíria novidade, pois que os uma homenagem ao interventor I nl;n;S�ro francjsco dindo o facão... João, perdida�-
� sim de utilidade instruti. Institutos de í:lposentaaoria José Malchel' em virtude de não I IS ���i( t � 1·

a paciencia e agredido esiupida-ter permitido que o preço da C81'-1 r d f d Ih _

va e edut�acional, vimos ape· como o dos bancarios, por ne f�sse ele�ado além de 1$600 I lampOS mente reagiu, cs erin o- e comlar para o ilustríssimo snr. "xcmplo, já a adotam, o qUilo. VarIOs oradores falaram, I o cab'l da enxada, valentes bor-
•Prefeito da C�pita!, no Sfll- exalLanno a personalidade rl0 in-) doad�;, que em vez ,de a�almar A estada de Llnd ...tido de S. EXClJ" fazer currt ---- terventor e elogiando a sua ati-I RIO. 18-0 general Flancisco

a funa do mano, maIs a mcen-• ' tude em proteger a bolsa dos: José Pinto esteve ôntem na re-

b hprir ')s �i:;positivos d.a1 l' ll.� pobre. Essa homenagem roi pres-; �idencia rio ministro Franci�co dioll.
.. I ergque nbr'gJ ns PCiSSU'(,0>

�"%\';lrll'il� � taàa nos jardim do palacio teu- � Campos, a quem, em nome do Ba'lho parecendo possesso nio I(1. t (:,., ":::."8)' o.
do falado, por fim, o :Ir. José presidente da Hepublica visitou, recuou, atirou-se ao irmã. e de

\ O'! .'C" ..

ii:<!ii1t�_·'!rflllrí'\\ r�r?rI�r:$tl'\\
Malcher. Foram dados vivas ao em vi::.ta rle se encontrar enfer�� I Ud:lld gol�e. certeiro

f d�cepoil.lhel oa.:;;" "h S rl c;} \ULi� J��\W �\�lW 'W
: .; o mlmmo e enu o anu ar

!« p "t.�

A GA ZE

RADIOFONIA

RICHMOND, 18-0s aviad(J
res RUlIs Morrish e Mac Danieh
e�tabele8eram o rE'eord da perma
nencia no ar, para aviões ligei
ros, com abasteúimento aereo,
pois voaram durante 130 horas,
contra 106 do� reoordistas ante
riore!, os aviadoi'e8 Merril Phoe"
nix e Harold Allen, de Syracusa,

sexos

na Alema·'
nha

C!BfgO de corre'"

é acessivel ás
.

,

de alnbos

BEltLtIM, 18 o coronel Chaf-

Ilel Lindbergh começou, IUi manh§
de hoje, li visitar as fabricas de
matorial aeronautlcc da Alemanha.

j Hoje e amanhã serã" vil1tadas
ai' fabricas mais preximas a Berlim,

, apôs o que li excursãe do conhec:l.do
,neto estender·sc-á !UI lIui da Ale�
manha.

}) ANTI-SARM TEU.·
• • Ha Z Lc . qv . a!

Lnda Cé.Difal qu.· s hl r

1-aL.�süllltq-mente jmp,)s:�ível� ( u

v,r-�e ahzuma coio::a, dada á Oindução fortlS· ima dos ctta·
(O� mi 101'(;'3. • esh epo"a to�,

o,a-- r 11," TC f,i"' (.� �.JiSoe pr gr __ :-- ····ti, l

pessoas
os

Tragico
de aviação

Suecia

desastre

Cachorra �'r� t� f ��<a�g:
que tntregar na Casa �)a
raizo, fi rua re!ipe Schmldt,
uma cl;chorra de ((Ir mar

roo, malhada de l�ranco, per
digueira, e que desde do

mingo desapareceu.
I

�"'I Sanatorio "S�nta Catarina"

RIO, 18-0 presidente da Re�
publica, â cuja deliberação fOI
submetido o processo referente a�
r�cur!lO interpo!!to pelo sr. �o5e
de MunteJ'1!'gro Serra, da declsã.o
da Camara Sigdical. não -

perml"
tindo que a filha do recorrente,
Odete de Montenégro Albertoni,
desempenhe o sargo de adjunto
de corretor resolveu mandar de
clarar á mesma Camara que ,)

carJ(o de corretcr de fundos publi
cos é a(:essivel ás pesiloas de am

bos os sexo!.!, cex-vi� do art. 168,
da Conqtituição, uma ve/. .atis�
feital as demai. exigenciaa da
lei .•

I STOCKOLMO, 113 Caiu nlU!

i mOllt8nhas sltuad3S no �uI do pai:!:
i um avião,ambulancie, que tinha

'I sido pedido para transportar uma

I
mulher _�nf:rma para o hospital •

O avzao tinha a bordo () pUoto,
o macanico, um médico, uma ell.
fermeirll e provavelmente a doente.

Todos o. ocupantes morreram.

nr).

fé
m

Dr. André Kira,lyhegy

Para combater a
�

! propaganda nazista
I WASHINGTON, 18 Prevalece

I aqui Il crenca de que 08 nazistas
. planejam aumentar a sua propa�! Banda na Amerlca Latina. assim

• I
como Dcelerar 8S planos tendentes
a estabelecer relações mais Intimas
tanto militar quanto cultural
mente.

A nova divisão de relações cur
turais, recentemente organizada no

I Deparhmento de Estad�, solicitará
I ao congresso, multo pl'ova\'elmente,
i que aumente a verba para ativida
.. des espedals na Amerlca Latina,

a·

4

Estação PERDIZES - Vila Vitoria - Estado
de Santa Catarina

Adoração
é a marca que domina na atuali
que seia a sua necessidade de
perfumarias, prefira sempre

as da marca

Adoraeão

DIRETOR PROPIlIETARIO

Q:,",melhor estabelecimento, perfeitamente aparelhado
para o 't.ratamento conservativo e eirurgico de

.
doenças pul�

manares (pneumot01'8X, frenicotomia,�toracoto:r.ma). Este,SaD�
torio eDcontra'!lf! localil3ado Da Estaçao Pe�dlze8 - Vlla Vi·

tpria na Estrada de Ferro S. Paulo - RIO Grande, 800

metr�s sobre nivel, possuindo uz eletrica, .agua encaRada e

estradas de automovel, com clima salubernmo.
O Sanatorio encontra�Be instalado com aparelhos m?

dernos de Raio X Heliodor, Ondas Curtas e Laboratono
para exames de escarro, sangue, fezes, ete.

Seção separada para convaleBcent�s de doenç�s graves,
elltado postoperativo, impaludismo crODlCO (malarIa), eBgota�
mento, etc.

Na estação te!egrafíca desta ca _

pita! encontram�se despachos ende
reçados às seguintes pessôas:

Adalberto Santos, dr. Claudio Sil
veira. Jo:ge Baron, Híldá. Silva Ate
neu, Neli Carvalho, José Cordeiro,
José Cardoso, Carreiro Oliveira, dr.
Merenca Cucar. Richard. dr. Geraldo
Albergaria e Mario BorsGn.

to
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AGAZET
I-Dr�lfredo P. de Arauj;l

MEDIC.�O
" Especialista em mo/estias de creanças, nervos

impaludismo e molestias da pele
� 'E-'X'F"Y%�!ii-----
Tratamento do empaludismo e das molestias da pe-

. .> le e nervosas pela .flutohemotherapia Visconde de Ouro Preto

Consuttorio e residencia-Praça 15 de Novembro, 13 I 70 _ Ph • 1277-
Telefone, 1.584 .

_j
n.. oru�. •

con�!!aS:-D�����_�_l� horas. IcaiXl Postal, 110. _j. "',

II�� � ./'

CR,�I I?�NIIQ f��n!.�!!... �
li! 13191'. � �",iitlll da

�

I
�_J+.. I.""i>: j'��ilit. .. Jiji •

� ti (� liA ft I,A .,�
<_. ;}mhlll�j de ... Q �_;_;i;il_l>;'R_�íl_f:_II�_TM_i�_:_"'--I Curitíba

I Para seu concerto, procu- �,rai a Casa Musical, que con- �
: ta com a ofícina melhsr I,,)':
I •

•
...

: montada I� ca�ltal. . ,�.����
I Rua Joao PlJlto, 12 ���""����""\1'.t.;'_"":__"� �_""''V''_..#':.. ���" .•

S á u I O R a mos
·1 Curso dr. Maquinas e Pilotagem

DOENÇAS DE SENHORAS-PARTOS]
CONSUI..TORIO-RUA TRAJANO 17 SOB.

DAS 9 AS 12 E 2 AS i
RESIDENCIA A RUA Nerêu Ramos 26

lJ FONE 1450

.\ Atende chamados a qualquer hora dia e noite

Molestias e Operaçoes I
dos

01...1-10&
[OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA

D:r. J O ã D d e A r ai U j o
Assistente do Prof. Sanson, do Rio de Janeiro, Chefe
do serviço de olhos e oto-rhlno do Centro de Saúde

de Florianopolts
MemtmHla Sociedade de oto-rhino laryngologia do Rio.
Consultas diarias das 4 ás 6 112 - Fone 1447

Rua Vitor Meireles. n. 8-FLORIANOPOLIS

Dr. Joaquim Madeira Neves
MEDICO--OCULISTA

Formafilo pela Faculdade de Medicina da Univer
sidade de do Rio de Janeiro

Tratamento clinico e cirúrgico de todas as moles
tias co. olhos

Curso de aperleiçoamento na especialidade, com o dr. Pau
l" Filho, no Serviço do Prof. David Saoson, no Hospital

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

Eletrecldade Médica, Cllnica Geral
Consultas diariamente das 15 ás 18

CONSULTORtO Rua joio Pinto 7 sob. Telefone 1456
fU!SIDENCIA: Rua Tenente Silveira 57 1'elef. 1821

• -".JI ,�.

it.,. r.. � ,,,,,,",�.,, .I.�'�_ ..-�....

Dr. Au,usto
d. Paula

Desembargador ;
Salvio Gonzaga'

ADVOGADO ro'· _

,_ ....

"MEDICOi)OE�ÇAS DE SENHO
. ftAS-PARTOS

.

Operações

Rua Trajado no. 29

Consultorio:rRua Vicor
Meirel� lQ

�'s 10,30 e das.2 as 4 h:,.

Resiitncia: Rua Vis-onde
de Oure Prete, 42-

Fone: Conlultorio, 1405
fone: Residencia, 1355

São todos rarros modernos e confortaveis dirigidos por
habeis volantes.

�ccaciO Mo-I i
re I ra tem seu escríp- �

�tório de advogacia á rua �

�

Dr.

Cálculo de qualquer
estrutura em con ..

creto armado
e ferro

Pal•• ia da

1· Andar

Caixa

Especialista em mo/estias do aperetho g-enito urina
ria do homem e da mulher

E.x-interno e ex-Assistente do serviço de elrurgíae
ginecologia do Prof. Brandão Filho.
Ex-Diretor do lnstítuts de Previdencía Clínica do
Rio.
Ex- Sub Diretor d J Serviço Médico da Assístenc!a
Dentaria infantil do Rio de Janeiro.
Curso e prática especialísada €�� �l�\,tJe.
Medico do Serviço de Hígiene Pré-Natal do D. S. P.
do C. S. de Flortanopolls,

Doenças fie senhoras. lir%gw
Partos e Cirurgia.

Consultorto e Rcsidencia á Rua Visconde de U\ltO Pre
to, n°. II - Tel.-I008 -FLORIANOPOLlS.

----
..

I Dr. �ioardell(iSsttsrnan n.. Dr. Aelerbal A.
lia Silvai
I\clvopllo

P. 15 de No,embro, 3 sob.
Fones 163 1 e I 290

Ex·chefe da clínica do Hospi
I tal de Nürnberg, (PàÚreasor
Indórg Burkhardt e Professer

Erwin Kteuter)
E.p.claUlla em cirurgia

geral

I -/
alta cirurgia, ginaecologie, (d...

Dr. Pedro de Moura Ferro) é�ças. das se�hora&) e partes,
----------.," cirurgia do sistema nervos. "

Advogado operações de plastics

Rua Trajano, n' 1 scbraãe II CONSULTORIU·--Rua Tra-

I I
ano N. I Belas 1 Q ás 1 2 e

'; TelePh.::: n: 1 348 elas 15 ás I" 112 horas.
(.

-

I TELEF. 1.28S

ftESIDENCIA- Rua Este-
V. Ex..... pnel,.. d. ui... lI..oo.lu.1 I i ves Junior N. 26

IDisque o n, I. !522 de seu telefone. ,I,_ ...WF. l.JJ 1

IDr. Micuel
••••ai.

<, .". t j2i í; j;i Q •

Planta, execução, fis
calização e direção
de eb.as
Aparelhamento com

Apleto para constru- H:i
ções de pontes em

concreto armado

Carneiro Ribeiro
Enger�heiro Civil

Caixa
. ,:: .•.i!}.��:..t..'-'IY����

Economia.

Apartamento

Postal, 784 .

•

Paraná

PREPARAM SE ALUNOS PARA EXAMES A 3·v. MA- 'IQUINISTAS, PRATICANTES DE MAQUINAS. MOTO- !
RISTAS E A TUDO MAIS QUE SE REFERE A'

iiiMECANICA MARITIMA.

�.. '. -;;SADOS DEVERÃO DIRIGIR-SE IAO SR. f
, ':ULAMPIO DOS REIS VALE

R LARGO 13 DE MAIO, 41It
FLORIANOPOI.IS II'l, ,

... �. rt U2 ••_.�&::= n rilijii!ei

NOVIDl.\DEi
SANDALIAS iA7JtJb'b PARA VERÃO

Calçados ��$O��LHOR QUALIDADE A

II.Sap.tas DE VERNIZ Dp. ,\í\ELHOR

QU�LlDADE ��RA Sr..Nf_-!O�AS, A a. o!lS
�HINELOS. 1 AMANCO::" uNTOS, E r C.

FABRICA DE CALÇADOS-BARREIROS
A LHEUREUX

Secção de vendas RUA CON. MAFRA, 30

Ercndino Cardoso
Otavi� CardG50
Bernardino dos Passos
Numas P. Cardoso
Waldemil'o Vieira
Patrocínio Vieira
Rubens

502
503

I

505
514
519
521
523

CLINICA OIRAL
Viaa Urinarias

1rllt«Rl'RttJ meeerne das
m"lHtias iiI) Pulmlo

C8nsult.-R. joio Pinto, 13
1 elefoBe. 1 595

R•. Hotel atoria-Fone 1333

......------------__111 _C.,.JIIl' das 13 ás 16 brs.

"'r

Só
Consultorio Técnico de,

IVO A. CAUDURO PICCOLI:
Enge.,helro Oi"il

Conforto,
Cem

; IM" . ; ; ;4i.! ·i,,) ,,�i6.. i di ti tJÇbÇ. @ _

Distinção Belezae
.--------------------------------

Econ·ornia·
nos Trabalhos do

Profissionais habilitados para�ltodoe
os ratTlQS de engenharia

Administração. construção e reforma de prédios com

pagamentos em prestações

P'rojétos ern:lgeral

Escritorio centra' : Rua 1�de Seternbro, 4.T

Porto Uni ão

! .

,

'iR' • i " fi. i amef "
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BTA .. QATARINA
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'
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U m a s
BOSCH

DEPOSlBTAAIQS EM

1-1 EflltQ
Matriz ,FLORIANOPOlIS

REPAESEr.J.T/�NTES E

CARL.OS

€) ... , IIm••t.; ,.........

• •_Ih IIIUHt1I• Filiais eln:
..... te"'., - .. u••0_ \I v."'lo. oan "..

..... ... ..6. aOfteom. ba':4lIrl. (2,5 eRlJlo)
tmm8". duraltt .

A

Blllmenau, CrulEelr. da Sul,
Join"lle, L�.es, Laguna, São
Franci.cD do Sul

vende .m tod:RGa .......

••••• c. pa••

� ...

MOSTRUARIO Eri1:

Tubarão

_::±:3hOI

Endereço Tclegr.. DOLi! • Caixa Postal, 32
S. FRANC1SCO DO SUL- ST,k\ rl\TARlr,A \�r

m Em loteria a sua favorita
'AOENC:Ti\

C I' (, ,.

.0fnpanIU!i y�!p�(lS

�lli Prif'� Tnrre<: �" '

!\
" , ..

ls(:!vCT1Ç;,1" : 'ti:!

ii Na'\1e:p(l(;� Cabdr'en';t> Lhia.·-Cabo Frio
v'. � c,

- Santos ;

v '\' i· Pi PT 'Du RI!! DE jANEIRCI I
Naveg(j\�:lo -ntr: BUCi\F�Ei:< (joinvile) e: SAN: OS.
ANGRA DOS REIS e RIO DE IANE1RO, diréta-

�!'��I mente. sem transbordo I�I Tem' sempre vapores em porto) carregando �
1 Encarre14a-Sf de classificação, medição e EMBARQUE de I I�,�'�'! toda!' �� wsnecif" dr' fTl""del'<I' SerrHt1!15, beneficiadas e em

'j tóros etc.' cereais e mercadorias em geral. para qualquer
1 pc.rto do No�te.�,:,,?o S�l do País. b�m CO�O. para o Exterior

� Federal e Santa Catarlna
.'\ Í"ü.Ct!Je cargas de imuortaçãe.] do País OlH de Ex'

.

i terior, para desembaraço e redesoacho para f�, NOS CLf.\SSICOS ENVELOPES FECHADOS! as praças do interior
��

DF"VIO DA E. DE FERRO ARMAZEM PROPRIO ����. ����'!'lfli�
�'íiii"iliii'�S�'����iiiV�IÇ�(iÍIi)�6;;/\�R�A�N;i.T�lD�f_)���R�_A,;PíiiiIDi;;°_�"iíii:_íiiiiYôiR_EiãiiÇiiiiO��iíiiíMjjjjj'iiiiíOíiiiDiiiICiiii(iiii)Siiiiiii_

���� . .

�cone.f:����níõ;:za

-ruo

Rua Felipe Schrrlitd n: 7 e 17 a

Velas e Mo.gn ti.

r
'.', ·v », f.

A EI trica II
�PA�A 1��*'ÀteÇ·gtt5ÊJ_CtJt·Fó�'çT'trA�

TENAS DE RADIO, CONSERTOS E AUMEN·
TOS PROCUR!M

A ELETRICA
TEM SEMPRE E\tl STOCK E A' VENDA. PGR '"

PREÇOS SEM COMPETIDORES NA PRAÇA. �.,'MATERIAIS ELETRICOS, LU<;TRES f. ABAT·
jOURS ELEGANTES E MODERNOS

NOVIDADES.' VISITEM A EI�tr&��Rua João Pinto n, 14 ""' a..,.
ACABA DE RECI�.BER UM FINlSSIMO SORTI-
MENTO DE CHUVEIROS ELE'TRICuS, NOVI
DADE NO RAMO-AR rIGO GARANTIDO

E -.--I TH EL

quando •• ...._ r.. de maquinas de escrever,
lInnt""_"!IDiII iIII!1lI'IIIMSBU !ilUIllfl!U., m, eordar rádios e apare lhos em geral.

Rua Conselheiro Mafra n' á6

Banco do Brls-il Um romance que ���III!!!!!!�!lI!I!'!!!I_1IIIII
passou ...

ALUGA-SES. um presente reatlsarã
esse sonho... E nenhum
presente melhor do que um

perfume, um perfume que
faz sonhar como Noite de Bag
dad por exemplo.
E' o ultimo poema que

Schneider c.t Cía. escreveu,
com a magia misteriosa de
suas essencías raras. Noite
de Bagdad é como uma sln
fonia, na qual trescalam no

tas frescas e ardentes, at
ternamente. Noite de Jdgdld
faz sonhar... lembra romart
res e sugere poesia. _. Um
presente apropriado, pois,
para as mulheres que amam,
fal recordar os remances pai
sados.

CapUal 19G.000:"'$'"
FII"lIo da 're8er�. 251.741:10'$010
RECUTA TOlDAS AS OPERAÇ6ES 8ANCAftIAS

�CIAS E COl\RRSPONI9ENTi:8Df"'••• 6 PAR
At1tNCIA LOCAL RUA TI\AJANO, No u

Allona. em conta "corrente, .s selúint••1 jures:
D,p. aÍll Juna (C01tE'RCIA'-:SEM Ll'MITE) , 2% alahp. tiautados (limite de 50:000$) 3� a a.

Dep. populares (idem de 10:000$), . 4% ala
Dep� de aviso prévio (tie qna!squer quantias. cem irdiradas tara-

bem de quaisquer ímportancías),
com aviso prévio d�30liciias
idem de 60 dias.

�,: ,Nem de 90 dias
r�'·�·" -» -"

h_MITOS A PRAI�FUUJ:
pe , mAses
por 12 mues
Com renda. metls.d

Casa no' eatre rto

( Joio Pess6a )
Sala de visita - cinco

grandes quartos - sala de

jantar - copa
- cesinha e

instalações sanitaries
Luz elétrica em todos os

compartimentos
Dois quintais completamente
amurados e uma 6xplendida

praia de banhos
Dois porêes e dois anques

para lanção de roupa.
Onibu& na porta.

Tedos os campartimenloB
tem janelas e a ealla está

cBmpletameDte nova, com

moderna fossa ,,0 M SI)

Agua encanada para serviços
da cosinha.

CHAVES A' RUA MARE
CHAL GUILHERME N· 1

Florianopolis

.�a
",5" .. ala

LETRAS A Pl\EMIOS.
por 6 mbcs (% a. a.

per 12 mêses '" c

Sujeito .to . sêle proporcional.

expediente: 'das 10 ás ,12 .. das 14 ,. �1i horas
Aos sabados: das 10 ás 11,36 horas

Endereço telegrafico: SATELLITK

TELEFONE 114

NOITE DE BAGDAD

La Nenyea. per
Ia..e •.,

Ichnelder a ela
" _UMINAV

quinta-feira
0'2 de OUTUBRO

, � ..
' r.\�··.
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CE

creará um oepartamento rraédico para os seus

amadores.

FIN---·-]:..� ·-·-E-__--T IS: CO
9 FESTIV L. O' ..MAT�::__
O Tamandaré F. C.
A. Liga Operaria
AGA

fe"lrá r�e�3iizarJ no próximo sábado, um "'nagnifico festi
va' teatral em beneficio do nove:.; esquadrãa alvi-:""ubro.

.:-._�-. --- -

A MAIOR
BRANTE

E MAIS VI.!
REGATAI

I

!
ofícial dos ultimes ternoos!
será de novernbro proxfmoí

I
1
I

Aproxima-se «> irande dia da regata oficial da Lii8 Nau-]
tica de Santa Catarina que é esperado com ansiedade invulgar I
pelas varias e atraentes circunstancias que o cercam. 'I'E' que, nesse dia, teremos uma pugna nautica como,!la.
muito tempo, os fans do remo não tinham ocasião de apreciar. !

Desta, vez, porém, veremos frente a frente, os três gr�n·1
des rivais de todos os tempos: !

Riachuelo, Martinelli, e Aldo Luz que possuem a maior Itorcida do Estado.
IHa 2 anos que Q «veterano» vem se impondo, espetacu I

l.irmente, scbre os demais concorrentes. IO Martitlelli, que não tomou parte nas ultimas regata"
bem assim como a turma encarnado e branco, voltaram firmes
no propósito de se imporem ao gremio de Cunha.

Treino assiduo

As luarnições vêm treinando de lima forma pouco comum. I
NaQ passa um dia em que não se veja varies «esticões» sejam i
êles des martinelinos, riachuelino ou da turma do Moacír. !

O Riechue]c treina, atualmente. 3 guarnições em «out·1rigler», além de «skiff», yole franches a quatro e a dois.

IO Martinelli segue-lhe de perto as pegadas, nodo a tur
ma chefiada pelos lampejos do Outra que é quem mais fala e !
menos rema na guarnição de extreantes. I

Quanto ao Aldo Luz, diz-se que, como sempre, prepsra]
as luas célebres «corujas» para na «hora H:& dar dôr de cabe-]
ça a muita gente que contava psrecs na certa. I

Fala-se em clubes do interior do Estado. ICachoeira, Atlantico, lpiranga, etc. são clube náuticos 1
bem nossos conhecidos e que se cá vierem, como se afirma, mui- I
to darlo que fazer aos remadores locais. . iQue venham, pois. para obrigar nossa gente a «puchar»
de acordo ...

o grandioso festival em

beneficia da Maternidade

REDATOR: Osmar Cunha

IA crganlsaçãe do selecto-
I nado barriga-verde
I

o

Santa Catarina e ii cam

peonato brasileiro.
nossa grande oportunidade

O.mar (;unha

Já é do dominio público, que a F.C.D., conforme no

ticiamos em primeira mio, está inscrita pata a dispeta do
'campeollato brasileiro de futeból,a realizar-se no mês vindouro.

Nossa pretensão ao rabiscar esta nota não é mais do
que salientar as condições vantajosas em que estamos no que
se refere à filão de obra. que é por demais abundante em

n08SO Estado.
Ou por outra. .firmamos que esta é a ocasião mail

propicia de quantas se nos depararam no últimg decênio em

relação a um campeonato brasileiro do desporto bretão.
O Rio Grande do Sul, é carta fóra de baralho, uma

vez que não se inscreveu no grande certame.

Nosso primeiro adversário será, provavelmente. o Paraná,
E�tAdo de grande projeção no cena rio Iutebolistico nacional.

Os nossos vismhos, quer nos parecer, não estão lá muito
contentes c.om os clubes preteuciesos do Rio de Janeiro que
têm Feito caretas à F.B.F.

Dal uma certa animosidade que reflete no descuido da
seleção da "terra dos pinheirais", fato êste que nos favorece
até certo ponto visto que, assiro, os paranaenses não terão

tempo de preparar-se melhor do que nós [p.eparar-nos-emos
apenas 15 dias) e, então, estaremos com eles em igualdade
de condições,

Por isso, cremos que nlo seremos por demais otimistas
si anrmarmos que não nos surpreenderá si 05 nOSS08 tiverem
êxito na sua empreza.

"
II •

E' tradicional a falta de extremas no Paranà. {'lós, po-
rém, possuimo-los em abundascia. O seu ponto forte reside
na linha média, no trio atacante e �(l.rdlão. Si os nossos té
cnicos forem capazes (não o duvidamos) de organizarem uma

deleza qu- contenha o trio, temos certeza, não perderemos,
•

II II

Em 1926 tornamos, pela vez primeira, parte no cam

peonato brasileiro. Além de inexperientes não tivemos sorte

c, logo na primeira partida, enfrentamos os paulistas que na

quele ano foram campeões.
No ano seguinte- perdemos para o Palanà por 7xO. Jã

em 1928, numa partida de igual para igual. fomos vencidos
pejos baianos rela contagem de 8x!5. Mais um ano e empa
tavamos C·Xl"! (,5 gl\úthC;5 por 3x3 numa luta que se tornou

memora vel c ond.� to ';OJ os fatures nos foram adversos.
Como vemo.<, enften�amos jà os melhores selecioOiido&

do país. com eXCp.rçi'!n dos cariocas. Faltou-nos, sempre, a

chance. Esperemos qUf'., d(Aa vez, tenhamos melhor sorte pa
ra conli"uariD05 fll.! escaia acendente acima mencionada .•..Dla partida lafaotil, u. tira teima entre

...tuda.t.... am sensacional pé,a entra o

Invicto Avai e o ••Ieelonado leeal A bola
Parece que, desta fez, sairà o madores dos ·meninos de ouron I

grandiosa festival organizado pela ou as vozes melodi08�5 das tor- Bélas partidas do popular e.porte "erA.
Allociaçlo dos Crol\istas Despor- cedoras da rapaziada da jagueta travadoll DO próximo domingo De.t.
tivos em henelicio da Maternida- azul e branca. eapitaI
de delta Capital. ESI� festival qU(; Acresce o entusiasmo, o haver
jà foi uma vez tramferido devido dois riquissimos premios a serem

ao màu ·tempo, constarà de três disputados:uma taça ofer�cida pelo
elDpolgantes partidas de futeból a sr. José de Diniz, ex-presidente
saber: do Externato e um artistico bron

ze, ofert� do sr. dr. Tolcntino de
Carvalho.

Ava! s Combinado nastico e (�u&r:,ní, vilõri3S essas

qUI! trouX1'rlHl1 pUfa It !loisa Ca·
E' a partida que fecharà com pital a hegem:)t}ia do Basquet

a "chave de ouro· a grande ini- ball, que pareóa que se .havia de
ciativa dos cronistas desportivos. conscrVElr por m!!i\o tempo ainda
O eampeAo da cidade, que se na "Manch(:sk," (i,.lõrin, m('.

recusàra. a principio a enfrentar o
.

Esse fato ,,!li-r:ou os c.e'itobohs
selecronado por estarem alguns de tas lo<.;ais que fundr.rarn viri:)s
seus cracks machucados, topou a clubes dessa moda"d;:;de d-e es

parada, e, por intermédio de A porte, c� gitand_.:-«:, j4,da fundação
GAZETA. desafiou o quadro de uma Entidade Oficial que se

organizado pelo Ue. Pergentino. filiaria á Liga Atléc!ca Catarinen-
E é essa magnifica batalha que se.

08 terlo ocasilo de apreciar na E. como consequercia lógica.
t4rde de domingo no campo da teremos oportunidade de a�sistir,
F.C.D. qU3si $emanalmente, bôas partidas

Bo.al_ya 1 12 d.
Al&o.'e

Elta partidA promete ser do
barulho, uma vez que o quadro
invencivel do Bocaiuva não con

seguiu do Doze mais que um em'

pat.. Estel, porém, estão àvidos
para quebrar o encanto do esqua
drão de Veloso.

Ester.ato li: In.tltato

Eil o grande tira-teima: gina
aianos versus normalistas, que jA
andaram se estranhando pelos jor
nais. Ambas as torcidas irão em

pesu. Veremos quem melhor torce:
li os aritos desalinados dos ani-

-"')"- _. �

ao cesto continúa
empolgar

O popular jogo de bola ao de bola ao cesto.

cesto està destinado a um grande Para iniciar, teremos no próxi·
futuro em nossa Capital. Dia a mQ domingo dois jógos a saber:
dia é"� ucsce f: S� agiganta. Ha I· jogo: Segunda partida da
pouco o quintdCl da Base de série 'melhor das três' entle as

A
. ?d I b f' 'I 'd

.

d E A '6vwçãe i';&"ili c kve Ctn Jomv! e aguern as eqUIpes a '. rh ce.

estrc.ndo�a� vitO';i::5 scbre () Gi- e S. C. Florianopolil.

______.-_r;.,:,a�

Partida priacipal
Será o segundo jogo, entre 05

preparadissimos quinteto, do Ria
chuelo e do Figueirense, dois
lidimos representantes do basquet
local.

Essas partidas serão realizadas
pela manhã, no grandioso Estadio
da Força Pública.

Dr. Pedro de Moura Ferro
Advogado

Rua Trajano 1. (soo.)

s TIV

Estamos seguramente informados que a direcão
da nossa MATER, em reunião ôntem realizada, tornou <,

importantes d:_liberaç?es com referenda á organisação
da representação barriga-verde ao campeonato brasileiro.

Assim, aquela entidade determinou ás Ligas re

gionais a escalação dos respectivos combinados, devendo
realizar-se. já a 30 do corrente, os seguintes encontros:
em [oinvile, Combinado A. C. D. x Comb-inado A. E. S.
F. e, nesta capital. L. F. F. x ,A. S. V. I.

! A finalidade dêssses jogos é a aquilatação de va

Ilores dos elementos que hão de íntegrar o selecionado
, catarinense.
I Serão tambern requisitadas pela F. C. D. as prin
; cipais praças desportivas do Estado que ficarão á sua

I disposição até ulterior deliberação.
í

O B
.-

I raSn OOi"'lCOr"Terá às

I Olimpiat:Jas de 1940
I

I RIO, 18-Já são conhecidos alguns detalhes da reunião do
I Comité Olímpico Brasileiro. Resolveu êle orgenizar um programa
1 para " campanha afim de que nossos petricios vão á Finlandili,
! consultando vários entendidos nacionais e promovendo com.'diçõ:C5
f pré-olímpicas.
!

I{"';::s.�pe�n· .,..... .Il�"...,.

I
� tÇ;.� t rt [I:

�

�

4'�.�JJ-r f e:.J \.>"\i��?
, O ", .. + .�'C r i ....... ,,=., 1"" ....", �t \f:�J L>f�, � � -'c-:: , ',�.�......

l
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2 MA'QNINAS PARA GELO
EM PERFEITO ESTADO VEN

DA CI GARANTIA

Del.aliubert
••eeeê.ê*S�o.se�G@��@se�

Auuncia-se para o dia I 5 d�: � MA:'novembro, o primeiro campeonato ] �ij .i.:lI IDor
. c�t�rinen.:e de atletism.o, reaiiz��j0, I � A�te: oficialmente, pela LIga Atlética I d A

I Catarinense, filíadil i r. c. D. II Já ternos �ecordif;tl.1s; fa�& -[1(;B, R:�c'õbemos comunicação
.

de
: agora, os pnmeiros campeoes oh- I ter sido empossada a nova dIre-
i ciais do atletismo catarinense. teria que ficou assim consuturda:

I O sr
..Lota.rio P. RothEuchs um Presi.dente�Paul� Schlemper

I
dos eeteros da L.A.C: declarou- .�reeJ,;it!:; víc�-présldente-Flo

I nos que espera que sejam rnelho- risbe]o Sdv1\ +-reeleito; 1 0. se-

I rad�s as aluais marcas, o que �ão çretario-Jo�.,') lvhrciano Fen ei
duvidamos, uma vez que os atletas ra - reeleito; 20. secretarie-c

i lue comp��!"cerão aD torneiO, de
I
Nestor Y'leira d� Co,tll'- redei

I nllvembro )a se acham em trewa-! to,' orador -- � Iq"Url C'l·'V'.I·"I'
I I '. -, "'.<. J \ , '"

mento. 11o. te;üur.ClfO- A:b,,,to Mont:!.
! Ao cS'1;peonato de atletismo,! -rc0IeitCl; 2], tesomeiro-Nol
i deverão c:omparec"f todos os clu, I berio Jaques; bibliQt..,cario-Nt'!-
l c.".J •

"
.

r'DP.S 1l!!!irJOS a saber: At f!tl�(-\ I son ",erneiro-refle;to; 1 '1. pro-
a Paul� Ra�o:;� Avaí1 s.e.

FIOriil'l' ClJtad<:,r-}'sé M::d.'irns-reclé'í
nopohs, FIgueirense e Aldo Luz. lo; 20. pr{\curador .. - Koque

• Kincezski,

'j

TESOURO NACIONAL
Venci�entos �i�f� e mp,itares: Meio sôldo, montepío,

�pose':1tadonas, reqmsIçoes mIlItares e quaisquer recebimentos.mcIusIve na Alfandega e Recebedoría Federal-incumbe-se o
advogado DR. ANTONIO THEORGA.

(Inscrito na _Ordem dos Ad\'o�adoB e oferece REFE-
RENCIAS BANCARIAS).

.

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

HOTEL ANDRETTA
O MELHOR DA PBAÇ�

ACOMODAÇvES CONFORTAVEIS PARA VIA-
JANTES E EXMAS. FAMILlAS

TRATAMENTO DE PRIMEIRA ORDEM-CO- �'ZINHA BRASILEIRA E ITALIANA
Anexo: Armazem de secos e

Inolhados

IISanta (;atarinftUerval

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA, 19· ..10--1938
'iociedade de Assistência Tubarãu

•

Combate cinco me-

tro.

de CARTAZES
DO DIAos Lázaros e

/1

Lepra em Sau;''''ta Catarina
-,

'

,,- RIO, 18-Tripulantes e pas'
alancete do mes de setembrOlsageiros do «Andalucia Star» ODEON, o lider dos

d 1938 relataram um fato que ocorreu eineID8Se na sua viagem para este conti-

n�nte. O navio in�lês já se apro- A'S 5, 7 e 8,30 HORAS: I E' incontestavelmente uma obra posamente o predio do Centro
ximava de S. VIcente, na llhn

FERNAND GR
de grande valor, o que vem rea= de Saüde, em otimo local e deu-

I d� Cabo V���e, quando os s;-us BLONDELL
I :r�'�! e J!>AN lizando o Prefeito da cidade de tro do perimetro urbano e a co-

I tripulantes olvls�ram um peixe l� ão
na J IrEl apresen- Laguna. sr. Giocoftd� Tasso, e va E�t8Ção da Estrada de Ferro

71 $500 i e.norme, verdad�lro mons.tro ma-
s Pompilio Pereira Bento, ex-de- D. Tereza Cristina.

406$000,. rinho, que segura o navio. Mu- O REI E A CORISTA putado estadual e figura de gran- A eminencia desses serviços é

. nndo-se de possante anzol, prê- I

Preço:- 1$000. ! de prestigio naquela progressiva tão grande destaca-se com

1 :200$000 .so a forte cabo, arremessaram- f comuna. tão extraordinario r e I e v o,

200$000,: no em direção ao monstro mari- I' Ontem era inaugurado o pre- que basta a lazer o prestigio e

28$600 nho, que o apanhou com uma
CINES COROADOS dia dos Correios e Telelrafoa, a gloria de 101m gevemo.

:1 rapidez
incrivel, ° animal, sen- REX' 7 30 h I em breve s:rá o da Capitania No meio' desse evoluir exube-

166$100 rindo-se prêso, começou a se
,as, oras: I dos Portos, ohra de verdatleira raate, as COIIstruçêM, as vsrda-

debater com fúria e a sua resis- O ROMANCE DE MADA- ! arquitetura, construída 86 cora- deiras remodelações, lã,. 8ltSilla-

528$300: tencia foi de tal ordem que tor- ME WALEWSKA com Greta' ção da cidade) bem como o mentes a tudo.
1 :000$000 nou longa a lula com os tripu- Garbo e Charles Bnyer. . i Campo de. Avisção, que s�rá Sua .nobre missão ?ão hesita

i laatel. Vencido, emíim, o mons- Pre 05-2$500 e 2$000 i um dos m�lOres do n�sso Estad.. n�s meros. Não � .0bJeto de duo
846$000! tco foi içado para bordo, com o

ç 1 Concretizam-se assim, 0�r8s .de I vida para seu ,espmt� o �ue se

5$000 auxilio de um guindaste. Fóra IMPER 8 30' notave] realização do dinamico deve fazer-50 almeja ver di-
IAl, ás 7 e d T

'

d'agua, o peixe redobrou I)� seus
. e esforçado sr. Giocon a asso I latado, em breve tempo, os hor-horas:

esforços, motivo por que os tri- que vem dirigindo tão profícua- rizontes, da terra que, em bôa
pulantes tiveram de permanecer t\SSIM E' HOllYWOOD mente os destinos da cidade Ju- hora, dirije.
á distancia, alv.jando-o com inu- com Joan 81cnr:lell e Leslie Ho- liana. Coração patriótico, espmto
meros tiros de revolver, pnncr- ward. A solidariedade absoluta do brilhante, impregnado nas teorias

Rs. 190:311 $000 palmente na rabega. Era um tu' povo lagunense a esses eminen- economicas em voga e sabe
9L��'f:!C� b Pff'ÇO- 1$000. .

h
.

b I'
.

I
'" darão, que media cinco metros, tes patriotas, é. oJe una e lSSI- aplica- as nl}:pratica com a mi"

e que, segundo parece, vinha ma realidade: os estímulos que ravel descortinio e rara elevação
enchendo de pavor os pescado- C HAR LAUTH, reprimem á população, o inte- de vistas, realizendo .' obras de
res de São Vicente, que já (Ião resse que revela no eontáto in- indiscutivel valor e

-

digno de

.

50:0�0$000 mais saiam 80 mar. Os dentes I é o creme que revolucionou n
cessante do povo, crescem na rencomios, auxiliado. pelo eminen

I j 5:783$000 do tubarão foram retirados e mundo velho, e, óra revoluciona él
consciencia dos mesmos.

I
te Pompilio P. Bento, prestigioso

1:968$600, guardados pelo comandante do America do Sul. Giocondo Tasso e Pompilio elemento daquela zona, põe Gio-
<Andalucia �tar», e o seu cor- Bento, Irabalham com perseve- condo Tasso seu maior empenho
po dado aos naturais de São CH A R LAUTH rança, ardor e entusiasmo, tia em vêr Laguna; transportada á
Vicente. obra grandiosa da remodelação altura de uma verdadeira gloria.

não é-um creme comum da cidade; inicia-se com extra- «�Gazeta», sente-se 6atisfeí
ardinarios sacrificios, o calçamen- ta anunciar semelhantes melhora
to das ruas, ergue-se a capitania mentos e felicita o povo Lagu
do Porto, aplaina-se e estende-se nense,
o Campo de Aviação e muito �����������
em hreve, veremos, erguidos pom-

100$000
3$600

528$300
1 :000$000 A U L

84$600
55$000
74$500
18$OuO
25$500

C h
B ---N 'II<

I d N I��:�gg ompan la aCiona·. e avega8:
46$800
8$000 I çal'OW .. �.3$500 U

3$000 M· t M
.

t' P t F I
-

1&506$IOOr ��!Ir���� d:r�.>I:::'�-a��!�:s e�:�·�:r�:�s'32$20ol� � --

12$500 Para o Norte � Para o Sul
3$500 I
--- _�iõiiiiiiiiiiii��iiõliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiüãiãil�iiiiimí_"""�__õiiiiiiiiiii��õiiiiiOiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiliiiiliiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiii

R5. j 90:3] 1 $000 I F t d'
.

�=:�����I re es "e cargueiro:
DelUoDstraeãe do 8al40 Geral 1

_

e Paquete ITAQUATIA' sairá á 18 do O Paquete ITAQUE'RA sairà á 20 do nalllento.

50:000$000 corr�nte para eorente para: Informações nesta reda.çlo.
139:786$000 Paranagllà, Antonina,

3$500 I Santos, Rio de Janeiro,

II Vitória, Baía, Maceió,
Recife e CabeJelo

Rs. 189:789$500; Cargas e passageiros para os demais por
__1!!IItI!I!iI_=ru tos sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro.

30 de setembro de 1938.

A• Recebe-5e carga� e encomendas até ia vespera :das]saídas dos paquetes
Maria Luiza Hofmann VISO e emite-se passageils, nos dias das saidas dos mesmos, á vista do a·

Tesoureira
I

testado de vacina. A bagagem de porão deverá ser entregue, nos Armazens da
r-...-·"...--d-�Vl!ile·n�d·e�-·AII!LII!U·G�A..-S·E-a-ca·6·a·de-m·0·r·a<L·. Companhia, na vespera das saídas ate ás 16 horas, para ser conduzida, gratuita-
asa a ven a menté para bordo em embarcações e�pedais.

- se a á rua CuritibancI, r.r. 52, nesta 250)I d C ESCRITORIO-PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 SG>B. (FONE Ionfortave casa situa a ti rua apitaI. ARMAZENS-CAIS BADARÓ N. '3--(FONE'1666) -END. TELEG. COSTEIRAerêu Ramos n. 13- Qual. A TRATAR NO BANCO
uer informação pe�o telefo. AGRICOLA. A' RUA TRA Para mais informacões com o Agente
e 'n.1.388· 'ANO 16. �J SANTOS CARDOSÓ

2 M ..nsalidade dos sócios de São José e Palhoça,
correspondentes ao mês de' julho

3 Produto de um festival do
-

Ginásio Catarinense
5 Oferta do sr. Nicolau Haddad, de festivais rea-

lisados em S. Francisco, Blumenau e hajaí
» Recebido de rifas da «Festli dos Moinhos»
6 Oferta df' um anônimo
» Auxilio dt! Prefeitura Munjc�l"al_ Florianópolis

Setembro
9 Remessa d.t Secção de Blumenau, IX,ensalidadel

de julho, junho e agos'o
O Ofe-rta de um Anôoimo
1 Mensalidades dos sócios d! Florianópolis,

correspondentes á IIge�to
6 Produto da venda de I bouquet de balas
» Mensalidades dos socics de S. Je�é e P"lboça,

correspondentes á 8g0StO
O Estamo do pagamento á Casa Moellmann SA.

Saldo para balanço

aver

epositado nu Banco Hipotecário e Agrícola,
conta fixa

llem. idem, no Banco ,;aciollal do Comércio
6 Deposil8do no Banco N?lciopal dI\) Comércio
» Pagamento feito pela Vice, Pre5id�nte em

exaCICIO, sra. dna. . Otília Blum, para a

instalação dos Moinhos em Blumf:oau
» Despesas com 1 telegrama
9 De-positado no Baoco Nacional do Comércio
O Idem, idem,
1 Comissão paga ii cobradora
» Pagamento f�ito ao sr. Paulo Braglia
2- Idem, á Carlos Hoepcke S. A.
� Idem, ao Iif. Osc�r .Schmidt
3 Idem, á C�rlos Hoepcke S. :,'

F-' rdf-n, ao �L .10<)' Elias
» Id'·(j. a" .r. Fe! [8 Boabaid
» Idem ao sr. José Mcr;tz
O idem, á Meier & Cia.
� Idlêm, á Casa Moelmann S. A,
,. I-iern, à A Exp{éd:dGra
» D i O,!Il!,-lo Jl(l Banco NAcioM�J do Comercio
,. D"'fW:l!iS com 1 requerimento para o sr.

iVimímo, GUbtavo Capanema
» DNpl'Zas cvm 11 compra de 5 peças de fitaa
>, Dii!heiro em Cóix-!

ep(ls;t�do no Banco Popular e Agricola, à
prazo fixo

epmih!.dc no Baoro Nacional do Comacio
-'fi) Cr.ixa

'aI '. t6�al em 30 de 4etembro de 1930,
S. [..&0.

Florianopolis,
Confere

armen Unhares Colonia
Presidente

A obra fecunda e di ..
namica do prefeito
Giocondo Tasso

PROGRAMAS DE HOJE:

73$000
3$500

185:783$000

CHARLAUTHA S
(Matérias do Curso Primario)

- Das 2 ás 4 -
Tratar á rua Saldsnha Marinho

n' IOde 1 ás 3

che exiinguirà as sardas, pano
cravos e espinhas, sem a minima

rrriração dei.tando-Ihe a cutis.
limpa wacia e fresca. PARA

Sport, Viagens,
Turi slDoe Ca�a

Costiera
BinoculosPrismaticos
BUSCH
Jõalheria
ADOLFO BOETTCHER

1 Rua Felipe �chmidt. 11

va

VENDE-.E um auto FIAT
em otima. condiçõa6 de funcio�

1mbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre

Para sua no

casa
precisa v. so. um terrelilO situaJo fó
ta do bulício da cidade e entretanto
perto do centro.

Está neS3as condições o lote si
tuado a rua Presidente Cou�inho. en
tre os ns. 34 e 35. Perfeitamente
sêco. está o terreno arbori7.ad� com

arvores frutiferas de qualidade. Telll
12m. de frente.
E' proprío pata sobrado ou meio

sobu.do,
TRATAR á rua Almirante Lamego

n. 67.

a A CAPITAL.
VISITEM

o maior stack de roupas para meninas e garOtas

Rua Conselheiro Mafra esquina da Trajano
À CAPITAL.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Laguna e

vem catarin
béla jo-olha da mafs

se_,,__tEl1l prélios
renhidissintos foram efeí

tas as encantadoras e gentis senhori
nhas Edite Menezes de Aquino, Maria Sbruzzi e Elza Martins candidatas,
respectívamenre, do Ginásio Lagunense, Escola Norlllal Prítnaria e COD"

gresso Lagunense, para a escolha da anais béla jovem. que representará
�quele lIlunicípío no grandioso certamen dos "Diarios Associados" .

A G TA
..................oe••••8CA ..

: I

I Credito Mutuo Predial i
I FUNDADA NO ANO DE 1914 I
• •

�������������������-�������������������������. o �aior e �a� acreditado clube de·

A V O Z D O P O V O Proprletarle e D3retor Respensave] ! Sorteios do B.oasil iJ A I R O e ii L L A DOI!--------------------------------- F L O II I A N O P O L I S

NOS S A V I D A
GUSTAVO LEHMKUHL I Revolver Tte. Silva I RUA VISCONDE DE OURO PRETO,13

IAcompanhado de sua exma I Resultado do 334- sorteio realizado
el!lpo�a d.AltJxandriQ.a vaz.L�hm�!' aereendldo Arau,'"O I no dia 18 de outubro de 1938

Ikuhl e de sua graciosa filhinha t'
..Rosa-Myriam, seguiu para a ca-I • CADERNETA No.· 8.032

PLithal kParalnanellil� o �r. Gustavo

I', Pelo sargento da Força Pública Via aérea, chegou, ôntern a _I ••••e m uh, escnturarío do Te' do Estado, Nazír Mansur, foi esta Capital, procedente da, Ca- Premios em mercadorias no valor de 5:800$000
souro do Estado. apreendido em poder do taiíeiro pital da Republica, o nosso 'ilus- Foi contemplada com mercadorias, moveis e tecidos no

Iasilado Lourenço Francisco àe tre natrício sr. tenente Jaime da: valor de cinco contos e oitocentos mil réis (5:800$000), a caderne-

CHEGA])! UNS Souza, residente em Tijuquinha, Silvã Araujo, brioso oficial da I : ta n. 8.032, pertencete ao prestamista Maria Dias, residente em

,. Saco dos Limões.
um revólver marca "Bulwark", nossa Marinha, servindo na Base i �DR. ACACIO ARRUDA calibre ss, com capacidade para de Aviação Naval. 1: Premlos em mercadorias no valor de Rs. 30$000

.
seis cartuchos, niquelado, CIlIílO O valoroso militar fez-se acom- : •

. Vmdo. de Lages chegou a Flo- longo, em perfeito estado de fun- panhar de sua exma, esposa e de I- 13035-Rosa Luz SIlva, Itajaí Irianopolis, acompan�ado de S.Uil I cion,amento, o qual estava carre- seu in,teressante filhinho. I: 19667-Vitor Freygang, Jaraguá

Iexma. e8pos�, o abalisado medico gado com seis balas, trê s de mar-I o : 18265-Nina de Oliveira, São Francisco
sr. dr. Acácio Ramos Arruda. I ca "Geco" e três de fabricação A Ih I h 110�. 10075-Casilda Roos, Joinvile

." me or en a . u.
DR. JOSE' MARTINS I nacional. . .

__ .. : 5399-ConstanLina Francisca Dias, Blumenau

I �elo, �Otmssano Juvenal de. I 6593-Edgar Nuning, Joinvile :
Encoutrase nesta cidade o I Fanas fOI lavrado o respectivo Um add ti.

2080-Walter Haviaras, Florianopolis •

ilustre medico eonterraneo sr. dr.1 auto de apreensão. en e com I: 17537-Arlindo Wodiziske, Hansa =.
José Martins.� S I I: 3590-Alberto Domingos da Silva, Florianopolis C:::

� azar • 8167-Agenor Diogo Cisne, Saco Grande @I
• �s�� __m_u_�D��ca • u. :

I I: Premios em mercadorias no valor de n.20$000 •

P Ii h LISBOA, 18-0 presidente do : �
assou em IS oa o I Conselho escapou de ser vitima I. 143115-Ricardo Metz, Lapa �

de um acidente de automovel. i Z 16504-Vicente Cabral dos Santos, Paratí @

general Justo Na ocasiãe em que o sr. Salazar I: 9857-Maria pzdehllki, União da Vitoria :
regressava do Ministerio dos Ne- I S 6193-Engenio Paulino da Silva Barros, Rio Tavares I

. I gocios Estranieiros, onde estivera: � 5975-Maria Pamplona Genico, Saco dos LimÕES ILISBOA., 18-0 ex-presidente I trabalhando um taxi que co�ria" 3276--Walmuira Borges, Paratí •
dA' I A

.

P
, -

(t "1 •a rgentina. genera gustin . a grande velocidade, foi de en-j e 11337-lgino F. Neves Candido de Souza, Florianopol.s •
Justo, aco�panhado de sua exma. eontrs ao seu automovel, que fi': 9716-Rita de Souza Rocba, Rio do Sul :

Serraria DELAMBERT esposa e filha, p�ssou esta ma- cou com o guarda-lama seriarnen o 1540-Antonio Simplicio Martins, Florianopolis iFOl1e 1100 drugada pelo TeJO, a bor�o do te damnificado. O chaufeur do: 0901-Zcnor Zuluca e Walmor Pacheco, Araranguá
•

i <Cap. Arc.ona», com destino a carro de praça foi preso, mail o.: :l Buenos AIres. sr. Salazar erdeneu que fosse poa- I: Premies em mercadorias no valor de rs. 10$000 •
------------------------

to em liberdade e recomendando-I! I'" 14412-Conceição Inês Alfrígio Luiz Leal, Boiteuxhurgolhe que de futuro fosse mais pru-
'

g 14139-Midette Morínette, Blumenau •

dente. : 0347-Euclides Cascais, Florianopolis .... :
PÓ de arroz e rouge

., 12143-E!iza M. de Oliveira, Brusque I
(IV

• combinação feliz ! 5826-Arí do Campo da Cunha, Florianopolis :
nspeelalista em doen�as de Senhoras Adora�ão Q 3939-Fernando E. Homero Andretta, Herval 1=D

e erean�as) a venda em todo o B, raSI'1 : 4749-Maria Milezwski, Hansa Izabél
ecorre hoje o aniversario na- .. 8417 R d If M I B C

I·· ..I CONSULTORIO notadament� na CapI·tal..la.
- o o o anoe ento, orrego Grande

ia ICIO tiO nosso conterraneo, sr. I
li

• 6029 N' L d' d R I'
, :

P..I G I d I RepubII·ca. ...
- mr eoca la a osa, taJaI

etlro ou art, o a to comercio Rua F li S h ·dt 39
..

O R If Z' G Ie pe c mi , Esta a maior prova de sua alta! s. 10 49-, o Imermann, laspar
desta pra�a.

1 HORARIO: das 10112 ás 12 e das 2 ás 5 h.oras qualidade. I Isenções de pagamento por cinco sorteios •

Assinala'ie hoje a passagem do I ::
aniversario natalicio do

n08sol11
__ Repreendl·da. 2320-Felipe Batista de Alcarto, Itujaí idistinto conterraneo ar. Nilo No- : 10741-Bernardina Goia Muller, Navegante

.1cetti, representante comercial. Dr. Arm·ln·lo Tav�res _OUVgiad:gSa�nuatari_z, sU·lclladou se
: 14514-Jeão Reis Simas, Brusque

1
�

li ..

'

-' I 14687-Lollrenço Cezario Simus, Porto Galera
Fazem aROS hojo:

I
C I,'! 77ll-0smar Antonio Leal, Biguassú ••IRURGIAO-ESPECIALISTA Assistente do prof. Sanson ...

Consultas das 10 áe 12 e das 16 ás 18-João Pinto,7sob-Tel, 1456
BELO HORIZONTE, 18-Con· '. 4488-Hela Karter, Florianopolis :

o I!Ir. Pedro Evarillto Dias, fuo- BumOU'Sle, hoje. nesta capital, um: 12757-Simão e Roberto Vieira, Jaraguá ..

cionario da extinta Assembléa I-----Biil-iiiilíiii iiiiiiiiiõiiiilii__�õii.iii];a;;;__iiiiiiíiiii;;;;;;õiiiiliiiiiiiiii;;: suicídio revestido de circun8tan·: 17485-Erica Bernetein, Rio Negro ::
LelÍslativa; Exma Senh cias impressionantes. Um moço: 19795-Zilda Wogel, Itapllcuzinho :
a menina Nair Terezinha, filha - ora d@nomeHelioSilvareifunciona-·:5489-E'lia Sehffer, Florianopolis I-do sr. Lindolfo Souza, funciona- rio da Central do Brasil estando

I
•

rio da Imprensa Oficial. bastante alcoolizado foi repreen ,i: FlorJanopolls, 18 de Outubro de 1938. :
Uma .�ntis clara e fina. é muito IRais. Io sr. J08.0 Arêas, dedicado fun- 7 dido pelos seus pae!!!, !leveramente.:. Visto João Pedro de Oliveira Carvalho

•
cionario da Delegacia Fiscal; agradavel que aquel.3 arran!ada com O moço não gostou da I!dverten-: CJ Fiscal do Governo Federal

:
a gentil senhorinha Olindina eosmetieos ou eom arte cia paterna resolvendo, em vista i I P R O P R I E T A R lOS •

Arêas, diléta filha do sr. João disso pôr termo á existencia. As' II J. MOREIRA & CIA. :
Arêas, funcionario federal. Para o tratamento de sua péle, procure sim, pos\ando-Be na linha de bon-I. •

conhecer as preparações venezianas de de esperou que chegaese o

eletl'i-I' 1.!!.
•••�.....!!�••!!.!!•••e�..!..!t.�.....�....!8".....;

co e, ao vel-e, levantou-se e t.)· o_. -. __ '8 - M""'ii'ti:!'�'- m' ,I

1= L I Z A B 1= T H A R O 1= N mou pOlliçflo. Qua_ndo o bonde Inc�ndio DUIDa tabrl·�aL L L estava bem prOXlmo, lançou-se I
....

sob as lIua!J roda!!. O condutor I Graças aos esforços do seu pro-
Seguirá hoje para ii Capital da não cODeeguiu freiar o veiculo Ontem, ás 14 horas, mais €lU priotario e o trabalho eficaz e

Republica onde vai a chamado O maior e o mais famoso Instituto dc BeleZa do Mundo. tendo ele colhido Helio em cheiG menos, irrompeu violento incendio i valiosos dos soldados do \lorpa
do ministro da Agrieultura. o !Jr. Distribuidor no Estado: para arral!ltal-o cerca de 600 me- 'na colch�aria e fabrica de cami' de Bombeiros o fogo ficou cir-
dr. Freclerico Schmidt, ilustre VASA MA�EDONI .."

I
tros. Isas de propriedade do sr. Bene- cunscrito aquele compartimento

diretor do Serviço de Fomento 6 TRAJANO 6 O corpo do infeliz rapaz ficou
I
dito Jorg@, sita á rua Conselheiro não se propagaod4) aos ('uLros

da Produção Vegetal. FLOHTANOPOLIS ! horrivelmente mutilado. Mafra n' 68. 6ontiguos.
------..-----------_..__IBIII_..IIIIl!II!!lIIit!J'*mlê.!!i�;srqt M

Faleceu ôntem em sua residen
cia á Ponta do Leal (Estreito),
a sri ta. Otília Sil va, sendo o se

pultamento efetuado ôntem mes

mo, ás 16 horas, no Cemitério
dos Coqueiros,

ANIVERSARIOS

JOÃO ALCANTARA DA
CUNHA

Passa hoje a data aniversaria
natalícia da nosso prezado con

terraneo sr. João Aloantara da
Cunha, Diretor Regional dos Cor'
reios e Telegrafes do Estado de
São Paulo.

O distinto aniversariante, que
exereeu a. altas funções de ChE.
Ie do Trafego Telegrafigo e Pre
sidente do extinto Conselho Mu
nicipal, receberá hoje inumeras
felicitações, ás : quais, A GAZE·
TA, prazeiresamente associa-se.

Hegista-se hoje o aniversario
natalieio da exma, sra, d. Ondina
Pinto da Luz, esposa do tenente
Arlindo Pinto dá Luz.

FALECIMENTOS

OSMAR CUNHA

Transcorre hoje, a data nata
Iieia de n08SO companheiro de
trabalho, Q jovem Osmar Cunha,
redator esportivo deste diario.
Osmar Cunha, talentoso e de

dicado. tem-se imposto, sempre
pela sua ação imparcial na pagi
na que vêm, com muito brilho,
redatoriando.
A GAZETA, abraça-o nela

auspiciosa data.

Festeja hoje o seu aniversario
natalício a gentil senhorinha Ma
ria de Ei)liveira Gruz, diléta filha
do sr. Vidal de Oliveira Cruz.

Dra. JOSEPHINA SCHWEIDSON

OUTROS PARTEM

DR. FREDERICO SCHMIDT
691 Fifth Aveune New York
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VISITE A

e compre na C-A--
A Casa que maisbarato vende

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




