
"A lei elaborada pelo sr. Nerêu Ral1los, que foi a

sl;Irgir, revela UI113 eompreensão aguda do rene
meno do ensino ,e da influencia estranteira e cen

sutre os interesses ntaiores da naci��nalidade" ,.,

'afírl�kOil1 Cllll e,iit')I�1ilal "O Globo9', do ítio8

Na impossibilidade de darmos.j vêrno para que façam sugestões e logo desdobrada em atos ccncre-
S. PAULO, 23 - Um crime

Ina integra. em uma só edição, a

1
intervenham, quando menos por tos, suficientes para definir os

brutal ocorreu em Piracicaba.

importante entrevista concedida dever patriótico, na marcha dos rumos de atividade do' poder pu-
Saiam da igreja, depois da missa,

pelo presidente Getulio Vargas á negocios publicas. Sendo precisa- blico e infundir confiança nos
a viuva Adelaide da Conceição, Iimprensa, mas não podendo dei- mente a imprensa o ii! .trumento I seus processos de ação saneadora de 37 anos e sua filha Benedita

xar, por outro lado, de inseril-a afirmativo ele maior penetraçào ] e recoustrul iva. Desarticularam-se da Conceição, de 19 anos, soltei

-t oda em nossas colunas, A GA- popular que possuimos, a ela re-I as clans oligárquicas; bateu-se o ra, quando numa rua desetra,
ZETA, parceladamente, irá Iazen- corro, mais uma vez, cumprindo i maadonismo caudilhesco: dissol- aproximou-se delas um preto, Be

do em seus numeres subsequen- aliás uma promessa volllntaria-I veram-se os partidos politicos; nedito Dias Bueno, morador na

tes, para que os seus leitorespos- mente feita. Não é demais, pOI' extinguiu-se o monopolio dos em-
fazenda Bom Jesus, o qual, sem I'�·

sam. a�reéiar do alto valor desse certo, que decorridos alguns me- pregos publicos; suspendeu-se o
dizer palavra, enterrou. um�gr�n- Coletorla de 'Inaugurado em R,·o

patriótico documento. ses do advento do novo rezimen, pagamento da divida externa;
de faca nas costas da infeliz víu-]

Assim, em nosso numero deho- venha relembrar sucintamente o decretou-se o controle do cambio; va.
, I Passo dosje daremos inicio ás declarações que já se fez, o que se está Ia- modificou-se a estrutura dos or-

A seguir, o preto se voltou pa-

do eminente sr. dr. Getulio Var- zendo e o que se pretende fazer çamentos adatando-as ás novas
ra Benedita e esfaqueou a moça:

I
-

gas, que são do teôr seguinte: nessa fase de promissor re- diretrizes da administração nacío- por cinco vezes. Mãe e filha m�r-! nd lOS
nascimento da vida brasileira. nal; promoveu-se o reaiustamen- reram pOUC0S momentos depois. -

to dos quadros do funcionalismo O preto ainda se encontrava I
O que já se fez publico, através de leis destina- próximo aos cadáveres, quando P!\SSO DOS INDIOS, 23 As-

O G t I· V f das a racionalizar e padronizar se aproximaram varias pessoas I,
sumiu a coletoria estadual do im·

sr. e u 10 argas ez uma .' portante distrito de Passarinhos, O

_ Não foi pelo gosto de fazer pausa e prossegue na sua entre- o" serviços e assegurar uma re- que cOI?se?,uuam prende-lo., 'sr. Indio Fernandes, em virtude de RIO DO SUL, 23 - Realisa-

frases _ começou o presidente _ vista, que foi apanhada taq 4:;ra- dução gradativa das respetivas O cnmmosao confessou a au- harver-se exonerado o sr, Alvaro ram-se nesta cidade imQPnente5
.

id d d ficamente pela Agencia Nacio- despesas. :\.0 mesmo tempo, mo-
toridade policial a autoria da II

Berthier de Almeida, que 10i no- comemoraeões civicas a Tiraden-
que acentueí a necessi a e e a- -

morte das duas mulheres e decla- meado sub-prefeito �unidpal do y '"

bolir os intermediariose ntre o po- nal: dificou-se a politica cafeeira, res- ..
mesmo distrito, de cujo cargo, on- tes, transcorrendo as cerimónias

vo e o Govêrno. Esses interme- - O trabalho a executar bem tahelecendo-se a liberdade do co-
rou com� motivo do crime o fato tem, se empossou_ no meio de grande entusiasmo

diários eram, até ha bem pou- ,0 sabemos, é enorme e exige o mercio, reduzindo-se as taxas que
de Adelaide se ter op�sto ao seu

A
Tomaram parte todas as auto-

co, os partidos politicos e os gru- sacrificio e esforço constantes. oneravam o produto e acabando I casamen�r. com Ben�dlla. . A boca do cofre ridades civis e militares locais

pos de pessoas mais ou menos a- Ha problemas que não compor- com a intervenção no mercado e
A policia desc?bnu logo �epOls Grupo Escolar, Colegio do Cora:

justadas na defesa dos proprios tarn soluções magicas e irnprovi- as valorizações artificiais que se que o preto tinha assassI.nado ção de Jesus, escolas rurais, Tiro

interesses, Sempre procurei fazer sadas. Precisam ser estudados I transformavam em poderoso esti- com doze !acadas um comerCIa�te A Lotel·ia do Estado de Cuerra, destacamento policial
11m govêrno de portas abertas e com rigorosa atenção, afim de mulo ao" concurrent es estranjei- na povuaçao de S. Pedro, dornin-

pagou naais um pre-
local. sociedades desportivas e

·hoje, derrubadas essas velhas pon- que não representem mêras ten- ros, Os resultados beneficos des- go passado.
mio recreativas, banda musical «Bela

tes do parasitismo politico, dese- tativas e paliativos, nem se trans-] ta providencia se patentearam sem

Q
_ Aliança» e grande massa popu-

jo receber do povo, diretamente, formem em novos e improdutivos demora no augmentn da exporta-] l.�aSI aprl- N
� Ao

I
lar.

os seus reclamos, ouvil-os e exa- onus para a economia do país. ção e no desafogo da lavoura, a extraçao ante-ontem rea i- O programa foi o seguinte: De

minal-os, de fórma a poder, dar Mas não seria possível assentar que vê assegurado o escoamento slOnadO
zada pela conceituada Loteria do manhã. concentração no larco

solução aos problemas adminis- bases de trabalho construtivo, sem da produção em condições satis-
. I

,
Estado, de que são concessionarios [ro.nteiro do Paço Municipal, :e.

trativos, os verdadeiros e legiti- realizar as tarefas de emergencia fatorias de preços e de maior os srs, Angelo La Porta & Cia., guindo-se, apos, um desfile pelai
mos interesses da coletividade. que, em tais casos, se impõem i procura nos mercados consumido-I BURGOS, 23 Segundo declara COube. o segundo premio ao nú- ruas principais. Seguiu-se a inau-

pela necessidade de sanear o am-I res. o corresnondente da GACETA DEL mero 5.759. contemplado com guração, no salão de honra da

Benascimeto da vida biente de remover os obstaculos.} NORTE, o general Miaia quasí foi ·t:OOO$OOO, vendido nesta Capital. Prefeitura, do retrato do eminen-
de reajustar, enfim, a mentalida-! A pt.odu.oãu nacional i a?�isionado .quando !'ccentedmenL,te I, Hoje, cêdo, pegavam os referi- te sr. dr. Getulio Varzas A' tar

bl·asileira d! C hi
.

V I VISItava as Iínhas de trente o e- d
..

Ierid I
-

",.-

e gera. om esse o [etivo toda I vante com o objêtívo de levantar �s concesslOn�flos ore. en o pre-. (e, tIveram lugar varios numer08
- Torna-se necessario, por is- ,.

d I f I I f 1 d d'

so, divulgar as atividades do go-
uma sene e medi( as oi desde I O sr. Getulio Vargas prossegue: o �sP1r.ito de resistencia da milícia mIo �o s�u .� lZ POS�UI .?:" � sr.' �sp�rtIvos no estadio «Conc0r.

_____________________
.

_ «/1,. transformação da eCOD:)- �o���sta. ,Albet.,o �mI�Iano, propll"tallo de (ha �. C,,>, en�re os elementos

EI
-

d
· mia do país no sentido da maior I I um cammheto

..

de transpo�Les, d�ste Clube e as turmas de ci-

oglan O a Imprensa o ge- d�versidade de produçã@ e am-10S bens Ro- a�llaln'tente resldmdo no «Hotel chstas e ginasiico8 do Grupo Es-

ptiação de mercados internos, a-I
Estrela . colar local.

.1eral Góes Monteiro dEZ centua-se cada vez mais. Recebeu tschild
E' mais uma vitoria a juntar O ato ela inauguração do re-

I impuls() decisivo, a partir de 30 iI!I ás muitas que possúe a vitoriosa trat,) do Chefe da Nação trans-

-d b d
' , «l{ainha das Loterias». .

d d

cons e ar se mem h e aI ,)ara ca, tem sido constan- '.----- .... -- .. --- .... --- ........ _ .. '" correu_ no melO e gran es mani-

a r .. ro o - te a preOcullé!ção do poder pnbli- VIENNA, 23 Segundo uma f�staçoes de entusiasmo, falando

norar.lo da·J�classe co.o.rif,ntando e
. e�t!m.lllando as publica�ão�ontida n� GAZETA OFI' A 81uestão do gaz I dIversos oradores, qu� pronu�cia-

I atIvIdades aom IDlCIativas de re-I
CIAL, ,vanas .�ropnedad�s perten. � ram eloquentes oraçoes aluslv88

I d d·
.

A
centes a famIha RotschIld foram

h ,- á data e
'

I d d
.

su ta os lfetos e pratlcos. tu- "incorporadas ao patrimonio do e dum
a persona 1 a e ewmen-

almente essa politica verdadeira Reich". � te do homena,eado.
mente n-novadora alcança seto- BERLIM, 23 O comandante ---- ...... -- .. -- .. -- ._ ••

res mais amplos eprocura mobili- Hore 8ell·sha chn,. Eckner declarou á United Press que F h d
• I

. t.. seguirá na proxima semana para ec a a a lega�ã.
zar jontes prol uLlvas de escas'Sos os Estados Unidos, pelo tr'msatIan- soviética em Vienarendimentos de exploração retar- It 1° tieo HANSA, afim de tratar da
dada e rotineira. Já foram ini- go LI a a la questão do guz heiium. Declarou

ciadas, cam efeito, as campanhas nutrir a �sperança de que_ seja afi- BERLIM, 23-0 encarregado
d

.

d
_ .

d
. nal autOrIzada a exportaçao d

.

"f .

o tngo e o. pa(� ll11xto, o ml- ]lOMA, 23 O min�stro da Acrescentou que' os cicCu"IOS ore
e ne?��lOs SOVle !Co. comuDI�o�

Afirma que os homens lho, da mecamzaçao da laVGura, Gra-Bretanha sr. Hore BelIs}ta che- dais do Reich estão informados di'j ao mmIstro. de negoCIOS estranJel-

de jornal iam ter, dentro da fertilização do Rolo, da indus- Sou ao aeroporto _LitoriQ as 16,�5 i sua viagem e aguardam o esclare- ros do Rmch o fechamento da
t

.

r
�

d I d fb I horas,
sendo recebIdo pelo embal-

\
cimento da questão Ilegação da URSS em Viena.

de alguns momentos� muito flh. Iza�ao � o eos e I! 1 r�s xador britanico Iord Perth e pelo --.
•

.

naCIOnaIS; aVIvaram-se as pesqUl- snb-secretário do ministerio da

L tassunto para comentar e in- s�s de pelroleo e os de outras 1 Guerra general Partani. '1 evan ou-se para cumprl---{nrmar ao seu publico: a en- nquezas do subsolo; promoveu-se! o •

trevista do chefe da Nação. a �:x:plora9ão ra:ional do pescado PIO XI deu cinco 1 mentar os Jllornal.·stasDaí ile não ter mais nada de e mdustnas derIvadas, apressam- \

novo ou de interessante para
�e os trabalhos de saneamento da aUd·lenC·las São Louren�o, 23 -- No momento eDl

t "t d
•

baixada fluminense e amplia se a que os J·ornalistas abnooPavama tendo na(con ar, para a en er a JUS- Go!onização das areas em condi- v "

ta curiosidade" dos presen.. ções de cultura e aproveitamento VATICANO, 23. O Papa Pio
I
cabeceira da mêsa o general Góes Mon-

tes. Elogia a classe, conside. agricola; instituiu-se afinal a Car- !:rfi���!�:� i:C��Si��n�o �����::�: t�iro, chegou ao salão o president� Getu-
rando-se membro honorario teira de Credito Agricola e Iq- J�mes Or�iU. secretário_ da Associa- ho Vargas., acompanhado do sr. Benedito
dela. dnstria!, por onde as atividades �ao de AssIstenala Catohca.

!Valadares., do capitão Felinto Mueler e
Refere-se á estima que \(�f::+:�-,X-=,y�..... -,.v.,." ..",/$)�' �:�:e��r�� ��a ��s!'liin���a�ãoam� Dr Cornel-Io

do seu .secl·etal·io., dr. Queit·oz Lima. De-
tem aos homens de jornaa, ..

, .j,''_::J0;;:'1��!'''' paro financeiro do govêrno.· mocratlcamente cumprimentou todos com

e acentua � GAL. GO"ES MON. (Continúa no proximo número) F d
um aceno de cabeea e sentou-se Duma das

-"E' preciso que tt1dos TEUlO
-------------. agun es mêsas menores., entre outros hospedes do
O rei- Carol Dotei.

se congreguem em tônF.o do chefe da nação, para que No ANIBAL BENEVOLO Chegará, O·
O B!'3SU seja cada vez: mais feUz e prosperoH• Ih

rwje, a esta capital, acompanhado S JOlooalistas coutinUaI·am almo·
O aai. Gões f/honu1:eiro 'il:en..... iI·..,,,. "'e.' ,.,IIa·sc"n",'.,;.m. me orou de �ua exma. famma, o sr. dr._Cor- �alldo C ali Se dem�)i·al"a"D l!mrai!il do que CJ

1:51 ii ""'" �ll ..... _"" , ncho Fagundes, alto funcionano do i chefe I -

E
;1

•

d.izee1:�t), ��e_ !!rE:i'fer_e. ieva!l'�'k,;u SU,! �aça p��a pll"ospe-! .
Minist_erio .

da !a:;.;enrà1l, "que vem I.
.. a uaeao.. ste., ao tej·nUiRUu·, apro.

rtdadi' dt:J !.;A'(lj:,E I, p{i;t'GjMe sa�c� pen�rtam�mte- que .-.;�o I B�TCAREST, 23 Melhorou assumIr, a lllspe�orla da ·llfandega. XIDiOIl-se do 'local elD que se sentara (

'" t de t d "..
,;:"

jsenslv(:'lmente o estado de saúde seu��;t�;�e at:::����a� eSdeSfel��igeneral Góes Monteia·o e dis§e:
esses os vo os o os Oa Jornalistas. do rei Carol. Ipermanencia nesta capital. -_ "Vim cumprimentar os jOI·llalistas'�

���.8��.�b��',;_'!"t��1"'il!I!!rP�·�·II"t.i'i�-:::',:��r.g':"����.I2r�ii>,I!tW:w1!:J':o.1.'·..rt:lg•. ·;.;.;v.:....,�.4""'�'f.y:!: ����_!���M.iIJII1;ft."f'��-�r�.-�m����"'�MJCP'li!'!AmWl
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IVI

Cllefe da Nação
forte, d

talao
i�" ponTA

IGREJAN e f e I i zação

o governo de portas
abertas

S. SALVADOR, 23--Ao
concluir o almoço, o chefe
do Estado Maior do Exér
eito se levanta, para fa
zer um brinde á imprell1-
521.

do Sul O retrato
do Chefe da

Na�ão

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A.vaí x Iris

Finalmente, hoje, teremos a oca

sião de apreciar o esperado en

contro entre as equipes represen
tativas do Avai e friso ..

Ambos os quadros se acham
em ótima fórma, e bem orientados
pelos respectivos técnicos.

O Avai, vencedor do torneio
inicial e levando a melhor sobre
o Figueirense e Atlético e per
dendo pela contagem de 3x2
pafa o forte esquadrão do Bra
sil, acha-se bastante credenciado
para a lula de hoje.

O Iris, por sua vez, não tem

se descuidado do seu preparo e o

esquadrão da "Força de Vonta
deli será um adversario digno do
alvi-celeste,

Os representantes da Liga pa
ra o jogo de hoje foram designa
dos os srs. Nelson Nunes e Ivo
Montenegro.

O juiz escalado é o sr. Anto
mo P. de Oliveira.

REMO
Riachuelo X America
H ·!je é 8, abertura da tempora

da oficial do remo no Estado de
Santa Catarina.

As provas náuticas promovidas
pela L.N.S.C .. nesta capital, to

maião parte, sómente o Ria
chuelo e o America, de 81ume·
nau.

A regata constará de 9 páreos,
sendo que o Idachuela eo,tá vir
tualmente com 5 pontos ganhos c

com a taça Samuel duimarães.

Ten, Aparicio
Correia

Mais um eslorçado diretor per-
.

de o Atletico, com a ida do te

nente Aparicio para Curitiba.
l-J'a muito tempo que vinha

ocupando o cargo de diretor es

portivo do tricolor, este ilustre
I oticial deu provas do seu valor.

J Não 50 o A tletic(I, sofrerá a

I perda deste destacado futebolista,
Imas lambem o esporte ilhéo,

A GAZETA associando-se as

homenagens que lhes. serão preso

I tadas deseja ao tenente Aparicio,

� feliz permanencia na capital para
naense.

Sr. P.rmando
Fonseca

Para ocupar o cargo de dire
tor técnico do Attetico, foi con

vidado o sr. sargento Armando
Fonseca, que aceitou tão honroso
convite.

r Associação Esporti ..
va de São Francisco

I(ecebemo� da A. E. S. F. o

T
-

Medelhas de prata

; Balisa l-Jupy C. N. RIACHUELO-Patrio-Decio.
1lI�.- Couto; Voga.-Nazareno Sima�; PIOa-João Matos.

Continúa na 3a. pigina

CONSELHO DELIBE.
RATIVO

BIRMINCHAN,lnglaterra,23
-Na partida semi-final, de tenis,
a dupla Anita Lisana-Hoahing
venceu a dupla E. M. Wodhall
N. W. Vaughton, por 614 e 614.

REDATOR: Carlos l. da Luz

Iniciando o carnf:)eonato da L. F. F., o ,Avaí
e Iris �ncontrar-se-ão hoje, ás 15,30 horas, no
Estadlo �dojfo Konder, disputando os prirnei-
r

..

os pontos "
Valho-me da oportunidade pa-] convida�o� pela Federa�ãu Cicli�-

I ra apresentar a V.S. os meus pre-] ta Brasileira para seguirem para
testes de alt,a consideração e dis- o Brasil, a 26 do corrente afim
tinto apreço. de correrem em Pernambuco,8ala

EDMUNDO J. DE BASTOS e Río de Janeiro, visitando em

I . Secretario seguida vários estados brasileiros,
onde farão demoastrações de ci-

clismo.
Espor'te- _

.Jornal Campeonato tentstí-

Ciclistas portuguê-
co de Birminghan

ses que visitarão A DUPLA ANIl A LISANA-

o Brasil HOA.HING VENCEU AJ" SEMI-FINAL

Os motoristas modernos dirigem-se com CONFIANÇA para o

POltO de Serviço, garage ou oHicina ou retalhicta que osten

tar o emblema TEXACO- que distingue as firmas de maior

confiangQ no remo de petroleo. E-m qualquer dellas serão eri-

seguinte: conuClc:lo. GASOLINA TEXACO-a mais economica-

«Ilmo. snr .. Redator Esportivo TEXACO MOTOR OIL E MARFAK, os

: da GAZETA. Tenho o máximo famosos lubrificantell q1H m_têm JqV�;M

,\ '�::Uda�e d�ml:tcd: :o;��;eqJ:; o�EXAOcseuCloutOrnov.J..eleilo e tOF10U pmse 0. \.Jonse!ho j

..
Deliberativo c as Commõe" Fls-l' . t '

<:al e de Si�!diçe.n(iil d."ctz, \2�)-1
.

\ ciação, ficando a:;S!í{l consriíUlóas: i
I •

I

;
I

1

Presidente, Cre, Alvaro Pereira
do Cabo; vice-presidente, Antonio
Silva; I' secretario, Edmundo José
de Bastos; 2' secretario, Francisco
Mascarenhas; 1· tesoureiro, Fer
nando Koening; 2' tesoureiro, Gil
berto Souza.

Programas das regat••
de hoje

PRIMEIRO PAREO - 8 HORAS
loles a 4 remos+-Principiantes 1.000 metros

Ta�a "Rodolfo Vieira"
Medalhas de prata

Balisa l-Ruth - C. N. AMERICA--- Patrão-Julio
Grossembacker; Voga-e-He.uique Herwig; �Ivoga-Alfredo Weh
muth; Slproa-Herbert Teschne:; Proa-Rodolfo Wirth.

Balisa 2-Juracy-C. N. RIACHUELO - Patrão
Decio Couto; Voga-c-Üsvaldo Monguilhot; S(voga-3idney Mo·
ritz, Slproa-OsnÍ Raffs; ProC\-Valmor Wendhausen.

SEGUNDO PAREO-8,20 HORAS
Skiffs - Classe aberta - 2.000 metros

CAMPEONATO CATAHINENSE DO REMADOR
Bro.ze "Adolfo Konder"

Medalha de�vermeil ao vencedor e medalha e dlplo.
malao ,Clube a que pertencer o remador

Balisa 1- Jurí-C. N. RIACHUELO- Remador
Clovis Aires Gama.

Balisa 2-Ivan-C. N. AMERICA -' Remador-Saul
C. Duque.

TERCEIRO PAREO - 8.40 HORAS
Out-riggers a 4 - Classe aberta-2.000 metros

Tat4:8 "Samuel Guimarães"
Medalhas de prata

Balisa l-C. N. AMERICA-Não apresentou guar-
nição.

Balisa 2-Jussanan-C. N. RIACHUELO - Patrlo
-Decio Couto; Voga-Aurelio Sabino; S(voga - Joaquim Oli.,.
veira; Sfproa-João Azevedo Vieira; Proa-Haroldo Beltrani.

QUARTO PAREO-9 HORAS
loles a 4 remos - Novíssimos - 1.000 metros

Ta�a "Majestic"
Medalhas de prata

8alisa I-Jussara-C. N. RlACHUELO -- Patrão
Adolfo Chierighini: Voga-c-Ridualdo B. M. Portilho; S(voga
Osvalco Silveira; SIproa--José de Carvalho Ramos; Proa-Arno
Dutra.

Balisa 2-Ruth-C. N. AMERICA - Patrão - Ivo
Kock: Voga-Wllly Belz; Slvoga-c- Reinaldo Puhlmann; S(proa
OUo Hahne; Proa-Leopoldo Gaulk.

QUINTO PAREO -9,20 HORAS
Ioíee=Classe aberta -1.000 metros
Taea "AIian�a da Baia"

Medalhas de prata
Balisa I - JuPY -C. N. RIACHUELO-Patrlo

Adolfo Chierighini; Voga--João Paulo Guimarães; Proa-Orlan
do Cunha.

Balisa 2-Carmen-C. N. AMERICA-Patrlo - Ivo
Kock; Voga-Gottlieb Gernhardt; Proa+-Saul C. Duque.

SEXTO PAREO-IO HORAS
Ioles a 4-Novissimos -1.000 metros
Taea "Prefeitura Municipal"

Medalhas de prata
8a!isa-Ruth- C. N. AMERICA-Patrio-Ivo Kock;

Voga-'Woilly Belz; Slvoga-Reinaldo Puhlmann; Slproa-Otto
Hahne; Proa-L�opoldo Oaulke.

Balisa 2-Juracy-C. N. RIACHUELO-Patrlo-De ...

cio Couto; Voga-e-Üsvaldo Monguilhot; S{voga-Sidney Moritz;:
S(proa-Osny Raffs; Proa-Valmor Wer.dhausen.

COMISSÃO DE SINDI
CANCIA

[osé (M,arques, Aguiar eu
nha e Manoel Souza compe
tirão na Baia, 'R.io de janei

ro e Pernambuco
USBOA,23--0s ciclistaspor

e

I tuguêses José Marques, Aguiar
Cunha e Manoel Souza, foram

SETIMO PAREO-IO,20 HORAS
loles a 4 remos.-Junios-I.OOO metros

Ta�a 6_Ao Ido Ltq"
Medalhas de prata

8alisa I-Jussára·-C. N. RIACHUELO-Patrlo_
Adoldo Chierighini; Voga-Ridué'ldo B. M. Portilho; Slvoga
Osveldo Silveira; Slproa-José de Carvalho Ramos; Proa-AcDO>
Dutra.

Balisa 2-Ruth-C. N. AMERICA-Patrlo -. Julio>
Grossembacker; Voga-Hearique Herwig; S{voga-Alfredo Weh-·
muth; SJproa-Heíbert Teschner; Proa-Rodolfo Wirtli, .;

OITAVO PAREO-I0,40 horas
Ioles a 2 remos-Junior5-J.OOO metros

Ta�a "Brasil"

Carlos "'Bezerra, Manoel Mar
ques e

J,
Braulio Amarante.

COMISSÃO FISCAL

joãod;Campos, LUIs Gonzaga
Antonio.,Machado Oliveira.

o RUMD CERTO
das caravanas modernas!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A voz DO POVO Proprietario-eDlretor-RespOnsavel Jogam apenas 15 milhares Inteíl·O 15$000 fi

JAIRO CALLADO •
_'

-j RUA FELI� sCH':�',,�_!-�,�__;......m,__�,�=-==-1
A exigencia do serrViçOjE n t r e a SI�i?�T7B xêque, RIC; 3,j,')-C5 80 m b o n si n � DiVende - ee �:�.
fBI-II-tar rm�fI"'� a nomea- t o r r e s 29')-T�PB xéque: Rx!; 30')- I afll'�gMel:atJ.:Jl G1�.ü�cmda cc. "'

I ��& � .... DxPCR xeque, R2B, 31 )-D7C T?d�s os qr conhecem o intercs- i r heclda �:u�r �'íi��rCíildr:,lh '

I"W

d 4,.'" ,. .. xêque, RIR; 32·)-C5B!!,... santíssimo entrecho de «Bornbonsí- i [)If'",.. •• m.", .." Cu·) C�;s ,:,.;:. ..IC',�

çao e!\unClonarlOS Ante« de tudo, uma ligeira ex- � ch?ve d� �ombinação é que nho», devido a Vü<üo Corrêa, podem I ra�'�""r.��S�' ��v 11ft
�_. � u ,,\�L

plicação. Esta coluna, iniciada no eV)den�la a, �IfIculJ�de do lance afirmar o que foi o Sh(�S[,O desta cO-I
..., "'\l, WJ ,.>

n(sblicos domingo passado, sob o titulo 128'); sao varl�asdas hnhas. que de- media no Tea1Ílt·o• cl«Bo�tlbon�inho» ,é I
\ler e tratar ti1:iJ mesmo""

r XADREZ, passará a se chamar, I ve?l ser ana isa as neste instante: uma peça rep e a e s- u�çces comI-I d��,r,rrCIW,:ilil;IZ!�\'5�'';;':

d'agóra em diante, ENTRE AS vejamos algumas: cas e que se caracterísa pó, graça E' raro o Íilrn b .síloro que te '

.

O sr. Ministr.o da G�erra aC8?a de. �xpedjl' 11m ,aviso. no TORRES, já que o nosso coléga ,a)-32·)- ... , DxD; 33')-CxB especialde seus ?crsonagens., t()d�s I
sido esperado ,com:: ,((frio idJ,�z ç'

sentido de ser cumprida a lei do serviço militar, quanto a exigen- O ESTADO mantém orientada xeque, R2R; 34')-PxD, C3C ou eles caricaturas vivas arrancacas (la vem orocedendo o iancauienro "

�'ia de prova do serviço, por parle dos candidatos a empregos pú-I relo Departamento de' Publicida- 2D; 35')-C5B xêque e o final vida real. Agcr2, com a cine natísa-] «Bornbonsíaho », a t11t:rr�a V!oduCJ J

blicos, e demissão dos que o não tenham feito, de do Centro de Xadrez do Clu- está facilmente ganho, I
ção da peça, pela Sonofilms, «Bom- i da Sonoíílms. Es,n curiosidade te '

Esclarece o assunto um parecer recente do Departamento be 12 uma secção com aquele b)-32')- ... , B�R ou .C3C; 33') bonzinho» cria novos mot}v?s de�ra-I diversos m�tívos deterrnmantes, de,.-

d,e Administração Municipal subscrito pelo seu Diretor Geral, dr. cabeçalho.v. -CxB, ganha fácil depois de uma ça e bom humor devido a intensída- I tro elos quats cumpre rc..altar os s -

Carlos Gomes de Oliveira, e uma circular pelo mesmo Departamen- série de xêques (na primeira hi- de do movimento cínem itografíco que II zuintes: « Bombousínho », alén; de �I'

to expedida ás Prefeituras, pótese) que merecem análises. veiu dar á comedia urm feição maís l uma comedia por si sô engraçadiss+
O desíêcho do campeonato mun- IDamos a seguir o parecer. dial de xadrez, dis utado entre os c)-:-Ha ain.da 32')- ... , C2D' �itida de «v�udevi1e », �(�pois. os ar- ma. tem elll; S?;U « �Jst» a� figuras

_ drs Ma E we �lexandre Ale- que e respondido com 33')-DxP tístas escolhidos para ínterpetrar os I mars notavels (H ceuJ. comsca b "

DEPARTAMENTO DE ADMINISTR \ÇAO khi'n�, e� 1�35 �ecordou-nos um
T, ganhando, forçosamente., papeis prrnctpaes de « « Bom?')n�!nho» i silcira, que sã\); C:s�a ;!?, Conch

I
epi 'd';

.

t ' ss te c rrido pre-
32')- ... , TIB; 33')-CxB xeque, souberam desempenhar magístratmen- I de Moraes e Palme rim Silva, os b '

ISO ro m ele san ,o o )
D C 3") T P' R D 3 ) t 'I' N'

,

t 'I 'Ih
cisamente nas mesmas condições,

x: {.I!' - X xeque, 1 ; 5' � � ,sua mcuncencta. tngo,Em re-! as �os que coma,n .. ain � marav: 0-)

quando ha muitos anos disputa-
- T5B, RIR; 36')-P5R, e as sísttrá, por exemplo, aos « gags,» ma-, co-tiunto que atua 11" f,11m.

ram o mesmo titulo Lasker o pretas abandonam. I ravilhosos �tear{J5 lJJ1' Oscaríto, no I O Rex vae obl�r hoie ;'otavel S,;-

veterano mestre alemão, edtão
.

(Not�s :de �. Trompow�k�, I P t�el de Mll1gcL ,C(;5':;O com este ftIme.

campeão mundial, e Carl Schlec- tr�.nscfltas de Xadrez BraSllel-

A
- _'_-_,

ther, seu desafiante. ro ), regata de hoje
«l-O ex-Prefeito do Município de Jaraguá nomeou Emílio Schlecther era considerado um

Silva, para o cargo de fiscal de obras públicas: A nomeação foi verdadeiro mestre na arte de em- CONSELHOS (Co:,,,rtiI1Uiação da 2a. pagina)
interina, e o nomeado não prestou compromisso de posse, patar, entretanto, precisando de Balisa 2,-Carmen-C, N, AME,kJCA--Patrão-

o atual Prefeito daquele município consulta então, se o seu um empate p�ra ganhar o cam- Quando perder uma partida ou Kock; Voga-Gottieb Gernll'lfdt; Proa- Osní Mélo.
antecessor está, nos termos do decreto federal, n. 22.885 de 4 de 1 peonato mundIal, perdeu essa opor- estiver atravessando uma posição
julho de 1933, obrigado a repôr aos cefres muniCIpais, a importan-I t�nidade. Lasker esta_va em rela- diIicil, durante a luta, não de

cia recebida por Emílio Silva durante o tempo em que esteve uo çao ao seu adversárIO, nas mes- monstre máo humor e nem dê

exercicio do cargo, uma vez que houve desrespeito ás disposições' mas condições que Alekhine este- muita importancia ao fato, se o

daquele decreto.
. , . I ve frente a Euwe; i�to é, p��ci- I s�u. advers�rio, dep.ois de perder

Cumpre exammar maIS detIdamente, o assunto, I
sando ganhar a �.Iltlma par LIda v�.nas partIdas, queIXar-s.e qu� es·

2-0 dec. n. 22,885 de 4 de iulho de 1933 estabeleceu. no. para conservar o tIt�lo. Os fatos ta-ou estava-com mUlta dor de

seu artigo 1. que «nenhum chefe de repartição poderá dar posse a I· ocorreram de modo dlverso.Lasker cabeça... (Querendo, recomende

qualquer funcionario de primeira nomeação, maior de 16 !lnos de i ganhou a única partida que lhe lhe um analgésico!!!)
idade,. sem que este faça previamente, prova de ser reservista cio I' f�ltava jogar, detendo o I?I0rioso Tenh� muito cuidado e m�i�a
ExércIto, ou da Armada, ou de sua dispen�a do serviço», E mais, cetro, ao passo que Alekhme pre- prudencn quando o adversano

q�e .«0 chefe da repartição que isso infrigir, indenizará os cofres I cisan�o ganhar a úl.tima .par�ida, oferece uma peça ou 11:1ll peão de

publIcos da importancia dos vencimentos e de outras vantagens o maIS que conseguIU fOI empa- presente. Antes de aceitar o ma-

pecuniarias que já tenham sido pagos ao ahidido funcionario cuja tar, graças a uma deferencia do terial propôsto, verifique bem que B"I' 1 Iti C hT AI\4ER'('A
-.

-

J 1

nomeação será imediata e automaticamente cas�ada"
'

seu desafiante, perdend0, assim, o não se trata de uma cilada. Na' d Isa -A n� -,
-

. 1'1, ln.... 1,-, _. ,1t�a') -

Ui.

Mais adiante, porém, foi a legislação federal a respeito. titulo de campeão mundial... dúvida, é sempre melhor não Gross::mback; Voga-Ov:diO Gracker; ;)[vcga-- Wd1ter Degg'l'
O dec, n, 23.125 de 21{7{33, que é a lei do Serviço Mili- aceitar,' SIproa-Sebaldo Oite; Pro:l-!vo Kock,

�ar, reafirmando a disposição citada e precisando melhor os fins que Quando se preparava a equipe
alí se tidha em viSta, estende, no art. 156, a proíbição não só

pa-j
brasileira para inLervir no último

ra a posse mas ainda para ser alguem «ADMITIDO em QUAL· sul-americano, foi disputada, no

QUER CARATER em repartiç'.ões e estabelecimentos municipais, Rio, uma prova eliminatória, E'
estaduais Oll federais, obter diploma, título ou assinar contratos! dessa prova a partida seguinte: IIcom os governos municipal, estadual ou federal. I Sistema aceito do G. D.

No art. 166, o mesmo Decreto estabelece: I Brancas: O. Trompowsky i
«Nenhum chefe de repartição ou SERVIço poderá dar Pretas: CeI. Heitor A. Carlos I'

posse ou ADMITIR qualquer :uncionario, maior de 18 anos de: 1')--P4D, P4D; 2')-P4BD,
I

idade, sem que este faça previamente prova de ser reservista do i PxP; 3')-C3BR, C3BR; 4,')-C3
Exército ou da Armada, ou da sua dispensa legal do 'Gerviço mili- \ B, P4B; 5')-P5D; i

t.ar,-O chefe da repartição ou SERVIÇO que isso infringir indeni· I As brancas desviam-se das rotas Izará os cofres públicos da Importancia dos vencimentos e de outras' conhecidas afim de lançarem-se ao

vantagens que iá tenham sido pagos ao aludid0 funcionario, cuja ataque; mais certo ela porém P:

nomeação DESIGNAÇÃO ou ADMISSÃO será imediata e auto-, 3R 'Imaticamente cassada, I ... P3R; 6')--P4R, P3TD; .

Paragrafo l.-VerificaCila a posse ou admissão do funciona-I Aqui par,ece melhor 6')- .. " Cx !1;

rio, o chefe da repartição ou serviço remeterá dentro de uma se-, PR e depOIS 7')-CxC, PxP com IImana, á circunscrição de recrutamento correspondente, os dados I três PP e um c�ntro forte pela
relativos a seu nome, filiação, nR:uralida�e e .data de na.scimento. peç�

, IParagrafo 2.-Na expreasao fUnCIOnarIO, deste artIgo, com- 7 )-B5C, _S.2R,
preende-se todo aquele que tenha de exercer cargo, função ou em- Me�e�e an�hse 7)-,.. P4<?D,
prego estipendiado pelos cofres públicos ».

,
que dIÍleultana mUlto a partIda.

3.-Grifamos as palavras acrescidas ou alteradas pelo dec. I 8')-ByC, PxB; 9')-P4TD, B3
n. 23. 125 em relação á relação do decreto n, 22,885. D;

Verifica-se por aí que a proíbição não díz respeito apenas á Parece fraco, sugerimos TIC.

posse, mas vai até á ADMISSÃO �e empregados, ,em REPARTI- O_�t--BxP. D2R; ll'�-D2D,

CÓES _90MO EM SERVIÇOS; nao se encarou aI, apenas a NO- Quasi suicidio! O "buraco" em

MEAÇAO de funcionarios, para que seja imediata e automatica_ 6T vai ser, naturalmente, o pon

mente cassada, mas ainda a DESIGNAÇÃO ou ADMISSÃO para
to estratégico para o ataque. Me

abranger não só os funcionarios do quadro, senão tambem os dia- lhor er� 11')- ... , P4TR, seguido
ristâll e até operarios, E mais, vedada ficou a posse ou ADMI) "I de TI h
SÃO em QUALQUER CARATER, isto é, como funcionario U<i l�')dO-O-?, :4R;
quadro, como contratado ou diarista, e ainda como efetivo ou in- POI'SIDO aI aqm d

a tqute ce?surar
t

ance o ex o vaI crear
erno.

O h f d
. � . .

f" d'
um outro ponto fraco em 5BR.

.

c e e e _repartlçao ou ,ser.vlço que lU ,rIDglr o ISpostO.. 13')-C4T! RIT' U')-D6T
no artIgo 1�6 repora aos cofres p�bhcos os venclment,os ou van.t�- TIC; IS')-T3D T3C'

'

gena percebIdos por quem tenha SIdo sem essa formahdade admItI- O sa 'f" d' 'l'd d
�

d E'
., I t I t cl

" � CrI ICIO a qua I a e nao

o.
• • 6s.se precteIdto �negdaTe mãen be sa u ar que as a' mt Illlsftraçodes resolve o caso, pois as fraquezas

mUDlClpal8 .e e� a ualS ever o o servar, ao meno� nes a ase ,e negras são várias, 15')-... DID Ipoderell centralIzados e por que nos esforçaremos Junto ás PrefeI- talvez a'nda d'
.

I t'
E

.
'

t" I d d
I esse maIS u a,

turafl. iltana, ent.etanto, no !eglmen cons ItuclOna passa o, e 16')-CxT, PBxC; 17')-T3C,
que data o fato que provoca es�e parecer, sobretudo qu�nto ao ��- D2B; 18')-P4T C2D'
do de ser executado contra os orgaQS de poderes autonomos, SUleI- A abe t d 'I' h' P4C

dú 'd d' d d'
. , r ura e m as com

to a VI as que nos lspensamos e IscutIr aqUl. D o P4B d . .

t
De qualquer forma, porém, se ha de ingerir do processo a cia

u ava maIOr reSlS en-

adotar para averiguar se foi feita por um Prefeiio, por exemplo, a
.

eX1,encia da prova de que determinado candidato a emprego, era 19')-P5TD, CIF; 20')-D2D,
ff>servista, quando êise candidato o fôÍ'. B2D; .21')-C2R, B4C; 22')-P3

Teremos então que interpretar o texto legal para assentar CD, D2BD; 23')-T3B, BxB; 24')
que o Prefeito estaria sujeito á pena cominada no art. 166, não --PxB, R2C; 25')-P5T, P4CR;

quando tenha deixado de exigir aquela prova, mas quando se pro- 26')-P6T xeque, R3C; 27')-C:�
var que o nomeado não era reservista. C, P4C; 28')-TST I!, ...

Assim, no caso em apreço não importa saber se ° sr, Emi- O lance da vitória é bastante
lio Silva exibiu ao tempo da sua nomeação, prova de que era re- dificil, devido ao grande número
servista, de variantes a serem estudada!:!.

O que se ha de averiguar é se êle era de fáto reservista, 28')- -

... , P5C;
ou se estava isento do serviço, Se ... , B2R; 29')-C5B, RxT;

4.-Verificada, portanto, uma destas hipótese�, nenhuma 30')--P6D, BxP; 31')-CxB,TID;
responsabilidade caberá ao ex-Prefeito de Jaraguá pela Romeação 32')-TxP e :ganham. Se 28')- ,

que fez�. . .. , C2D; 29')-TxPB xéque!!. Se

i Florianop01is, 20 de abril de 1938. 28')- ... , PxP; 29')-T5B!! e ga
nham depois de ... B2R com 30')
-T(5T)xP xéque, PxT; 31')-D2 j'R, RxP; 32')-D5T xéque, R2C;

-

MUNICIPAL

Proee8S0 n. 118

DESPACHO:

Assinada: Carlos Gomes de Oliveira
Diretor Geral

_:\

, ,

Ivo

\
,

JNOVO PAREO- J I HORAS

Out·riggers a 4 remos-Classe aberta -1.000 metros

HONRA LIGA NAUTICA DE SANTA
(';ATARINA

Bt·onze "Imbituba'"

Medalhas de prata aos vencedores e aos Clube a qtl'�
pertencer a guarnição

FPOLIS, 23-L1-38. Balisa 2-jussaillan-C. N. RIACHUELO --Patrão-
Decio Couto; Vog;:,,-Joã,) PdU!O Guimarães; S!'1o�a - Joaql�ir'
,Oliveira; S!proa-'Jtavio Aguiar; Proa - Orland .. Cunh". -,"'1;':':.,

"f�;}f�.i;
M. F. M.

Gran e
DE

,Acolchoados9 Travesseiu
ros e Almofadas

Col,chões,

Executa-se em qllalquer
qualidades

Preços especiais
necimentos

para grandes for-
I' •

so na unlca

FABRIC

N
f/III

AOSALO GUElM

Caixa Postal, 19

EsI. do Paraná
•

Curitiba
Consultem os preços para se certificarem

nossos preços baratos
dos

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

Representantes nesta eapital

MACHADO
Rua João Pinto (;aixa Postal 37

-

"Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Endereço Telegr.. DOLH., - Caixa Postal, 32
OS. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARIr\'A

�A6ENcrA DE VAPORES,

Companhia Salinas Perynas=-Rlo
.

Pring Torres & ela. Limitada +Rio
Navegação Brasileira Limitada+Rio
Navegação Cabofriense Uda.·-Cabo Frio
Vandenbrandn & Cia.-Santos

I r

-

•

N o�Estl-eitc.� Ponta do Leal

H E ES

Federal e Santa Catarina

rasll
Capital

FUBdo de relerva

1en.000:000$000
"259.746:100$000

EXECUTA TODAS AS OPERAÇÕES BANCARIAS
.�
:� AGENCIAS E CORRESPONDENrrES EM TODO O PAIZ

,i� AGENCIA LOCf...L RUA TRAJANO, No 13

Abona. em conta corrente. os segúintes juros:
Dep. cem ]uns (CO!VlERCIAL SEri LIMITE) 2% ara

a
Dep. Iímitados (limite de 50:000$) 3% ala
Dep, populares (idem de 10:000$) 4% ara
Dep, de aviso prévio (de quaisquer quantias. :com retiradas tam-

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

3.5%"ala
4% ala

4.5% ala
DEPOSITOS A PRAZO-FIXO:

po 6 mêses
por J2 mêses
Com renda mensal

4%� ala
5% c

4.5% ala
LETRAS A PREMIOS.

por 6 mêses
por 12 mêses

Sujeito ao sêlo proporcional.

Expediente: das 10 ás 12 .e das 14 ás
Aos ssbados: das 10 ás 11.30 horas

-�'Endereço:' telegraflcor SATELLITE

TELEFONE 1.114

4% a. a.

5% c

15 horas

:·,olI-j 7"ffiDlU�Ii.'Jl���.I'I!!i!"'iMJ'l�n
1:·J.\1Ii!_IIIlII�� I '4W

iscetanea �

�.�-- florianopolis- t 938 _;_
. �

. -"", <r':" _.".

Uma extensa área de ter
� ras, no lugar Barreiros, com
� duas casas de madeira, pas

to para multas] rezes, diver
sas roças de mandioca,
aipim e cana, um bélo ba
nanal e bõa chacara, pos
suindo agua especial.
Tratar com Alcebíades

Sotiza, nos Barreiros

Companhia Nacional de Navega ..

cã� Costeira
.."

Advogado
J. Bayer Filho

Rua Trajano. li
(esquina Felipe Schmidt)
Telefone 1.172
Residencia 1.686

de Passageiros e (:je Cargas
fW'?'3&F � . ..'

$. _, gyrn

Norte I Para o Sul
V�GENS DIRtTASPARA o peRTO DO RIO DE]ANEIRO ' ���.���k������-���-�.�����·���������������lNavegação entre BUCAREIN (joinvile) f: SANTOS,
ANGRA DOS REIS e HJO DE JANEIRO, diréta-

O Paquete ITABERA' sairá á 30 do cor- O Paquete ITABERA' sairà á 24 do!
mente, se.n transbordo

rente para: corrente para:
Tem sempre vaporas em porto, carregando Paranaguà, Antonina,

Santos, Rio de Janeiro,
Encanega-se de classificação, medição e EMBARQUE de Vitória, Baía, Maceió,
todas as especies de madeiras serradas, beneficiadas e em Recife e Cabe.íelo
tóros etc., cereais e mercadorias em geral, para qualquer Cargas e passageiros para os demaislpor-

E..Rrto d�.llorte 0'L�,���J���:.'�_?!.� c_?!110 para o Exterior tos sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro.
ece?e cargas de importação.ç do País OUI do Ex- .

.

'

tenor, para desembaraço e redespacho para I AVI·sO
Rece.be-s(� cargas e encomend�s até;a �esp�ra das saldas ?O� paquetes

as praças do interior e emite-se passagens, nos dias das Saldas "dos mesmos, a vista do a-

DIi'.'9VfO DA E. DE FERRO ARMAZEM PROPRIO testado de vacina. A bagagem de porão deverá ser entregue, nos Armazéns da

SERVIÇO GARANTIDO E RAPIDO-PREÇOS MODICOS Companhia, na vespera das saídas ate ás 16 horas, para ser conduzida, �gratuita·
? I ......._ ..6jijij _--- m menté para bordo em embarcações especiais .

����=-�-------�l���� ESCRITOA.IO-PRl-\.ÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 SOB. (FONE 1250)

� F'- r;ta
ARMAZENS··-CAIS J3ADARÚ N. '3--(FONE'1666) -END. TELEG. COSTEIRA

I
I

Para mais informações com o Agente

� Em ao.f.or;�." A
I.��o

� I .",. ''''' ... sua favorita � � Cálculo de qualquer Planta,execução, fis-
�

�� � estrutura em con- caítzação e direção
,.

'- � ereto armado de ob. as .

Enxertos grandes, quali

�
pleto para censtru- PERA. LIMA e outras yari.

� dades.

� ções Ete pontes em
.

Um pé 2$500, duzla 24'.

� concreto armado � cento 1803000. Extra fór-
S ,� � te 3$000 c. u., LIMOEIROS

.

� � enxertos muito fortes, de

I��
CEClLIANO. MIUDO, GA-

,:�'; Omar Carneiro Ribeiro �;5�g, d�z������.l pé,

�\ CARLOS NJL50

NOS CLA.SSIC05 ENVELOPES FECHADOS � � ENGENIIII:IB8 CIVIL

----�������� Rua 15jde!Novembro, 416 - ��ih�112� l�f}�AA'"
�

i
I
��
��
�'�:� Uma grande área de terdOilte em concreto armado sôbre o Rio Passa Três (Estr. Curttisa-S. Matellls)

�onte de concreto armado sêbre o Rio S.joão (Estr. ..Curltiea-vloinvlle) R! ras no logar denominad

� Prefeitura e Fórum de Mafra b1 Barreiros, com quatro casas

r;'1 rllpEscolar de Mafra � sendo duas de tijolos. urna

� Grupo Escolar de Rio Negro � nova e duas .de madeira'
� Grupo Escolar de Irati � todas em per!elto estado•.
� Maternídade de Rio Negro IrA �m� cocheira para seis

� E�tação Experimental de Vítdencías emlTijl.leo Preto (Paraná) _ I
ammats, bôa chacara, ótima

� DIversas construções de residencias àgua. um pasto especlal e

� uma linda praia de banhos.
;r.���Vff��_��.a7A.vsa Tratar com o sr. Pedro

Cipriano, em Barreiros.

Movimento Maritimo",Porta Flor'anapolis

f,;;
Servioos

i !�.
. - . .

.

Para o

Imbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre

Cesem ba rgador
Salvio Gonzaga

ADVOGADO

Rua Trajado no. 29

Curitiba .. ParanáTel. 1503

Obras contratadas na I- ••m.stre
de 1937

Laranjeiras

VENDE.�E.

Sandalias e sapat.ed.
tira. Calçados de todas as qualidades aos

, menores preços, desde 10$000 e di-
.

retamente da; fabrica.
CORTUME -_ BARREIROS
A. LHEUREUX

Fabrica de Calçados, Chinelos. TAMANCOS, Ca..

sacos, Gorros de couro, cintos, etc.

SEÇÃ.O de vendas a varejo e atacado
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 39

Pedidos do interior á Caixa Postal 12-4

'Café-Restaurante São Pedro
--=---' 4�

'_ NA trÃoÂovàv _

Proprietario: -IZIDRO PEDRO COELHO

Completamente remodelado e obedecidas todas as

re«ras de higiene

� A Casa
t$

--'--�-'-�'�---�---------

� . não precisa de reclame, visite SU(lS exposições e '

}� verifique os seus preços �. COSINHA DE PRIMEIRA ORDEM, COM OS MAIS

(;� �1 VARIADOS MENU'S

!� � '" TFi (!;'. =� �� N�::J N. a' Fornece eolRida!!l a domleiUo
Ilfl

• t8l"iauopoi.is
� RUA FELIPE S(:BMIDT:
��--�----------------�--------------------
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�,�,� Francisco da Sul

�
��
��
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,

�
I

,"

.110.

MOSTRUARIO .EM:

Tubarão

De Fàma Mundlall

MEDICO-ESPECIALJSTA

Ouvido - Nariz - Gar
ganta - Pescoço

Consultas das 10 ás i2-
das 16 ás 18

Tratamento do empaludísato e das melestias da pe-
Tratamento moderno das

le e nervosas pela .Jlutohemotherapia mo/estias do Pulmão

I Consult.-R. joão Pinto, 13
Consultoria e resideneia-Praça 15 de Novembro, 13

I
1 elelone. 1595

I Telefone, 1.584 _j Res. Hotel Gloria-FCilne J 333
ConsuMQM:,-Da� 8 às 11 e dasyl4 às t 6 horas �_C_o_n:s_u_lt_éls_d_a_s_1_3_á_s_1_6_h_rs�._

Consultório: Rsa João
Pinto, 7--- Tel. 1456

I
Res, Rua Bocayuva, 114

Tel. 1317

I Com prática nos hospitais europeus

CLINICA MEDICA EM GERAL
Consultas das 10 ás 12 e das 16 ás 18 horas.

RA 10 X
GABINETE DE ELETROCARDIOGRAFIA

CUNICA
Curso de aperfeiçoamento em doenças do coração
(diagnostico preciso das meJestias cardíacas por

traçados electricos)
CLINICA DE CRIANÇAS DOENÇAS DO SISTEMA

NERVOSO
Ondas curtas, Raios ultra-vermelhos e Eletricidade

médica
Laboratorios de Microscopia e Aná-

lises Clinicas
Exame de sangue para diagnostico da j:ifilis (reações de
Wes�ermann, de Hecht Tzu, Kahn e Sachs Zorge) Diag
nostico do impaludismo, Dosagem de uréa no' sangue e.te,

, Exame de urina (reações de Aschein Zondeck, para dia
gnostico precoce da gravid-z]. Exame de pUZ1 escarro, li
quido rachidiano e qualquer pesquiza para elueidação de

diagnosticos. �
Fernar,do Machado, 6

TELEFONE 1.19.' .�

_F L 0, R ,I A �. O P O L I s"

-----------------------------T������.. �'�

Dr.Pedro Catalão
Diplomado pela Facul
dade de Medicina c!;;::

Baía
Ex-interno e assistente do
Serviço do prof. Moraes :

Ex-intemo do Dispensario
Silva Lima

Ex-adjunto do Hospital
Graffée Guillle e Saaatorio

Manoel Vitorino
Clínica médica círurgtca das

molestías da ;

CA.BECA E PESCOÇO
Especialista em

NARIZ, GARGANTA E
OUVIDOS :

CONSULTORIO
18- Rua Trajano --18

RESIDENCIA

Hotel Gloria
DiarIameJilte das 16 ás 18 lIs. [

Dr. Carlos Corrêa.
Dr. Camará Martins

Partos - Moléstias de
Senhoras e

Molestias de crianças�
Diretor da Mater�;dad8m
Medico do Hospital

ME'DlfIO-ESPECIALISTA EM MOLESTIAS DO ESTO- 1
MAGO, INTESTINO, FIGADO E RECTO

CURA RADICAL DAS HEMORRHOIDAS, SEM OPE

RAÇÃO E SEM DOR

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

(Curso de especialização em

moles tias de senhoras)
Atende na- Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á :ar�e - Consuitorio:
ANITA GARIBALDi. 49Especialista em mo/estias do aparelho genito urtna

no do homem e da mulher=Moiestias de senhoras:
Tratamento moderno das afecções utero-ovarianas. IClínica médico cirurgica. Fraturas em geral.

Eletricidade médica. I Dr, Aderbat
da Silva
I\dvogado

P. 15 de Novembro, 3 sob.
Fones 1631 e 1290

R.Sá u I ODr. Ramos
Assistente do serviço de cirurgia e ginecologia do
Prof. Brandão Filho. Ex ginecologista da Fundação
Médíco-Cirurgica do Rio. Diretor do Instituto de
Prevídencia Clínica do Rio. Sub diretor do ser viço

médico da Assistencia dentaria infantil do
Rio de janeiro

í
'

-, I Accacio M�I
I Dr. Ricardo
Gottsmann.1 reira tem seu escríp-

Dr. P. (amara
Simões

Ex-chefe da clinicá dei Hospi
tal de Nürnberg, (PI.VCeS5Of
lndórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Eapeelallela em @irurg!a

geral

Médico do D. S. P.
do Estado

CLlNICA �GERAL:
PE.LE e SIFIUS

Diagnostico das moIestia6 da
péle (dermetoses em geral)
,ob confirmação microscópio

ca e da Laboratorio.

tór ia de advogada J. rua

Visconce de Ouro Preto

Consultoria a se abrir ibrevemente á i
RUI Vi!C_Ond�_e__d_e__O,\I, r,o �Pre_�t,o" _ 1,,1" -, ,F;

LO

R; ',A,NOPOLIS_" -:, I
I

Advogado

I Rl!d Trajano, n' 1 sobrazo I

I Telephone n' 1458 I
i ".

n. 70. - PhOl1P' 1277.

I Caixa Postal, 110.

"

Molestias e Oper'açOes
dos

OL.HOS
OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA

Dr. João de Araujo

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

operações de plastica

. ç

ELETRICIDADE ME'
DICA;

I ALTA FREQUENCIA E

.

RAIOS ULTRAVIOLETAS.
Assistente do Prof. Sanson, do Rio de janeiro, Chefe Rua Tllsdentes, 14-Sob.
do serviço de olhos e oto-rhino do Centro de Saúde Telefone, 1167.

de Florianopolts Atende diariamente: das 8
Membro da Sociedade de oto-rhino laryngo'ogíadojdo. ás 9 da manhã e das

Consultas diarias (�as 4 ás 6 112 4 ás 7 da tarde.

I
R. a Vi,conde d, Ouro Pre'", J I - FLOR1ANOrOLlS

... ...

Dr. Osvaldo Wanderley da
CONSUL'I'ORIO-�-Rua Tra� Costaane N. 1 s das 1 O ás I 2 e

das 15 ás 16 112 horas. Bacharel em Direito
TELEF. 1.285 Advoga na capital e no interior deste e do Estado de San- I

ta Ca.arina. I i
RESIDENCIA-I:{ua Este- Escritorio' Rua MarechalFloriano Peixoto, 131

i ves Junior N. 26

�
sobrado sala n' 1

I PARANA' SANTA CATAHINA
� TE1J;.F. 1.131 -.;"'--iiiiiiiiliiiiii.....--.....iiíiiiiiiiiiiii_���_����íiiiiIiiiiiiIii_
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A G.�Z,ETA FIm ianopolis, 24-4-193&
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�r������� d��p��=iAssociaç�o jEan 980 qui I O c i c i os
sos e HOSpi,ta! de I Comercial dei'

.

���_;"rr=>
C 'd I I

FI· Ir
-- u-:am, Oje pela

ODEON, o lide.· dos aru aoe J orla nopo IS
cinemas

- J PIlE-R, Sociedade
PROGRAMAS DE HOJE: ELEIÇÃO A Associação Comercial
A'S 2 HORAS: de Florianopolis tem o pra-

Vesperal Lider Devendo proceder-se a ch Íção! zer de avisar que acaba de

i) GARÇAS-Nacional D F B das pignidad�es que. �em .de II instalar em seu Consultório I
2) PORKY VAI A CAÇA--De- compor a Mesa AdmmlstratlV'l,Juridica uma See-:ão de

senhos desta I�mandad.e � Hospital. pa-I (;obraneas a cmgú do

3) OS PRELUDIOS--maravilho- ra servir no bienio de 1938 a respectivo Consultor, Advo-
se complemento colorido 1940, de conformidade com o I gado dr. João José de Sou-

4) ESTíVADORES ESPERTOS- dlspo.8to no ad.igo 21 do Com- za Cabral, encarregando-se
Desenho prormsso, convido os Irmãos da I este das cobranças judiciais

5) so TENHO OLHOS PA1<A. atual Mêsa e aos que em qual-j ou amigaveis de debitas re-

Tr-Desenbos coloridos qu.er .

tempo ocuparam c.argos de
I
íerentes a contas comerciais

6) CONFLITO-mais uma per- Dlgmdades e Consultores. para de nI socios, podendo os

formance extraordinaria do comparecere,m no C�nsistorio de,,-I interessados S� dirigirem á
extraordinario John Wayne, ta Irmandade, no dia 2 de mato nossa séde, á rua Felipe Ique tem a seu lado a linda pr.óxlmo future, ás 17 heras, Schrnidt n. 8 (sobrado).
Jean Rogers. afim de proceder-se a referida

7) O MISTERIO DO BA1R- eleição, sendo permitido aos elei

RO CHlNEZ-os 5' e 6' tores, que não puderem cornpa

estarrecedores episoriios des- recer, remeterem á Provedoria,
sa formidavel série com Bel!': suas listas fechadas e assinadas.

Lugosi, Herman Biix e Joan I
Consistorio em Florianopolís, I

Barclay. 22 de abnl de 1938. I
Preço:-- J $000.

CARTAZES
DO DIA

A'S 6,30 e 8,30 HORAS:
Sessões elegantes

ERRO!� FLYNN, o roman

tico impetuoso, novamente de es'

pada em punho, procurar do aven

turas, temido por todos os inimi

gos e amado por todas as mulhe
res no grande filme extraído da
célebre novela de Mark rwain
o príncipe e o

mendigo.
com os gêmeos Bobby e BJ!ly I

Mauch! Claude Rains, a bela I
Phlllis Barry, Heiiry Stepl.enson ]
etc. etc. I

Preços:-2$500 e 2$000.
Abrirão as sessões:

CORREIO SONORO N. 7--na
cional da f) F B

FOX AIRPLAN
NEWS N.20(42,

chegaco pelo av ão 1ii Condor e I
rontendo as "t-'guintei. reportagens \de frisante atualidilde:

GREGA: A legião de trabalho
na Grecia

FRANÇA: A corrida de garçons
de café em Nice

ALEMANHA: Uma nova pista
em Bobsleigh na Bavi.�ra

FRANÇ J\:Vinc1iw3 na Borgonba
FRANÇA: OS pastores proven

ÇbÍS festejam o Natal
EE. UU.: Batendo novos recor·

des
ALEMANHA: Concurso de pen

teados em Berlim
EE. LJU.: RodeIOS na California
SUISSA: Concurso de ski em

Saint Moritz.

(;INES (;OROADOS
REX, áE 2 horas:

IENTRE LADR.OES DE
GADO com Tom Keene e

A M.AO QUE APERTA--
12' e 13' episodios.
Preço:-I $000.

-A 'S 4,3U, 6,30 e 8,30:
I

Bonbonzinho c(Jm Pal�'
meirim, OscarÍto, Conchita de
!VIorais e outros. •.

Preços:-2$500 e 2$000.

ROYAL, ás 7 e 8,30 horas: ;
A CRUZ DOS ANOS com I

Beulah Bondi e Victor Moore.l
NINGUEM ESCAPA com,'Prestoo Fos ter e Margaret Gal

laghan.
Preço:-l $000.

-A'S 5, 6,30 e 8,30: I
Mulher antes de I

tudo com Jessie Mathews. IPreço:-l $500.

A DIRETORIA

«L'lguna, 8 de abril de 1938.
I llmo. snr. Redator do Jornal

do Rio de Janeh$o A Gazeta. Florian,)poLs. Que-
I

rendo eu, desfazer um artigo,
talvez demaziado precipitado pu
bli-ado pelo o jornal «Correio
do Sul», desta cidade, em edi

ção do dia 20 de Março do
i ano corrente, com referecias in'

'justas a minha pessôa, provenien
te de um relogio perdido por
uma filha do snr. João Sbrunz

Taràrz ô

o n s ontz 00 5f-1S0t-iE-· I

d harei
TE TASARA. zi, venho, certo e qu':! ac arei

acolhimento MS colunas do vos-

A's 20,30 A PRf::·-8 Em SU�3lrl DE 50 valoroso jornal, solicitar a

TfiLENT05 um programa para calouros. pcblicr çr o desta, baseado unica-

..

A's horas certas, jornais [alaàos com nr _

mente em f-lt,)s :::r.Jadeiros, para
ttctcs em primeira mão, fGrneriélas pela A NOI· que não va achincalhar o nome

TE, rz oferta ào ['asa 6uimard s Ltoa. II d
.

e quem quer que seja, uma

5peaRrze lelso 6uimarõi:s
vez que não haja razão para

I tal.

I Declara o «Correio do Sul�
no artigo intitulado «Casos de

I Policia> que a relojoaria Labes,
I por diversas vezes tem comprado
joias de procedencias duvidosas.

Como é que o «Cc'meio do
Sul» póde afirmar semelhante
coisa, se o snr. Delegado de
Policia, jamais recebeu, ou rece

berá, qualquer queixa que pro
ventura venha a. melindrar a mi-

I nha honestidade?
Dí? Diz também, que o relogie

?erdido foi por mim comprado e
lGrrkntes. d dven í o a prestação. Poderei afiro

!' esfazendo
{Urna calünla"

GUSTAVO DA COSTA
PEREIRA

I
,

, j
í

Programa dhuno

Secretario

Formidavel !
Grande vendas estão sendo feitas das maquí- i �nas �e costuras e bordados marca METEOR. (In

dustria alemã). Não adquira sua maquina sem co

nhecer nossos preços e condições de venda.
Lições de bordados gratís

Informações com o representante J. Braunsperger.
e José Galliani.

Rue Conselheiro Mafra, 66
FLORIANOPOLlS

. ,

o
.

:

AMANHÁ- ORlA�DO S�!LVA

mar qre ;5S0 não passa d� urna

verdadeira calúnia, pois nada le

nho a ver com a questão do rc

logio, porquo foi meu emprega-
I d

.

00 quem ven reu por autonzação
da senhora mãe dêle, possuidora
do dib relogio ha mais de dois

®O � ri �'-d-- anos, colnorme verificou o S'1r.

,

' aeon O R � {�r Delt�gado de Policia, em mves-

dos C i n f3m aS tt�gaçãO para sulucionar a que';'
ao err- apreço.

I "O prlnelpe e � mendigo" Agora o que não é justo, �

I' «E;:a il:tO. ?f1i!ado ': museu- que o «Correio do Sul" ahrme

l�so: �t'u� !u:,::'r10 e �,'1l<,ã0, (! té·1 u�a deterr.ninad� c0i�a, baseada
I I� flca; �,('H"":, r:j+���'I ,e descolo-

u�lcamente em m!?rmações que
I rida, como o "cu aom o bord do, nao merecem cremtl)S,

l��"our�: e�ta"�a MW b�,i!�o._, Tra-j ,E' bem �erdad� q�e o �nr.

da, e",rOfJ�C!�i;l, a �)lu?� ..1,-: gor- diretor de> CItado )!.Jrnal calunia.

I
ro, d(;S;).�t�la�o o armmho

d.3 go· dor, quando procurei-o para ex·

la. O glbüO t:flha buracos e. e;1) plícar a questão, o mestrlo pro
l �odo .

o set� a.speto tr;::n'pNe'-�él a ,neteu-me retifica:tão Jo artigo,
I mcu.na. A Cinta, l\)n�:l e temv,>l, por'�m o que não se deu at� hoje.
't:a7..1a long'l espada, CObl"íÜ por ') (jue assim tardou a {ninha de-
b·h j f'" 'dfam .. a Ce ,erro. ,:'lua atltu e rln' fega.
farrona d�nolt�va, imedíatllmenk, Certo de que varri qualquer
um espaaa;::mm em bllsca de a- duvicia das pC3sôas que não me

vellturas.» conhecem, agradeço penhorada-
I ASSHP, ;vlark TWdin, o g�nio •

_ menle.

I
da litera�ura inglêsa, ctescre\'eu De um amigo e admirador.

I Miles Hendon, o avel�tureiro, o Hercilio Labes

I' boemio de sua classica novela firm:i reconhecida pdo tabelião
«The prince anel the paUDep> Raul Ferreira.

! (. O pnucip:� e o mendigo»), e,

I assim, justal·nente, c&rattrisado se',gundo a novela, aparece () 5U· Adoraçãoper-idolo, o rmnaflt:co impetuoso
IErrol Flvnn, !la grand,� produ- é a marca �ue ?omina na atuaIí-

ã d W -

-

-� I I )f R
dade e dommara sempre.Qualqne-

J ç o.a ariler,
.

qu� o .... , J

que seia a sua necessidade de
anuncIa p,ara hOJe.. .

perfumarias, prefira sempre
- «.:iemple me veja env"lvI- as da marca

do em aventuras» _. COJllentava Adora�ão
r F!ynn, durante a firmagem de «O

II �)rincipe e � pobJe» � <�Pa,ece I
cidos em ambientes distintos, UIlI

que o Destm:, não sattsfeüQ C0m i reI e um mendigo, por casualid�
oferecer oc�slões para eu as vi- i de, t:ocarr. de roupa e saem ps
ver, na realIdade, se compraz tam-I ra conhecer mundos diversOl ..
bem. em que. _as tenha na fiçãO·1 Londres do seculo XVI f.i fi�I-.
P,sslm, «Capltao Blood» e «Car- ente levado á téla v nd .

rl B· d L". (I
' e o se, e()r-

ga _a,
r!
nga a. Igelra» reiOrça� tre outras grandiosas sequencias.

o s�ntIuo éle mmhóls palavms. MI' I a que descreve a coroação dLJ
!es Hendon, o espadachim va- rei da Inglaterra sucessor de:
bdi'

,

ga un 0, que sou nesse romance I Henrique VdI.
de Mark Twain. é um delicioso Bil'ly e 8 ·b'oy M h d

.

'd
..

o auc, OIS ge·'
tipo e a�enture,ro. mcorrigi"e�, mem absolutamente iguais, acom-'

c�paz de Jogar a vlda.e a leh- panham Flynn e, mais, Claude:
Cidade. :m tror.a de alguma nO-I Rains, Balton Mac Lane, Henrr
va emoça�»: ,Skphemon, Pbylis Barry e ou

. «O pnnClpe e o mendigo» é I tros.,; : urna das ffi:lis. i10taveis noveld5 de A direção coube a WiUiarlll

19rande h�m_omla e narra a bis-I Dlderle, que dirigiu «G-meo con

tona de dOIS m('mnos, que, nas-j tra o imt;-'cíio do ctime».

Oas 9.00 ás 18,00 horas

VE

Das 18.00 ás 23.00 horce

18-00

r�AIU�O filE OllVEU1A

ALMIRANTE

com

Rrzglonal
õ

e P�reira filho
Orquestr-a drz Gansas
Raoamés rz ezu 5wing fhJe
Romrzu 6hipsrnan corn a Ol'quesh'Q

t'cncer+oe
Eauarào Patanê e suo Típica

Praia do :'/!üller, plano, com l , 300 me-UITI belo terreno na

tros quadrados.
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Dia de Tira n t e••

o do professor
sa, escritores que procuram incutir no espirita da mocidade o ve- persegui-lo, hando endividado e perdendo os poucos haveres que
neno do seticismo e da descrença histórica. pOSSUIU.

Ah1 Que grande, que terrível mal faz essa gente P. nacionali- Dotad ..: .J" excepcional energia, não desanimava, por érn,e,
dade! vindo para a capital do vice reino, concebeu o projéto de varios me'

E como se comprazem êles em atacar com particular rancor a Ihoramentos urbe nos de grande vulto.

grandiosa figura de Tiradentes! Houve quem considerasse Tiradentes um desordeiro, per

Ele, o glorioso precursor da nossa independência, que teve ter sido prêso quando, levado peÍos seus sentimentos de humani
a mais infeliz das .. idas e a mais infamante das roortes, encontra dade, entrou em conflito com um desalmado senhor que infligiCi ao
ainda na posteridade detratores das suas excelsas qualidades. I

escravo cast-no torpe e Injusto.
cíviccs. Qualificam rle "ii interesse o seu entusiasmo pela liberta- I E' que, para ser agradavel á monarquia portuguêsa, cada

Malditos. pois, os que atentam contra essa religião da Pa- ção da Patria; taxam de covardia a resignação verdadeiramente I qual naquela época se comprazia cm descobrir mais um epíteto
tria, procurando d�minuir o mérito. d�s herois; �b.ens;oados os que I �rist� com qllle, aceitou o sacrilicio. ch�mam.no aventureiro, porq�e-- inlamente co,"? que sujar, a lembr,ança d� �éprübo.
promovem ou praticam a reverência a sua rnemona. IlOtchgente e ativo-e-procurava uma posição correspondente a esse" E fOI n�ssas fontes capciosas e injustas que foram colher

Mais necessària ela se faz num país novo como o nosso. atributos. argumentos, felizmente poucos, pouquissimos que ousaram repe-
Vivemos a infância do Brasil; nossa historia ainda á Cur- I O próprio historiador Joaquim Norberto conclue, � o de- tir o insulto mesmo depois da glorificação do rnartir.

ta, embora repleta de episodios épicos, mas não podemos, nes- poimento d� um conjurado que achou a fisionomia de Tiradentes I Tlfadentes abraçou e perdoou (l carrasco que o iria exe

tes séculos de vda possuir a mesma extensa tradição dos povos leia e espantada que <êle tinha um r specto repelente». I cutar considerando, como o Santo de Assis, verdadeiros irmãos

milenarios. Como nunca se casou, concluiu outro historiador que teria em Jesus Cristo todos os seres bons ou maus que conhecia.
Além disso, como todo país vasto e acolhedor temos sido sido um devasso. Revelou com êsse gesto, tão mal compreendido por al-

procurado! por imigrantes de nacionalidades vanas, que acorrem, Até o proprio martirio lhe quizeram negar, guns, urna b �,ndadG exemplarmente cristã.
em massa, ás nossas hospitaleiras plagas. Já houve quem afirmasse que á última h-sra, Tiradente3 Ao saber que Iôra comutada a pena dos demais conjura-

Estes senhores. Jois motivos fortes, para que se incremen- [ôra substituído no cadafalso. dos e que só êle subiria ao patíbulo, sinceramente alegrou-se o

te e ative o sentimento de brasilidade. Como si o ato não tivesse sido horrivelmente público, co - grande sacrificado.

Estes, senl ores, dois motivos fortes por que se tornam mo ei o corpo esquartejado e a cabeça do martir não tivessem si- Foi pois um martir pelo solri.nento, e um santo pela rc-

passiveis de execração os escritores sem patnctismo que vivem a do expostos á execração popular. signação,
devassar arquivos na ansia deletéria de encontrar alguma <ousa Só meus senhores, quem se dedica á educações da moei- Tiradentes foi, um espirita inteligente, bravo, enérgico,
que possa vir em, desah0m:' dos nossos lídimos herois nacionais! dade e bem de perto lh� conhece as ptedi.sposições poderá avaliar I' bondoso, humanitario, cren�e e pie�oso leal e ma?nanimo.

Num paIs menos liberal que o nosso; bem caro, de certo a palavra, falada ou escuta, que traz em SI o germem da conlu A pesar de tudo lS�O, porem teve uma VIda proíundamen-
lhes custaria a empreza. são ou da dúvida. te infeliz.

-Não, meus caros estudantes, não acrediteis nêsses dene- Pois bem. meus senhores si o inlortanio, por si só nos

gridôres de cotíceitos; -amai -ê admirai d figura solredôra e ul- leva a simpatizar com o mlortunado, que prolund I simpatia e ve

trajad-t de Ti.'ndentes, vêde no seu' lJiart,irio o símbolo da Patria aeração não nos merecerá o grande Tiradentes que, tendo arros

oprimida de outras elas; v�de m sua ghriâ'iY s1mboIQ'" da-.Pat.ría
I
tad.Q d'uran�e 40 anos os azares de uma estrela funesta, consagrou

obscura e ingloria do remida e triunfante de hoje. O? últimos anos, de vida á luta r-ela independencia da Patria, so-

Titadente:i, sem ter tido os estudos que tiveram 05 seus [rendo e morre;�'di} por êsse luminoso ideal?
companheiros de conspiração, tiaba a mesma ilustração da rnaiona

-

do seu riêles, segundo provam documentos autênticos e insuspeitos. Senhores."
Sem ser um profissional praticava com ínvejavel habilida- Na época atual em que um VIVO sôpco de nacionalismo

de a arte dentária. emanado do poder central contagia ,qs Estados e vai tonificar a

Sem ter estudado rr edici.ia, realizou curas adrniraveis, pe- alma brasileira nos mais afastados rincões do país, [azendo-uos
lo grande conhecimento que possuía de plantas virtuosas. I fremir de entusiasmo e de fé nos destinos sublimes da Pátria, ben-

Revelou por mais de uma vez conhecimentos de engenharia digamos aos que o inspiraram e aos que o senfe�1 aos que o "oi-
civil e de minas. rnam e transmitem aos que trabalham e creern e Vibra, i e anseiam,

Tudo isso prova que era homem de talento numa cO'Ilunhão adrniravel de idéias e de !'-entimentos, grandioso�!
Como oficial de milícias revelou-se bravu e habilidoso na C r

r
1\1' ..

captura e no interrogiltO!io de fascinoras que infestavam o sertã; da
oneertos e Impezm ues

..

sle Mdatt!'-ewsl-:-- a
. I. 81etD.sta a !!DlraVe �a

sua te.ra.
I
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. Aba?donando eS,ta carreira, magoado por constantes
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tenções dedicou-se á ffime!'dção, onde a má sorte continuou a Rua Conselheiro Mafra n' 66
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• 's- que a Graum�unt British apr�-

• I,; sentarà hoje no ROYAL (\ que
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� nos traz de volta a adoravel

assem- • O e�xe s e a !etar-vos na avalan- ;; «sempreviva», a estrela ruais
che dos FEL�ZARDOS I ,completa do cinema, e a primei-

ra bailarina dos palcos do velho
mundo. Feite para delíci ar os

olhos e encantar os ouvidos, está
cheio de deslumbrantes numeras

musicais de revista em que Jessie
Matthews dansa C0mo só ela sa
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'hoje teuí uma noite de Iram ,()

Não vos obrigarei senhores, a desperdiçar a vos�a aterr

!rão com a reminiscencia de fatos em demasia conhecidos.
Ninguem ignora, o que tenha sido, fOm linhas gerais o movi

mento político denominado Inconfidência Mineira, nem a figura do
seu grande herói: o Tira dentes.

O que eu pretendo fazer deste meu discurso é um híno de
louvor li lua excelsa figura e um grito de protesto contra os hís
foriadores sem alma qUI� lhe t�m procurado denegrir a memória.

Sejam. minhis palavras, principalmente para a mocidade qtlerOme ouve, uma sincera e paternal advertência contra eS6es dem�lido- �
re. da hi�lória; contra esses modernos Eróstratos que, outros titulas I !J
.não tendo 'com que passar á Imortalidade, recorrem ao expedíenle I �
do ephesio que destruiu o templo de Diana. I �

Sever/JS penalidades deviam ser cominada:! a esses .:.rriveis II �inimig('Q da Pátria. G
! ,s que, Scnh:::res! 10-
Quando alguem deu o seu sangue e 11 wa ,ida pelo bem co-I i

mum e morreu resignado e contente sonhando C0m a felicidade da

fPatria e foi por isso elevado â cate�oria de herói nacional, que nos

importa saber de uns ou outros deshses humano� que f,or velltura·

lenha praticado? I MELBA DO�IS CRUZ, residente CARMEN KRUGER, residente em
Revolvamos a ,ida dos que o acusam e acharemos as mesmas em Rio Capinzal, contemplada com Blurr:enau, contemplada, com o pre- Es Idfaltas ou maiores, com til poderosa agravante dt! não terem dado a O premio maior de Rs. 5: 175$000, mio maior de Rs. f: 175$000

'" OIera a
vida peld ?átria. no sorteio de 18-1-1938 no sorteio de 18-2-1938.1' perdida

Si tahtas existências pecadoras Sê ti m remido por uma hora ----------------------- "G f'
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apenas e sacn teJCl, por que avemos e esqua nn ar a VI a os
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'1 !9f9. 4 de M � i 4 d ..'�.... ..'g�_
quem tenha achado, no trajeto"
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""J>" e H0tel Gloria.

uma obra pr'ma. para n:P3r a orne e um momento. � aIs um os ormidaveis sorteios da r-.. d
....

t, I).t,

E nós, temos tido infelisrP ate brasileiros que e�sjm têm pro- 'ti fv'J utuO P !'�ed I·�. I.
....... re 1.0 ':;�i Entender-se com o dr. Camaréi

cedido. •
� = = Martins, Trajano I-(Sobrado)_

Para se tornarem c(,nhecich)s e ganhareu ma boa gorgeta dos � HABILITAi-VOS! INSCREVEi.aVOS '. � V E N O E - S E
editores, não hesilam em vasc.ulh�r ctrquivos I ,1 busca de episódios O i �

:�

deprecia2orf's á merr,ória dos n'JSSDZ grande� .altos. • N ã ....

, esqueça rn . 4 de Maio, mês de Maria ii
Enquar.tc ('s outros PIW/_'; se legozljam e ufanam de heróis d<� e G

esistêBcia duvidosa e quasi lendária, nós temos para vergonha nos·I....."--------•••---------O.O•••G

discurso
EX!l1o. Sr. Interventor Federal, Nobilíssimas auto

ridades, Exmas. Senhoras t' Senhores, Bonissimos alunos.

o culto dos an'�'?<:'3,ajü3 é a pira sagrada, onde arde a

chama do patriotismo, é a forja onde se apura e ennjece a têm

pera da nacionalidade.
E' na vida heróica dos que precederam, a03 seus exem

pios de bravura e de consôlo pala os momentos difie,'i3, a cora

gem e a resignação para o cumprimento dos mais arduos deveres

Senhores
O panorama mundial é aseustador.
As guerras de conquistas �e sucedem.
Parece que retrocederemos á época

direito tia força.
Já não basta ser grande; é preciso ser forte,
E e maior força de uma nação está no. espirito

povo e dos seus dirigentes.
.. lV\ais que nos beligeros engenhos, no patriotismo e na disci-

plina dos seus filhos, reside a soberania de uma Pátria.
Em 19 J 4 a pequenina Bélgica revelou-se tão grande co

mo as maiores potências e o SEoU rei maior que todos os outros.

Ele não seguiu a velha e cômoda norma do «preparemo
nos e... vão», DIas hlimbreou com os seus soldados na frente de
batalha.

E êsse patriotismo, êSlle espirita de coragem e �acrificio
�Ó se CODquístam por uma sólida e bem orientada edu::açãú ci
vica da juventude, nas escoias e nos quarteis.

; E a base des&a educação e justamente o estudo aprofun
dado da História e da Constituição patrias, é o conhec.imento dos
átos de nobreza e heroismo dos que lutaram pela sua libt!rdade;
das leis que promovem o seu engrandp.cimento.

Mas, senhores mesmo depois de abandonados os bancos
escolares. quando a luta intensa e diolurna pela felicidade absorve
por completo o eapiri�o do homem, ha necessidade de que êle se

achegue de quando em quando, á pira sagrada a que aludi, para
reavivar ao seu contacto a chama do amor pátrio.

Bem avillados pois os Governos qUI! determinam
bléias cívicas como a que neste momento consÜtuimos,

'SEMPRE

Odílon
•

----------------------'--------------�

PAGANDO

sucesr,o.

o prédio á rua Conselheiru
Mafra !]' 50. em frente ao
Mercado ,'úblico. Para tra
tar á mesma rua numero 110.
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lil:tltes de iniciar a sua entrevista, o sr, Getulio Vargas declarou
30S jOi�il�j,�llistas� estar con.vencido qlle COD1

llinpreMiliisa O� prob!einas ,]a administração
- ,

seevace ao 9�11 't:�aiS"� b.
,,---_� .. __ "'.__._;....... ...:.,.u.�.�. _.v_

.".., - ,

essas reumees em que e�I:p'oe" ia.
pública, estava prestando um

a,

,

ticenciado o

João Carlos
sr. Inspetoria da'

Alfandega
CELULA COMUNISTA

DESCOBERTA

,

} ,

n\fIVERSARI.n,t>!VI;:) senhorinha Judite Gou!art, Iun-
SUA. ILA' CORREA DA LUZ cionaria do Tesouro do Estado. PORTO ,L\I..EGRE, 23 o inter- Homenagem ao dr. ruo, 23--·A nefasta atividade I apartamento, um dos investiga-A efeméride do dia de amanhã, CHEGAllI UNS ventor Cordeiro de }I'ari3s concedeu Zenon Leite dos comunistas não cessou com a dores percebeu um individuo em
assinala a passagem do aniversa- \

.

1 J
aro ano de licença 30 sr, João Caro

I
-

d
.

d
.

d it d" i nossa capita iospeda dêsde los M"cIl1:.do. lente catedratíco da Ontem, ás 12 horas, por ocasião ec osao o movimento e novem- 1 atítu es SUSpeI as, que, a rua,rio natalício da exma. sra. d. Ilá ôntem, o nosso distinto conterra- Faculdade de Direito de Porto ,l\le- do sr. dr. Zenon Leite, passar o bro de 35. tudo observava, através de uma

.

Corrêa Pinto da Luz, dignissima neo, sr. Adolfo Nícolich Livra- gre, que se encontra, atualmente, Inspetoria da ..'-\.lfandeg3 ao Só'U su- Ainda agora, audacioso grupo das janelas, Dado o alarme, o
esposa do nosso conterranco S". mento capitalista e aba t d _

I no Rio. ostítuto legal escntuãrto da classe
de comunistas lentou reorganizar desconhecido fugiu desordenamen-. �

S.,. p. .

'
,

,s a o co I '�"�_"_m awm ...... _ ....__ .. _ ... F., sr. Clementino de Brito, umca-ntão 1 vio . into da Luz, hr»- merciante em Montevidéu

I
!'f dI"h'1ll" grupo de tuncíonartos,e agentes üs- uma celula vermelha e se não Ios- te. Com o auxilio, porém, de

80 oficial do 1'�XC,['Cl'to Brasile ',11'0.
.

.u J. ,

',. .!LU' jitERIA DO JEST�;\,'"
.. , O Ilustre hospede que e Iilho DIfa. DI"" cais_ do i�'P()��? d.e con�umn preso se a vigilancia constanLe por parle guardas municipaes foi o indivi-

A aniversariante que desí.uta do nosso saudoso conterraneo "
UI E SANI'A toa-lhe sígnífícattva homenagem, Ja Seção de Segurança Politica duo suspeito capturado. Trata-se�

'I 1 I .. sr.
, .tr'AT ,.. '!O Irl'lll.T ,& , oferecendo Ine um estojo com umanesta capíta (e arga projeção so- Durval Livramento, e cunhado �,.l:1UlLiuul"f.l:lII

I caneta-tinteiro e uma lapiseira de breve teríamos uma repetição da de Hilcar Leige, perigoso agitadorcial, é possuidora de aprimo. '.,dos do sr. l'.1ario Couto, diligente ,

ouro. epopéa de novembro. e conhecido das policias carioca e
dotes espirituais que muito a tor- Presidente da Federação de PeS- �lesult;ul@ €IOS Plloe... Em nome dos homenagcantcs I A direção do Partido Central paulista. Confessou êle \oda a
narn estimada no seio ela socie �[l tem sido milito visitadiss Kuios mainlee§ da ex'" I f:l.lol� o Escritura!io academíco de I tinha á sua sêde em São Paulo atuação dentro da célula eomunis-
d J fI

.

.

.

v.. 1 �lmo I _ • ,fP!rnto Walter Díehl, que Jil:lZ em
'

a e orianopolitana. na reside?c13 de sua progenitora iloaeao de sexta feJ-ll'ele./o a administração probídosa achando-se pres.entemente empe- ta.
Pelo auspicioso acontecimento, d. Ana LIvramento. ll"ili 22 d@COI.i.ente:.dodr ..ZenonLeite na noss� adl�a,.11 nhada em a�phar a sua p,ropa- Era ele o respo.is.ivel pela im-

a distinta dama será, amanhã, I na e �lsse da s�uda�e que ele de!x,a I ganda
na capital federal, enviando pressão dos boletins expedidos em

muito cumprimentada, á cujas T �e lLajaí; chegou. ôntem, o sr.
'.,0589 50'000'" O TI? selO. do funclOn.ahsmo que dírí-

para aO'[1' a conhecida agitadora nome do Partido Operário Leni-
h A G t H d M dDI' ::;00 3m mais como amigo e como colega ! ••

'"
�.

idomenagcns « azeta » se asso- "mo onono e iran a, ere-
5759 4:000S0001doque como chefe. .politica Galvão, mais conheci a nista colaborando as vezes, como

cia respeitosamente. gado de Policia daquele prospero 6036 2:000�.,'OOO Visivelmente comovido o Si'. dr. por « Pagú ». EsLa, ao ser prêsa, nseudonirno de Lino intimamenteI, município. ...
, d

'
-

d P
.

G3585 1:0008000 Zenon Leite agradeceu a �omena- i procurou resistir a policia, ai liga o a atricia alvão, era jun-
. peflue hoje o alúversal'io. na.ta-I� DR. ALEXANDHE PLAZZA lOl31 1'000"000 gem que seus colegas e amigos lhe'

se revestir a sua detenção de pe- tamente com esta o responsavellicio da exrna sra d Olmd na J) Ch
. ,q

I
prestavam, pondo em destaque 03 . •.. • •

R. .: '.
. I e apccó. chegou ôntem, o 1339 500$000 servi.ços que os mesmos prestaram npeClas lmpress;onantes, ql!e dI- pela orgamzação DO io de Janei·Mana GalIottl Koehng, esposa .do. sr. dr. Alexandre Plazza, médico 2031 500$000 á sua administração. zem bem do grao de audacla dos ro do Comite Regional do P. C.

sau�osQ, c?nterraneo sr. mDJor I residente naquela zona. 10287 500$000 E� .se.Bui.da o dr. Zen.o� Leite, elemenL,)s vermelhos. Ao ser pro- Além de revistas e jornais en-Jose Koebng. VIAJANTES IlLL90 500$000 qu.e dIrl�lU a nossa repa�tlçao adua- cedida a busca nas diversas de- contraram ae autoridades grandenelra com notavel capaCIdade e raw . .

C
.

(Via tenestl'e) brilhantismo durante cêrc!l de cin. pendenClas do predlO da rua .hI- quantidade de di-iulgação da ide·
Lista dos passageiros que se- O numero 5.7:)9 foi vendido na

co anos, rcceb�u os cumprim:!ntos chorro n. 99, «Pagú', aproveitan- ologia marxista, assim como de-

gniram para o norte do Fstad cidade de Florianopolis, o nllmero
de todos 05 presentes. do-se da situação de ficar a sós .>enhos e alegorias, cujo fundo era

, -,",. o, O dr. Zenon Leite segue hoje .

f d t essencialmente revolucionario.pela Emnreza Viacão Cruzeiro 3585 na cidade de AraranO'uá e para Uru juaiana, onde vai dirigi; com um lIlves Iga or, enquan o

Ltda:-C;milia Sil�a e familia, os demais numeros sabe-se ter�m ,I a actuan1 local. os demais registavam tudo, alve- Entre os numerosos desenhos
Emilio Dalso(juio, Anisio Luz, I sid0 adquiridos pGr pessôas re-

� GAZEr"�,�.'_ue_. te_vi! s�mpre e� iOll-O por duas vezes com um re- 'lpreendidos, a policia encontrou

]\'1,,' d or' J
�

S X'd 'd d d R' d TI'"
s. um .e!ll.;:dt:lW armt;Jo, apre- volver marca O., calibre 38. o retraro de uma mulher ainda.lana Le. IveIXra,. oao A' a. - I Si .entes na Cl a e o. 10 e -;) á- ',')en·",�';'�'l'he votos de fell'z Vl'ar(!',m hl'm,L, -

t'
.

d f I'
'

ti' tI'La 1)- -- nao a"mgm O e Izmen e o avo. Joven e com raço; mascu QS e on-VIer, UIza. aV1ef, �.nto�lla i neno. -' como a S'.la exma. familia. d d P
.. ..

E d d·l··O· Krastch, LUIZ Bert:)Ji, Elfràs1ha ." ----��=�-"=--- Subj ulgada e esarma a, atncIa gmaIS. ntran o em 1 1genClassr. Irmeu Manguilhot, faz F' .

d '1' I GaIvão, revelando revoltante ci- um .arupo de investigadores con-
anos hoje. N�1:��a'Ma�hdo:ei�::aM;���tl�: I �'D JOS-=PHINA SCHWEIDSON

nismo. disge calmamente aos po- seguiu descobrir a pista da mu-
O dia de hoje regi:;ta o aniver- Tarci!�a Mirada, Tuffi Michrep, Pt ra. L liciaes que acorreram em socorro lher, que foi finalmente presa em

sario natalicio do nosso eOllte','I'a' - I le a 'ompanhl'a de um I'ndI'vI'duo tam' Adalberto Geleccker, Olindino I
ao co g • L: -

neo sr. Custodio Ferreira Ban- j)ain e Ana Rita Machado. I (Especialista em doen�as de Senhoras -«Agora que falhei, na ocasião bem por demais exotico.
deira, fiscal do Imposto, apose!�- J culminante, voc�s podem me le Emm eles: Yára Silva Jardim
tado.

" PELOS CLUBES I
e erean�as) var para a polida, pois eu bem e Francisco Vaz.

Firmado peio sr. Manoel Bri-! mudou seu CONSULTORIO para á mereço este castigo para não mais Tambem foi preso Julio dos
Assinala o dia (�:; amanhã,o' � Ih .;;). t

.,

tJ' to, secretario do Desterro Be- Ia. ap. Jan os que Ja ,eve o seu nome

thniversario na�.!Ik.io do nosso CO'1' creativo Esporte Clube, recebe- Rua Feligle Sehmidt, 39 Em um armario da casa onde no noticiario dos iornais, quando
el'l'�.ne�\�'·, J:1Jur:c? Cc)uLo, aI "o

'DOS convite para assistimos a vivia «Pagú" as autoridades apre- ha tempos, tentou obter uma eD-
fUnCIOna. LO d0.mInlstro ,do. TIa- domingueira. que este clube l'ea. HORARiO � das 10 1�2 ás 12 e das 2 ás 5 horas enderam copio:;;::. documentação e trevista com Luiz Carlos Prestes,

�

�aJh�. S 40. amsta de DJrelto d3 Ili;.;arú em a noite de hoje, em numerosos boletins subversivos.
RESTAURAN.li ar1hdade de S. Paulo_

I :>n:1 sC'de social. mm......... As autoridades efetuaram oom- BAB-

�I!!
---- ,- - ----

bem a prisãG> de outra perigosa I TE "ELITE"
, Ocorre, hoie, o aniversario na-, r�NI<'ÍH��ros

:., T, i1I N T U R A R I A agitadora, Odila Nigro, á aveni- .. Praça 15 de Novembro esquinai�'llicio do sr. Haulino Hor� Fcr-I Encontra-se enfêrmo, guardan- ;, III da Delfim Moreira numerú 88, Tiradentes
ro, que. a.caba de ;oncJu;I'. I?o'n I do o leito, o abalizad0 eng�nhei- ;l apartamento 2, por meio de quem O Elite continúa modestamen-

�olas dlstmtas. a ua. se�le do
I i'v sr. t<'l'ederico Selva, a quem � pode a policia realizar os ultimos te vendendo o seu ChurrascJ

curso de farmac13 de Belo

RO-, desejamos um pronto e rápido I�.... ,�, S'E'tLEY1fA e d �. trabalhos de desarticulação da ce- Curitibano ao mesmo preço, e
riwlilte. restabelecimento. e � ..ii:. na a muls

I
lula vermelha e que culminaram oferece todos os dias Piatos es-

Transcorre, hoie, o aniversario

i Rll!a Tiradentes D. 7 Fne�) 752 com a diligencia do quartel-gene- peciais, e variados. Familiar.
natalicio do sr. Joaquim Batista,

. SRA. JOSE' VAZ ral da mesma.

antigo comtJreiante nestl capital. Encont.ra-se enfêrma, recolhida ---- Ao ser procedida a revista no F
·

d1
.

d AI d'
...........,.--_............. :mrr,:••,.w•••..,,!__ '""·� --i"':"'!!IIiI\1!!J!IITTI ,_ .�_"""_...._.,.,..'.,._>._,J!'�

I
armac Ia eNAIR RAMOS ::lO eIto, a exma. sra. . a la ��'l:.l.�&J.iU'"'�cl.j,,�1.;t;fliti"��;i.i.lit:'ú.Ji!..;..,�"',.��:��"j""�1al!1a'f®��"""'-""""".,.,.,_,.,.- �

PaEsará amanhã, o seu aniver- Felipe Vaz, esp0sa do sr. José �� • ' I t-sario nati:llicio a graoiosa e gentil
da Costa Vaz, diligente funcio- '.,i

CO O ln I O' p an ao
s 'nhorinha Nair Ramos, dedicada nario da Contadoria Geral do d �

,

,;

,

I Estará de plantão h0;e, a Far-" . .

1 l'
�

d A Estado. I i,,}j
I

oi
wnClOnana r, a expec Iça0 e'

� I macia Germania sita á rUa Con-
C8zeta�. OPERADO IRi d'

. , C' t selheiro Mafra.
é'nTROS PARTEllI Foi submetido a uma interven

I! \
Não tolére O esbanjamento, o desper ICIO, em sua casa. or e o .. _

Para o Itio de Janeiro, acom- ção cirurgica no Hospital de Ca- 11 mal pela �'a�z, começando hoje mesmo a economizar: Agradecimento
pDnhada de seu gentil filhinho rid[�d�, pelo abalizado roê.dico eS-lt� Adquira o famoso "fogão GERAL"?, o "Ieader da ECONOMIA'"
Fernando, seguiu, ôntcm, a exma. peClahsta dr. Waldemar NIemeyer, �'il &1as cosinhas brm;Ueiras ! Francisco Roberto Silva, se-

sra. d. Flora Lassance Machado, o galante jovem Ulmar, diJétl) iT� O "Fcgão GERAL" não precisa de "fogo cerrado" para esquen-
nhora e filhos ainda acabrunhado�

esposa d_o nosso ?l.stinto conL�r- filhinho do nosso di�tinto conter-
. (:1 t G�sta menos Si) .g. d:3 B\!ue {;"'.ua�"llIer outro fogão.

com o falecimento de sua mãe

��ne.o e Ilustre ofICIal do. ExeI'Clto I raoeo_
sr. Alfr.edo �Ilva, operoso" ��

ar... i "1 "'lI ,,� sogra e avó d. Clarinda Duarte
h aCIOnai sr. tenente NIlton Ma- prefeito de Blguassu. !]�

Visite hoje mesmo o nosso mostruario para certificar-se da qua- e Silva ocorrido em Alto Biguas-
eoado.

'

I �; lidade do "ilL"'OO:;í ft "G L'.
sú em 15 do corrente, vêm tor-

Seguio ôntem, para o Rio de

t�"
r DOU' ..., nar publico a sua gratidão a to-

das as pessôas que enviaram �J I1neiro, onde vai fixar residen- l1p f·:'cia a nOS3a conterranea senhorinha rD essores em vla- , sames, telegramas, cartas, cartô\
r" flôres e corôas. Outrosim exter,Leonor Livramento, que durante

B ., í g: ..

O b·l'"d d P f .{'- dem a sua gratidão aos que:

����i��:�)�::s�r���a�on�a�;�itl�!�lgem para o riJSI/"i LCOnOmla � ura II a e � erlel�ao acompanharam o corpo até a sua

mente aposentou-se como funcio- 1\"1 DEPOSITARiO .tE REPRESENTANTE GERAL última morada e ao ilustre facul-

naria da extinta Assembléia

Le-,
J'\f!ARSELH.L\, 23 Com destino

I �;� I-t V· I La A.
tativ0 dr. Sizenando Teixeira pe-

g lslativa.
ao Rio de Janeiro partiram hoje a li lo tratamento que dispensou a

I
a bordo do povo CAMPANA os

prO-I W III! extinta.

Sã�i�Z�lo�n!:n, gOCZOOillded;:�f�s� : l �;�::*l���g! �?::�mA:}:�F;a;�
I �:���"�1>.K'r���'��;�::::�=:� -.��!::ja Fone 1561 19���0 Biguassú, 16 de Abril de:

�',1-�ko-'��:t_�·_�_(_·:;:�_�IiiI._.,U1��y!l1lll,ENlliIIIiEílO-N�:11!I1!fm!�IIiI�-�M�iD:I·:dBi1eD-r�-I�IIIÍII:-a-�·!iD�.�iiíiI:ÍIÍ�â;:,liií�üíp:tM;BiÉÍlup.:;Ra�·�-�·ioil!lIieE·�·�-;�����:��l��;D��;�:;a:;ô�= I
rVllAq.,.JCH at.-avfbz da trama (JlleMARK TWAVN imàJCinou e que aWAPlNER BROS reaU-

O
qlle eOllsritllirá "'" dos

mcsmagaps EbstaeuEueessO UM E N D I G O
.

\,

Paeôa boie o aniversario natél.
licio do sr. Euclides Portpla, fun
cionario do Departament® de
Sam!e.
Faz anos h(Jie o sr. Evald

lVl Ilnd funcionario da Carlos Hoe
pcke S. A.

r �
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!1�' �LAUDE RAINS - a linda PIIELIS BARRIS - HENRY STEPUENSON - BARTON MAC LANE
�.,<;

f'J! DIRIEÇAO DE WlllAN KEIGHL!EY MUSICAS DE RORNGOLD
f:, !"mra �dto,,? de!g�..uIGt e mnscl1daso, sua atitude de fanfarrão, d@Dotava desde logo um espadaehim"I.

r �i§;síiDil. se apie�. euta o imeaso e inconfundível astro nc. UM da Companhia número U�i

1.-, N'j'\I p-'" I ÇI ;"-:.. COlujioea@ S®lU�ngo fi., 7' -N11!ei@ual da D. lF. B. P R ]E ç OS:

!,_ �,;1 w ognl\in!Cl� I �(�X. I�GRPlÁN NIEWS 2Ü)�42 ... atuag§dades mundiais. ..esoO e 20$0OO�"; mtl�ol·osameDte suspellsa� as enu·ad,[as de favo !I.. 4íf�
i;'If1'!l'2'S'tti'"'Jli1)f'@��i.wffil!t reF RR"iIlf....WYS ''SE :rrr:mrm' I' ,,!fflMti'itW f
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