
,

;. Comentando o ato do prefeito de J'araguá, regulando IH!

,I ) ,.i)l�cr.íções nos cemitérios, o «CORnEIO DA MANHÃ», de 30 do
1 J. ""1'I'I'XlmO passado escreve:
�.

..

-O �rcle�n de Jarngu', Santa Ca�rina, tepen� Leon�as
�_.M.�� =�����mMwwd������_�_m����� �����.�n�.���W��ri���U��.������.���

J [erJ?ste.r, b(jlx�,u l�,rn �e:ret(') regulando as inscrições nos lapides dos:;t\ V O Z D O P O V O
--------

f'emlterw. locais. Elas somente deverão ser feitas em lingua do paiz.
".

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

() ml':;[TIO decreto faz saber que deverão ser aubst ituidaa 8S inseri
I nç;o,,� em idioma e�j snieiro pelo nosso, incluindo mesmo as POII
C3" exístentes em latim, ANO

,

Sem duvida:.. a08 que s� acham fóra do meio, ha de parecer

e'x.llIl.erael� el'&a. SOIUÇllO do prefeito de Jaraguâ. Mas, em vez de a

; ,.,tlcar, e pn'I;I�O ter-se em conta o que se passava em Sant.a Ca-

l;tri�I�' r�ntP'. das leis f�dp,rais .de,_mlCi:lnaliZação, �'l;;tinada., a im 1''-.J edil u l,bJ a lenta ria desagregação em que se vinham ernpenhaudn : �-

:J!:;�ntes eólt.rll.njeiros in umbidos da formação em nossa terno dos I '!li
qrnstos raCIaIS. I .. _.� ._._ ._. ._���-��.�-�:dlI����������.....,..;

, .

A legislação federal iâ existe de alguna meses a esta parte. ILXlste desde o começo do ano. E quando apareceu já o govêrnc .,
c!aqllele Estado do Sul se vinha empenhando no combate á ohra '

I rl(8
S. PAULO, 5-Um avião da

clesnacionalisadora, realizada cem lentidão e paciencia, e condimenta-
"

_, Vasp, quando inaugurava a linha

da com alguma dóse de arrogsncia. Santa Catarina foi a terra onde
! São PauloCoiania desviou-se de

t'(illa obra produziu os mais desoladores efeitos, E dahí as med ida s I r sua rota, em territorio goiano.

f':parentemf'nte excessivaa mas na realidade destinadas, com os seus 1/1
Três horas depois, quando voava

nce"'s()�, a mostrar que as autoridades brasileiras não estão dispos- In a as I
sem rumo, acabou-se a gazolina e

tal a fazer quaesquer concessões I.'tJ8 que recalcitrern. ,. ',_
ao anoitecer o piloto tentou for-

. Dir-II�-Q. com rel�ção ao decreto di, prefeito Herbster, que
I t: çar a descida, sob denso nevoeiro.

(I latim deveria ser excluído das exigencias da. lei, por ser uma lin-
A descida forçada deu-se num

p,1I3 morta e mais ou menos nossa, Mas para o pre-lominio do idio- campo cheio de cupins. O trem

ma patrjo, numa terra ern qu= pia Iôrn l'el"g:ld(), é conveniente f'
RIO, 5 - Na tropa regular pe-a os imprevistos e. senhor de 1 De qualquer modo, é uma viu- de aterrisagem danificou-se e o

I portuno vim-ar a jsua f'xrl" ,i";d,,,jl'. da Força Pública do Estado d'l todos 0:3 ob stnculos, quando a lo- 'gança tremenda, com que Corisco aparelho quasi capotou.
Não é jll'.. to 3p('l" aI ,II' II " nugas, p-ir a dar fl)rça� aos

Paraiba havia um soldado .:['1\), gica lhe avsegura a certeza de inicia a nova fase de mot ticinios Nenhum dos passageiros sofreu

vlnp combatem smrat"ii', rlf''li' I !"'pe La r d" III)S'IO naci.malism«
certa vez, se viu envolvido num vencer, atira-se c .rno um vertia- no sertão. Um desafio de sangue ferimentos, sendo recolhidos oi C3-

que se deff'ndf' f' não ;,gl!,JP. E 'I I "as I especi ti de Sant., Catarina' caso bastante expressivo de co- cleiro corisco el):lti'a a vítima. O� ás forças que surpreenderam e sa de moradia do proprietário à ..

f. preciso pão "'I( p-,"I' '1 p h ,'1\(' P 'i"im I' mpr=ender que SI'
vardia do bandido. Esse homem seus homens estão treinarias na mataram o "rei do cangaço". Até fazenda onde o aparelho desceu.

t,,�na indi�pf'lh'1Vel d,' '1;0 P ':JC) II q�, .1f,1O d« �e c, '-leguil' resul 111e fazia parte ela guarnição drl tccnica inl.ilivel do chefe e admi- mesmo na última parte do 'eu
-.----.-------

tudo eficaz. Souza, era um negro agigantado] rum-no tanto quanto o respeitam. cri�lC tremendo. Corisco revel: o
I Serão afastades d:::a

Já oilf'mim'l" dem lis 90b"e una qllestão tão grave. Até de Ullla força fisiea realmente in: O glUi)() comandadu por Coriséo seu caracter cruel e arrogante. I U \II U

�Jora. só os ealllrineflse., 'J,t:1.) le<p'rt,)'l, p )rque, no caso ria na.} vul.g�r, foi visi�ar a fa)miEa, qlle tem sido um furacão invencivel. Mandou as cabeças de suas víti- C t I('illOalização di) 'l!l-.;i 11 I, P Ir '�x·� ,I pi I nill) h,lU ve pi'Oviden,'ias senão
reSidIa I�O sertao

r

de 1 e�nam bo'l
..

1-\"'.�uticia -; qlle, o�'a chegam .de mas ao prefeito de Piranhas, em en ra
1:'8 suas.

co. Ao Lranspor !:I fronteIra, tUI MacelO, sobre as ultImas tropehas resposta á chacina dos seus com-

.

Drixl"m,,1 !l�, J" i" PI]) lih"rdade de açãll, sem estranhar que
fltacil�O por qlIatro. cangaceirils, I de C-)I'isco, vê� �onLil'rnar. intei· panheiros.

cd:!;; wLBi'vpnh L:) -n; :�:,! Lb; ,! ". m ,,'LB, POll'J mf'wno aí afirm ir grupo que �ra che�ta�o pOr �M:), ,PllDcllLe. a., prc.VIsoes qil8 fiZemos O tigre ferido, mais feroz que

qU(' a s"beraniil 'I B "".i _, o, I.vivr. lambo», tlm doq mal� ter,'zes fum 'a re�pelto da camp�:ll1ha ((lJe o nun(,3, atira·se aos primeiros atos

-.--------- parsas de Lampeão. Sob a amca
- b:mdi rlo louro desencadearia ainda c1c vingança. A3sa nharam no as

,� A U �'\� �N' "I'I5lr'�\ O· p�EÇO ç>l de fquatro canns que despeja-' ('ontra as populações da caatinga. balas da lei. O desafio de Corisco
•JJ ���, �\11 �

. I �..tl>' &iii riam ogo a qualquer ge�to de Seglll1dl) dizem os despachos pro acentúa as perspectivas do duélo
_. resistencia, foi o eX-Holdado COI1.! cedcnte� da capital alao'oana, em que já se advinhava entre o pe

,& � if'}id�\� �p \,1 �,;:.�,".nD"�j � cluzido para llma tapéra abando-' repre3alia contra a morte cle Lam: rigoso bandoleiro c as forças vo-

� i:'�, �';, �'� r� V W!i;:c�R ,� nada, onde os bandidos o dc�'
i

p3'ão e outros companheiros de lantes. Agora é que vai começar
__ ._._ ., ---- - pojaram pa roupa amarraram·no Cilllg'JÇ,'.). Curi'ico acaba de atacar a fase ma i;; ái'dua e mai� arrisca-

Ocr qIiHl!.6..··_, SO"bre O a�slulnto,
a um tronco de arvore e o e::l· a Fazenda dt' Patos, localizada da para a campanha contra o

�flv _ !§.lJ pancaram barbaramente. Só no no nwnicipio de Piranhas, onde cangaço.

'"
dia seguinte é qlle a pobre vítí' nS5'lS;;inou na.da menos de ·seis

(dec:c: ,. OU a A Gazeta," o ma foi socorrida pt;!, um 9'lrUl- pes-;ôas. TuI como fizeram as for·
nejo, que o recolhf'u a sua ca.;a, Ç:13 volantes, o bandido decapitou

�r· ,$,-:f.f·ã;:::it� �:i;���!l!IIlI;I)� lJ�m..os
Ilnde se curou Jus ferimenLos toda'! as suas víti'nas e enviou as

llcoo;o � � '" u h:n.tí�� ii u fEtl_ _ recebidos. respectivas cnbeças ao prefeito
O allmento do prêço da cllrne os açougueiro!! estão mantendo Mêses depois, o ex ,soldado en· local.Adiantam ainda os telegram:J.3

vê!'de, veio, C(JIIJO era natural. cI:lI' dificilm�nte () pre<;o geral de 2$00ü. contra·se com dois do,,; cangacei- que a rererida fazenda pertence
!nolivu :t comflntal'io" Ilmll vez' pOi' cada quilo de carne vêlde. ros quo o haviam m'litrat3clo. ao avô da esposa do tenente João Desde o dia l' cle agosto COI'

qUê incide sôbre um gênero de isto é sem distinção de classe, Estava repousando na fazenda de Bezerra, o brwó comandante da rente acha-se aberta na Secre

primeirtt D('('t'!l.sid.de, at:ngindo, mai� elevado, portanto, do que I um coiteiro, Apanhou-os de sur- força que dizimou o "rei do cao·
tada do 14 Batalhão de Caçado

l'l)l1:1"quentemenle, todu a popula- Wl Fll)r:1'lnopolis, onde existem preza, desarmou·o� e deu-lhes gaço", c Válios dos seus asséclas. res, no qu.artel. da vila de João

ção. trê� classei. Em São Joaquim, o 11m3 surra tremenda. O coiteiro Aí está mais uma obra diabó- Pessoa, a mscnção de candidatos

').
Não poelendo ês�e aumento sor! prefeito Gl'egorio Cruz, comuni- assistiu a tudo, assombrado com lica do cangaceiro que sempre se

ii cader:leta de reservist& de 2a.

eíeti:�do �em, o bE'n:p!acito da I CDu,me que uma. tropa de ,bois a b�avura elo ex militar. 03 ball- avantajou a Lam�eão na prec�são I categona d? Comp�?hia Quadro,

mumclpahdade, cumpna-nos ave- para c6rte, medeIa entre l80$OOO I doleIf'os,
sem coragem pnrd rea- dos seus golpe�. Amda ha duvIda.s daquela uOIdade trlllItar.

ri�lIar dos motivos que o det:r-Io 400$000,APor ,:abeça. . ..
g�r contra � força hCl'culeii do sobre. cer�os detalhes d? sangren- . Orga?iíla:�a od: molde a .conci

nnnaram, um3 vez que a mo- I Como ve, neBiel! mUlllCIp103" vmgador, ajoelharam-se aos seus to eplsodlO que vem Ilustrar o
har os Int�,es�e::; dos candIdatos

gllem é dado deixar de apreciar I
que silo os produtores, Oll prêços oé� pediram que 09 pudoasse, caracter feroz de Corisco. Di� se com. a 9at.I�fação da exigência do

() macio de como o prefeito MaU-li são sup4:rio�ell ��os .

da
. ?apital, o

i Ofereceram�l�e o que quizesse. que os .n;t0rtos eram cinco p.essôas ser.vIço mJ!üar, o c�rso na comp�-
10 Ramos vêm desrmpenhando que determlOanfl, ImplICItamente, sob a condlçao ele lhes pnupar a da furmha do sr. Antomo de nh;a Quadro durara apenas seIS

s!�a.
s alta5 funções, o�ienta.ndo se

I! que os _criadMes optassem pela vida; O fato ,m:li� tarde cc.rirm.8\- Brito, sogro·avô d? tenente Bc- m�:e3, sendo que as instruções
Jlao apenas por um dmamlsmo e colocaçao do "ado nos seus' do as autOrIdades pelo proprlO zerra, e um vaqueu'o que traba-I

selao dadas 3 vezes por semana,

uma capacidade invulgares, no proprios municipio!!, a tran5por- douo da fazenda', serviu para Ihava em sua propriedade. E hfir- e� ?oras que não impedirão as

q ue concerne á transformação da tal.o para aqui, por preço inferior, (�onsolidar a iJ11pre�são de que o ma-se tambem que se trata de atIVIdades de cada um.

('apitai, no liientiJo do ieu embe-j com a agravantt! de, com 8S via- cangaceiro não é o !u tad_or valen- coite�ros, caso em que a vingança Releva_ n?tar que os �atricu
lezamento, como ainda por um jem longas e por vezes penosas, te que em geral o lmagma a lll- estarIa voltada pal'a Pedro Can- lados estao hvres de serVIços na

I.'!spirito de justiça que o vê []I I quer Pilas chuva!!, quer pelo ca- genuidade popular', dido, o protet;)f de cangaceiros casem a., não sendo considerados

impondo á admiração geral. lo r, os animais che:;arem aatu- .Nas aprecíações que se tem 1U3 traiu o bando de Lampeão, praças ,IO.r:orpor�dag uma vez fora

Ninguem, poi!!, melhor do que· ralmenle estl'Opilldoll e abatidos, feito sobre a per:lona!idàde de. conduzindo a� forças ao seu en-' do horano da lO"trução.

ê�e, pOAderia iluciJar-nos dali ra-I e, conseq�entemente, desvaloriza-I
Corisco re,s,ait.a insistentemente I' .o����� Fazenda de Angico. I �t1ra o_bter m�:'í?ula poderão

:wel deiise a'Umento. Resolvemos" dos no pl1l!lO.
o carater flltrOlnante das arreme-

.--------.l08 IOtere"sados dmglr-se a Secre-

por il'lso, procUf?l-o, afim de eõ-I Não. fiquei,. por�m, _por aqui i tida.> do terrivel b�ndiclo de olhos I Matriz do I tar�a do 14 �. C. tedos os dias

c1arecer-nolil deVIdamente, de mo- DIU mmhas lllvestIgaçoes, aRtes! vereies. A propna 61cunha do I I utels, das 9 as 11 horas, fazendo

do a podermoiS transmitir aos nos' de tomar a resolução de autori-! can�aceiro, d.e:e-a êle ao aspectlJ 'E' t
·

t
:l apresentação. �o" se�uintes do-

�os leitores, o que porventura nos: ur o aumento, que insistente- rlipldo e deCISIVO das suas invBs- .n::"S rei o I
cumentos: cerbdúo de Idade; ates-

fôsse declarado. i mente vinha sendo solicitl'do, com tidas contra a propriedade e a
tado de hoa conduta passado por

Reeebidos prontamente, expos- a declaração de que se essa pro- vida dos sartanejos. COfl5CO é um Realiza'se, amanhã, ás 10 ho-
autoridade policial; atestado de

ta!! as razões da nossa visita, gen- .,' videncia nio fôsse tomada, seria ve.rdade�ro meteorr.), na ação do I'
ccnduta .passa.do por uma pes-

I.
ras, o so ene ato do lançamento d d d

tilmente o !i1'. Mauro Ramos jllS- 'su�penRo o serviço de c6rte. Con- CrIme. Estuda CUidadosamente o da pedra fundamental da majesto-
soa e I oneI ade comprovada,

tificou 08 motivos quedetermina- ,mltei, tambem, varios prefeitos terreno, mede as dificuldadeR, .

d consentimoe.nto do pai ou tutor
sa matnz oEstreito, iniciativa de f

ram o haver autodzado a medida, de outros municipios e até

mes-I'
um gru)o de distintas clamas e

para ver� �car praça, quando me-

ne ha muito reclamada pelo� mo o da capital paranaense. Em traullo-nos o" telegramas, ao pas- com o apoio da população daque-
nor; c:rtl!ICa?O da 10a. C. R. de

açou,ueiros da capital. Itajaí, por exemplo, !!flgundo me so que a êle'l vai aludindo, oh- le futuroso distrito.
que nao e alIstado ou sorteado

Assim, declarou: comuniC0u o 91. Arnaldo José de serva: A'
convocado.

r
s 9,30 horas será festiva- -----------

-«Autorizei o aumento dI) pre-. Oliveira, seuretal'Ío da prefeilura, -«Corno vê, a medida justifi- mente recepcionado o ilustre ar-

ço da carne verde, para evitar! são o� s�guintes os �rêços: Carne ca s�. Fo� ela um _imperativo das cf!bispo d. Joaquim Domingues O assassinato do
que de um momentG para outro

I
de pnmelra, sem osso: 2$300; t contIgenCla� atuaIfl, para evitar de Oiiveira, sendo o local bela-

�)- t;Jos vissemos privados desse ele- carne de primeira, com ôsso: 2$000; I um mal maior, qual fôsse o da mente ornamentado. ••• t R· '"mento indispensavel á vida. E' carne de se:unda: 1$600; carne paralização do córte». Logo a seguir será celf'brada JornallS a IpO I
que, pelo. esclarecimentos colhi- de_ terceira: 1$200, Em Blumenau, E, remata: solene missa, sendo o sermão ao

doa, cheguei á conclusão de que Gonforme comunicação do prefeito -({ As re;;ponsabilidades do car- Evangelho pronunciado pelo no-

isso liie torna.ria inevitavel, ie pre- I José Ferreirll da Silva, o:; pr�ços go que exêrçn são enormes. Não tavel orador sacro B. excia fevma.

durlllsem 011 prp,çoll que \ inham I são: Carne de primeil'él: 2$200; me seria dado permitir que, de d. Joaquim Domingues de Oli-
1ie1lfJO mluJtidos. i carne de segunda: 1$800, mais 11m momento para outro, a po- veira.

Consultados os centros produ- cara portant.o do que aqui, onda pulação se visse privada de car- Em nome do povo saudará
torfll, como seiam Laies e São existem três classes. Por ultimo, ne vêrde, pela conveniencia dos excia., o distinto catarinense

S.

Joaquim. fui iIIllrp!'�eudido com a i pelo telegrama que rpcebi do sr. criadores em colocarem o gado, João Meireles .Tor.
sr.

inforrna<:ão de I'star néles a carne: Hostilio ArauJ'o, prefeit(J de (;u- de preferencia, onde lhes fôsse O d N A D I
,

sr. r. ereu namos i ustre
vêrde li!t'odo yendida por preço I ritiba, a tabela é ali a seO'I�inte: dada auferir maiores lucros. E I'Q- I t F d

'

�.. � n -erventor e eral, comparecerá
seperior !lO da capital. As�im, em Carne de primeira com ôsso: to fatalmente se daria, seporveo- a essa solenidade.
Lages, i!legllndo telegrama recebi 2$200; carue de segunda: 2$000 ». tura não houvess" eu aquiescido Uma banda de musica abri-
�do d.o prefeito Indalecio Arruda, I li o sr. Mauro Ramos, mos- ao pequeno aumento registrado ». lhantará o áto.

fh"L� d -8::
"""I"��-

:�r EST ADO ot
.·llqlb CUHAR\

Albergue noturno, que v_Llof�íEl
Assistencia Social, empre.-t'·BL!CA

. �\�\ Nilrr�opuu'
...�{ ,'()ri-�.p.'J,.�

Inaugura�se, hoje, ás 15,30
engrandecer ai,llda mats a notavei
di(J:1 pf�lo ilustre Inter�':eiitor Nerêu

.��p!_�es _. __ �� f!!_�!�gue�
� LiL ,

.,- ......,.......,mcweren: _Pl.i;.i��-'u

horas, o

obra de
a1110S0

Possibilidade
uma solu�ão
pacifica

de
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PER EU
RUMO

o

RIO, 5 o Ministro da Viação
decidiu que qualquer funciona rio
da Centrai do Biasil que Ior prêso
por extremismo deve :ser imediata
mente afastado do servi�o, até ul
terior deliberação •

Dissolução dos Cen
tros Sionistas

Companhia Qua
dros do 14 B. C.

RIO, 5 o ministro da Justiça
aprovou o parecer mandan o dissol
ver os centros sionistas do Brasil, os
quais têm finalidade externa para a

criacão do lar dos israeli!'tas na

Palestina e contrariam as leis vi
gentes.

(urso de infor-
AI

maçoes
RIO, 5 Seguiam para São

Paulo para as manobras no Curso
de Informações a Escola Maior do
Exército, o general Franco Ferreira,
coronpl Cordeiro de Farias e outros
oficIais.

TOKIO, 5 Os funcionarios do
Extertl;)r declararam que durante II
visita do encarn!(!ad9 de neS''Jcios da
�u��la ao ministerio, llurfJiu I,) poç.
slbllIdade de uma solução pt'lcifica
do litígio.

Não poderão
nada

ser

_

PORTO ALEGRE, 5 Com inicil)
as 14 horase sob a pre:;idencia do dr.
Hormino Silveira, 1'. jUiz muuici
j)�l, r�aliza-se, hoje, a primeira au
d!enC18 do processo instaurado em

t�rno da morte do saudoso jorna
l.lsta. dr. Valdemar RipoU, fáto
ocor�ldo em 31 de janeiro de 1934
na cIdade de Rivera.

COl_l1o se sabe, o referido proces
s� fOI de:mfor!!clO da comarca de
LIvramento e mandado aforar no

jui�o_ crimin,al desta comarca por
declsao do 'll'ibunal de Apelação
de abril ultimo.

'

ROMA, 5 O Grande Conselho
FascistlJ, em outubro próximo.
tra�ará as diretrizes da campanha
ra_Clsta, sapendo'se que os judeus
nao poderao ser jornalistas e pro'
i�ssores e principalmente não pode
rao trahalhar no teatro ou ocupar
qualquer carso nas forças armadas
ou sindicatos.

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

42 aviões chinêses
abatidos

, que

SHANGAI 5 E ,_o

.ilS ope-
- A' nt;,JC foramo:s laponescs alegam çs,�s d

raçoes da aviação de ri'
e um

abatidos 42
,_

� .

-
,""encraI das

UVloe" chw!eclara quetotal de 54, o quarli �
, �

forças aéreas ch.hê�
ç", Japoneses

d '

• 'em conlbate
e onze apareihoij quatl'O-do

'

sete foram 8111."
s seus

sendo aprisic>-
tripulantes

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



TAXA

De ord- m d'i 'I. i r s d--'nte, Cf n ·,;du '\ todos os :-OCi05 ,�

jog'ldores deste clube para �ISS: tirem a Aswmblé3 G�ral. para .\

posse d3 nova diretoria, boi', à'i 19 3D h .ras, na séde d� Unià,
D. dos Chauffeurs, à rua j>ào PlI1to, 30, "dlhcio "Aldo Luz".

Aguarda-se para breve. a che

gada á esta cidade, d» nevo

P,omotor Pubhco, D" AbJarch

MoaciR- Igllatemi da SHveh·a

�

VIVO

Caunpo 4!}X�JlIello�mlemllte�
;

d® tlt"i�o

AS

Quintas�t-eiras

RIO. 5--A Seção de Se- do Partido Comunista, com

gurança Social, que, sob a atuação de relevo na reg ã I

chefia do sr. Serafim Braga, do RiO, foi designado pelo
vem desenvolvendo sucessi- seu partido, em principias de

5 f d dirá logo sorrindo: que produt»vas diligencias no sentido 193 ,para nzer propagao a
maravilhoso!

de capturar todos os cornu- de subversão do regime nu

nistas condenados pelo Tri- Estado de Mato Grosso,
bunal de Segurança, além dizendo-se ali mandaterio da Vende s

a casa

das prisões já noticiadas Aliança Nacional Libertadora
- e á Ave

pelos «Diários Associados». então tida e havida come nida Rio Branco.n.60 A' tratar
em edições anteriores, con', siraplcs partido politico.
seguiu prender, ontem, mais Assim, apadrinhado com o

.

dois daqueles extrernista-. rotulo de -altancista-. enve-I Comunista fichado na D el-:
que foram imediatamente re- redou por diversas tocalida- gac.a Espe c ia I de Seguranç.e
colhidos. de acôrdo com as des daquele Estado central, Politica e Social desde 1932.
determinações do dr. Israel até que, desmascarado, foi quando foi preso distribuindo
Souto, delegado especial, á preso pelas autoridades mi- boletins comunistas, viu-se

I Casa de Detenção. litares - Exercito - e �ara excluído das fileiras do
São eles: Agricola Batista, aqui remetido com coprosa Regimento de Fuzileiros Na

condenado a tres anos e documentação comunista ar- vais, em consequencía do

quatro meses de de reclusão recadada em seu poder, o inquerito instaurado na /\1a ..

grau rninirno do art. 4' cjc o que constituiu elemento de rinha, por ser comunista
art. l : da lei n. 38 de 4 de prova.para a sua condenação. professo. Submetido a pro
abril de de 1935 (sentença Ha dias, a Segurança 'Soc�al cesso, foi, finalmente, con-

de 28-7-37) e José Togo Bar- conseguiu localiza-lo em São denado pelo Tribunal de:
ros, condenado a pena de 6 José dos Campos- sendo Segurança Nacional, e ..

anos e 8 mêses de reclusão pedida á polícia de São .Paulo oublicada a sua sentença,
grau maximo do artigo 4' qc � sua captura, o q,ue fOI feito, homisiou.se em Rocha MI
o art. t da lei n. 38 de 4 sendo ele remetido o�tel11, randa, o .d e, tia rna Jrugdda
de abril de 1938 sentença para a Delegacia EspectaI de de hoje, foi capturado por
de 26-6-938). Segurança politica e Social. investigadores da Secçãoj de
Agncola Batista-militante José Togi de Barros - Segurança Social.

usando o creme

{;BARLAUTR

iii 9 horau no Correio
ás 10 hemal. na Agencia

DO
Sua carta chegará

Domi ngo 11a Europa

A<partir de IS do corrente,
� � r'

as exato\�as estaduais pensarão a

cobrar elrl', lavor
. do Instituto

Nê;cio�al do"11lltey a taxa de
li Agentes: Carlos Hoepcke SIA.ciucoenta réis, l?i:tituiàa pelo

ar.-)
�ii

tigo 15 cio 1rie�t':l° ��i f..'rLa1 m U'\ CONSELHEIRO MAFRA, 34 - FJorianopolis
n. 375, de 13 de ab'i!}" do coro. �
rente ano.

. lII!!!!!lfi!!!! 4�"!!WMIiM!WI. M

<t:�Ff:�:·;?���lf�'�;f- ..
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.• �, ',' -'.' J', •
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� C for-Y"'�" é;�çÕeS .

Sijrnudlli�:atD (�D�'1dDr Lida.
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------------�n--;----Prop-�·ãetat"k) e [Pire-lar -Respô"a'ilsavef-- maznrficas deste medicamento, sem

.t� A:vU d ii li li O C A L L A D O nnz tenha notícia exata cLl, sua com- ,

F" A
� P b f,-�_�_"''''''''-_�,_v''''_�-,,. p,\s:câo. Trata-se de um preparado REeI l� 4 -:, ute-,out�m, em ernarn eco», ez ,c�m que se es-

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

�-'''��..:''.:''��''?' ��-='��'-.;H da CJ,5a Baíe:" apresentado nas dro- (1m� sessao e':;E1r1ta r�aJ,I'!d.da nesta
1 got_asse toda a edição daquele ma-

C� IMPOS'i'O SOaRE I i (:l'O?:HÍas_ e íarmacras SGb a forma capital, 'l�m �ltDI�M mform_ou q�e I'
tutino.

C
e

d 1= � I di t
I de pastilhas, compostas de chocola- um espr íto :ecem desencantado e",

OS SOI_:EEIIIOS NO a�xa e Lsm.o.!J as aos R n Igen es li' Ir, assucar, mentol etrieaílavina. Esta tava ro�danG('! seu corpo. �are�endo! .m_�ga�D_"""'�" __ " __"""__ "·'

1

IUIASiL
, de f!o�i�1non.ols 11"1 �:::(�:����)r�;;�.t���:�n�od�s a��oali�����j�t!T�,�a�J��I';\���2������11��:Çto�'alnl m S.. _" ROMA, 4-0 = Giornale d '1ta-1

�B de (l1J] cnt setíco completo, ideal, mu:e,'t par a con�7fulrd encarn,ildr tO, I/ 1:,,» comenta a nr.ticia proceden-. por,que ,não irrita, não fa.z mal, ate- eSPf!l o _e. a
:
pe 1 o

d
o ��e:;l eu �

,

l,) do BnH;1I, seaundo a qual: J'�belo�ue Noturno anca sobre os �crmcs. destruíndo-os d.a sessao. fo: m:rca o ,ouh, encon

r quele paiz lançará dentro em I� completamente. Lo P;)�,:t depois, _�lll 11.)J MEDIUM
J reve um imposto sôbre os soi- A Diretoria e o Conselho Deliberativo da Caixa de Es- I� Casas em que as pastilhas de de n�alOr capacidade receptora. J asá Fa raco
1 ciros, e escreve: molas aos Indigentes de F'lorianopolis convida as autori- II' P.mflavína são índispensaveisr ,

Iniciada a $e��ao o rVIEDIUr� anun-

«Isto vem mosl rar o quanto a dades, Sociedades congêneres. associados e povo para a ce- í ,) Para as oessôas que devem CIOU que o espmt? que r?n ava a

'. ',,'-ao elos Iacistas italianos aeste
.

S C,'" C '-'r 0'1 tenha <.1.10 zm simples sala era de Vrrgolmo Ferreira. Acres- A' familia e a firma FA ..

u " u - rimonia da inauguração do « A lbergue Noturno anta ata- s." - L 1.: J",m es, c L �l
L t fterreno tem sido apreciada na rina >, a rpalizar'se no sabado, 6 do corrente, ás quinze ho- I r1 (intato 0(1 em cr rnunicacão demo- c:nLcu que o �esm�) es ava eu ure- RACO & IRMÃOS, vêm

1-. -nde republicá sul araericana ». ras, no edifício á Avenida Hercilio Luz n. 20. il'� r;1ca, com individues (ifêtados de cido, agitado. E nao ponde dizer
por este meio convidar os

O jornal acrescenta que a lei li l'-,1Jtf.r'-' cs .arlatína o-'ille anxínas mais nada.
'tI.: 1.'1;--, "o, (. - • r,' '" • ;L, Sua íístocomia deformou-se, ('ontraiu-I seu::> amIgos e paren es, a

f) destina a aumentar o numero .'_."J"-;_;;;-��;';;;'_";',,,,,,,_... , ,__,,,,,,_;,;;;;;,;;;;..,,•.;;;;:;;;;;;._�,)r cm g?:-a, etc.
se em um espas no, estremeceu todo assistirem á missa elo prt-(, l casamentos e de nascimentos 1(J·-!lii(Jl.&��\1l"�0@.��GQ.0�@. ,'»IiI.".e•••eo.Ge��•••••o��\�;! 2')Pal'a os r'oentes de anginas ba-

J () B"s,,]'1 e conclue afirmando " ''''E''C'' - ' f- " .1' -

f
� o seu corpo e contra a mesa. derru- meiro aniversario, que man-

" " @ ...�""" -- n"lS, a 1m oe lmçeulr ln eçaes se-
b s d d d(.ue a aplicação daquela r�edidal: I; I'. : ClincLHlas gl'.1Ves. ��CJ_oa. para cair esacor a o mais darão celebrar pela alma

� em demonstrar que o BrasIl

com-I � �'. Ili' A P,lnfhvina CO:lstitue. Pi)Ís, uma a ldnte.
, de seu chefe segunda feira

, f 't t' '"
' S! I' d d f 't Mande!, o grande artlSta fotogra-, -.,' ,,:: 7 1 - �

11 'l'ne"cnl'ac,edllo pP,:c:b'ele�ma�edneemuagJrma·fP]'cOOI'_, � � ni!()sa arm:l. ,l', r e c.':a e ele a aque fico que aqt!i se encontra fez curio- 8 do C�! rc�te, ,�;:, 1�l 3;:"," '"

C ajI". I!I ..II S
a ((\ntra as infeções cuja porta de eu'

sa fotografía, de como devia ser o na Igreja oe Sao FranCISCü.
lua o futuro da Nação. ! Ortlpai'l�1�a Ue eguros! trada c ?bocaé a faringe.

I espírito deVirgolino Ferreira. E�sa

-I de cidE;wstes deTrabalholl Ad-oração' ,h,p', publicadl pdo .DI.rlo de R-a-d-i�S
---

: Capita� Substi(r�'L.� lo000�O{}ij$OOO �: é a marca que domina na atuali- Para seu concerto, procu'
: Cap�t;�� Rea�s:;m Jo 500:000$000 g dwJe e dominúrá sempre.Qualque- ALUGA-SE uma esplenJida sala rai a Casa Musical, que con�

: Reservas em 1�37 619:949$GOf» � i que seia a S'Ja nef'essidade de parQ escritorio_ ,com. 2 jane�,
I
ta com a oficina rneihi r

: Receita no eM1rcicio d(� 1937 1.832:462$800 � perfllmaria;;, prefira sempre nos DItos da LIvrana Moderna, montada lia C3Dital.
: Sinistros pagi:. -; até De:zembg'o : as da marca de Pedro Xavie-r & Cia. h'ua João' Pinto, 12

i de 1937 870:216$800 I '''�.....-_��!����,,:,.��...O::_�,���.�_��TfDt:!)��H
o Valores do I tivo em lS37 1.288:807$100 �

'--I
O:"m;'r3l!-.":'':t!C..... ''';ít-'''�?..,='''''''''''<':�..r�'..-��''ilZ,..--<

.... -.
8 t» � �"-'==.,

-�""""'..."......___�-""'-�--"OC""4""""""""''''''''-''L-íi"i

i .� I 11 E T O R I A i AN tE li UIDAÇAO 'I��
TeQdor�t() eTeGemberg ��

: Dr. Ogea Ber'ardo Carneiro da Cunha - PresidenLe- � r lIVft.''OS � Senhora ��.'.: Comerciante e Industrial. � ; I & III n I �t participam aos parentes e \�

; Dr. Joã Cle(lphas pe Oiíveira - Diretor - Comer-
� �I �: pessôas de suas relações que ��J

..., ciante e IndL' ,trial. w
a1 I � Ima filha DILMA contratou ��

. � __ �� .. ,. __ ._a __ I Dr, .TO}') Carios Machado - Diretor - Advogado. = lI! fJor fYrlot.,ivo ...sI) �t.ai::lln_ ("O �nu� I I �
casamento com o sr. HE- �.;�.;��

Dr. Fr, derico Dahne - Diretor - Comerciante e lu-

Ig® I
I I' ia UIL U U � U UIUl �� RONDINO LINHARES. t;�

., dt.:stl'ial. .. I � !fJ

I
�hl p',��·":ti;''''''''''·:g;'·I''''� �,';:�August) Frederico SCJmídt - Diretor- Comerciante. NAS!. il't"-"""'" "'��"""", .. - 'Ir� �1

� Sé e Rio de Janeiro. el

I � �� Dilma 1!t1 �Q �
�

r."

ilG!) ���nte GAeralVPar; °LG�stAadO �®:III' livraria Central ������ Her�ndín()���JjlResultt:ndo dos pre..
.", Jl"4... .A:; ij apresen- �JUdOS maiores dêll ex.. �" tam-se ��

"'lloa�ão de ..uinta lei,.: Rua COL se�heKm Mafra, ;41 B - fl(}riano�olis �

I
RUi' FE �UJl)!H� §CDItIIDT. 14 � noivos ����n � � � e 7. . W

l-a, 4 d,l) eora-ellllte: C$ "
����:!'::;r�1���'i� �

��!!�!!�'���!!!�!!��!.!�'��'��"��{.!!.����:'''', I•••-·------------·-'�-.;;_..;.;;.,_..-;,;_.;_�;;;..;;;;��-�-·-H.;;;-�------;;;,;;-"

r-s ���íl�O r�{)_�'��_I!_t a C a ta r i na" I
'<l

�
�

!�
�
�
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f: E:;�ação �ERDmL[S ---- \IHa Viitor�ai
� de Santa Catarina

Professores da J'a..

cnldade I'
O :oIr. dr. João Bayer Filho, di-I I

retor (la Faculdade de Direito, ITeli!olveu designar o profes-
EOr catedratico des. Gil Costa, 1 UI1 lara reger a (;adeIra de Direito: g
Internacion.al P!ivado, do 50. ano �I,e nomear, lOtermamente, os do- I _

centes livres Otan da Gama Lo- �,,:"._.���_���;;"""'_��_����R�"�R�n_��,�'-�������������
bo d'Eça e Joeé Rocba Ferreira :-

\ Bastos, respectivamente, para a IIregencia das cadeiras- de Direito
1 tomano, do lo. ano, e Direito
AdmiHistrat�vo, do 50. ano.

O diretor da Faculdade de Di
rrita prorrogou o segundo perio
do letivo até o dia 30 de novem

bro do corrente ano e, em con

:sequencia, marcou a re�li�ação da" I·',egundas provas parCIaIS para a

!Segunda quinzena de outubro. I ��_,� __,��_,_-�----._------'��>:;-L�-'."U"'.o.... >��--

Professor Geor�es
MODriquand

lU O, 4-Pelo vapor � Florida�,
( ne atracará amanhã neste por-
1 \, chegará o professor francrz

(;t'fJrges _Monriquand, que vem ao
-

J ,IH�il pm missão do Instituto
) -r;!nco-Br8sileiro de Alta Cultura,

A c1asAe medica desta (apitaI
1 í ('para"se fHJOl receber condigna
I ,('1111' (, rnlfp�sor M(lDriquand,
, IH' reali/ará Ilc�ta capital varias
,(:nferencias 80bre pediatria.

�OTERll\ DO ESTr'\
DO DE S,:�NTA.
CATARINA

50:000S000
4:0008000

412.7
(\412

JJ l(l9
3023

2:00fiSDOO
1:000:3000
1:000fiOOO
500$000
500$000
500$000
500$000

6225
5296
6115
7665

10942

O numero íí225 foi vendido no

cidade de Caçador, o nlHO,'!O

6 I 15 na cidade de São Francisco
e o numero 10942 na cidade do

Joinvile.
Os demais lIJ.merOfl sabe--se te-

1 PU) sido adquiridos pGr pessôas re
�id�Dtes na cidade do Rio de Ja-
l1e.Iro.

-

I
I�ão foí descol!Jel·to (»'

mOilstro

RIu, 5-Apesar dos redobrados
esforços para a descuberta do
monstro que atacava as rnoças
dos suburbios a policia não con

srguiu ainda descobri-lo.

Novo presidente

RIO, 5-Foi nomeado o sr,

.i aime Guedes presidente efetivo
eto Departamento Nacional do
( :afé.

Periodo letivo

André ç
..... -

't ",

O.:melhor 'esLabclecimento, perfeitamente aparelhado
para o lratanicnto r,onsP.l'vativ0 e cirurgico de doenças pul
monRres (pneumotOl'ax, frenicotomia, tOrRcotomia). Este Sana
tOl'Ío encontl'a-R€ locali,�a'd() na Estação Perdizes - Vila' Vi
toria, na E�>trada de Ferro S, Paulõ - Rio Grande, 800
metros sobre nivel, possuindo uz eletrica, agua encaJ'Jada e

estradas de automovel, com clima salubel'rimo.
O Sanatorio encontra-se instalaào com aparelhos mo-

dernos de Raio X Heliodor, Ondas Curtas e Laboratorio

i para exames de escarro, sangue, fezes, etc.

S I Seção separada para convalescentes de doenças grave8,

II �;���, �';�Lope,"Li vo,�m
P" 10<1 i,mo

'WnicO_(m:miO�
""O

La�
- . , .

�.,.�.. , ...

�-��������
��aa I H __O·

_..........;;;,--":----;m.�.�w- ���

OPERADOR

DOENÇAS DE, SENHORAS-PARTOS
CCNSULTORIO-RUA TRAJANO 17 SOB.

DAS 9 AS 12 E 2 AS 5

I<ESIDENCIA A RUA Nerêu Ramos 26

FONE 1450

Atende chamados a qualquer hora düa e noite

Terrenos, no c�ntro

cidadt!
da

VENDE-SE EM LOTES, EXCELENTE T.ERR&

NO PARA EDIFICAÇÃO, NO (' �NTRO DA RUA ESTE

VES JUNIOR.
INFOR�AÇÕES A' R JA DEODORO, N. 28,

'Para todas
qualidadesapet s

Veludos
Gobeleins

Cortinas
Stores

Tapetes Service Bond� Passadei�
ras linoleum""'Por preços e stock

Vistos
Peçatn

nunca

preços sem. COD1.prorníssos

SAL
MOVEI

_.

MAO GUEl
- __-------------

Caijxa Postal, 19

Curitiba Est. do
",.

araria

Rep.·esentautes nesta capital

MACHADO Cia.
Rua João Pinto .5
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DEp3QiS·�TA"IO.

MO
'�

FLO I," N

KM .T,;J���

OK
;OlISatriz

Filiais 81n:

flla.ltR._, Cruz.ire d. Sul,

Join"il., La_se, L.qIJ", 5...
Francisca d�. Sul

MOSTRUAPIIIO EM:

Tubarão

�. Td�r.: DOLa, - Caixa Postal, 32
S. fRANC�O DO 5UL- STA. CATARI]'.;)..

/

SES':e age; 'M@!1,,"'::� _ea::""'f? z· .. --- *êíC"i': i�-�-�------
dolar Schw .,i'·l__i �

I,.. A Favori�a
(A\if.NCIA »1:: V.A:PO�lD �

Cú}panhia Salinas Perynas=-Ric �I'..
- Em loteria � sua favorita,,� Torres & Cía, Limitada -Rio � I l'6f u..., ti4 ..

Navegaqio Brasileira Limitada-Ri$

'INavegaqão Cabofriense Ltda.-CabQ Fríi �.'
Vandenbrando & Cra.-Santos I Rua Fellpe Schnlit,d il& 7 e 17 ii
VIAGENS DIRETAS PARA O peRTO 00 RIO �EJANEIRQ !
Navegação entre BUCAREIN (Joinvile) e: SANTOS, I No, Estret>to fDentf1 d. L.Rt
ANGRA DOS REIS e RIO DE JANEIRO, diréta- �.�':jmente, sem transbordo �

Tem sempre vapores em porto, carregam/o

Iluearroge..se de classificação, medição e EMBARQUE de

,"'as as especies de madeiras serradas, beneficiadas e em

�,
.

tôros etc., cereais e mercadorias em geral, para qualquer rJ1

ptuto do Norte ou do Sul do País, bem como para e Exterior

I'Receae cargas de írnportação.]do Pais ou, do Ex'

terior, para d€sembaraço e redesnacho para
"

�NOS CLL\SSIC.O� ENVE�OPB5 FECHADOS
as praças do interior I

aISVIo,DA f. DE fERRO _ARMAZ�M PROPRIO �_•.•.. u,.:-:. _""'-_.
am ,e�v�;,R:;JI2i! E RAPIOO PRE&O� MO�ICg;,;,,..

'.
� UENilO,_ t:;.n.erí....---eíIBi..z.

'):"��J':":'� J���,i�sa.er:a de maquinas de escrever,
"" rádios e aparelhos em geral.

fERIDAs
..,

Rua Conselheiro Mafra rr 66
ESPINHAS
l1LCE'RAS
é:éz(MAS
MAi-lQHAS DA prua
O&.RTHROS
FLORES 61�'�N§j

..
�

RHl:l1MÃ'JIUIIJ
SCftOP"HUlA

SY'PffiU1'tc:Al
.� .....

....

iit âÍr� ..
�'i"'" iPbl", à
",; if'i A'� iií!a'1 A ••.��.�\ ,. Ir'& .. _,

q'):��:'�fê. dt�.�
(;'.�, ;'�f,í6'(QT!"__

.....................�

IISAXOfONdDIABOUcol
I Metodo prático para se i
i aprender a executar com Iabsoluta perfeição, ao Saxo-

J; fone ou Clarinete, os mais
ii variados

I: Trucs acrobaticos e

: imitações comic8s I'·
I

I- Preço \.
do volume I 2$000 •

Pedidos ao sut r: •

Antonio Lopes Guerreil o I
I Y!�.,,�;Sa.t��das, 55 -s.Paulo :
.ê • ���__�..�__......���� --�------------_.--.. _--------�

••__4_..--------....· .......' ----....----------_._-----_._._--- - -

. --'2 .,_ . _,

mm *6*'**'

Banco do Brasil
O",MaI

Fllda de reserva

111.000:0"$'10
�261.746:10""08

BnCUTA TOJi)AS AS OPiRAÇOES BANCARIAS

'.D'f!U.1 li: t!OI'lRUP'ND:Ef(T1I1 ••f�T••8. '.lll
ABlNCIA. WC.AL :fUJA TJ.AJANO, :M. 11

ABona. sm conta corrente, •• se,úintes jur.s:
.fp. com Jurl5 (COft\E�CIAL SIDI LIMITE) 2% aJA
.... Ulluta40a Oímite 4e 50:000$) 3% ala

Iep. popularu (idem de J 0:000$) 4% ala
».,. de avise prévio (de v.taillquer qantial, Cf. fltitadas lam-

bem de quaisquer íraportaactas).
com aviso prévio de 30 dias
idem àc 68 días
idem de 90 dias

.�irros A FllAZO-FIXO:
po 6 mêses
por 12 mêses
Com renda. mensal

LE'f:RAS A PR.lMIM;
por 6 meses
por 12 mêses

Seicíto ao sêle proporcíonal,

Experilente: elas H.) ás 12' a das 14 ás
0S s .,bados: d di) iO á, 11.30 horas

Endêre';ú �'alé'glíiíf co: SATELLITE

4%-§1a, a.
5%, c

15 horas

TELEFONE 1.114

,

TEM SEMPRE EM STOCK t, ,-\,' V 1'<D lI, rli�r�
PREÇOS SEM COMF[T1DOnES N /\ PH.!\ÇA.

M,A,TER1AIS ELETHICOS, LU;:TRES E ABAT-
jOURS ELEGANTES E fViODERNOS

NOVIDADES! VISITEi,,\ A E1Ile'""�� Af"J3Rua João Pinto n, 14 I. &a..iJ... ;f
ACABA DE RECI:.BER UM FINISS:1MO ::'ORTI- '"A

MENTO DE CHUVEIROS ELE'THICuS, NOVI l�
DADE NO RAMO-AR rrco ,-,ARANTIDO i�

il
������������-��.���������

"

quinta-feira I
11 de agosto I

II
q

Ij

I,

• T •lIiIW'
lIIiIIlIirL

Federal e Santa Catarína

ALUGA-SE
Casa no Estreito

( Joio PessOa )
Sala de visita - cinco'

grandes quartos - sala de
jantar - c@pa - casinha e

instalações lIanitarias
Luz elétrica em todos os

compartimentos
Dois quinteis cempletamente
amurados e uma explendida
�praia de banhos
Dois porões e dois tanques

para lavação de roupa.
Ónibus na porta.

Todos 05 campartimentos
tem janelas e a casa está

completamente nova, com

moderna fossa .o M S»
Agua encaaada para serviços

da cosinh•..

CHAVES A' RUA MARE-'
CHAL GUILHERME N· 1

Florianopolis

;r,

\

lo
i
!
....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianopolis-e- 1938 ==
.
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-

o Z T; I' I,
--------------

I I
' ����\���l����2��������.�����5r��.2s:�,1D

'I _Dr, Alfredo P. de Araujo I Accacio Me,' � Cálculo de qualquer Pianta.execução, fls- �
�V'I t:::O I ,c..) • � estrutura em con- calízação e direção ft(.'.'�I Especialista em molestias de creanças, nervos

te I ra km seu escrir- �� ereto armado de ob. as ��
! '

impaludismo e mo/estias da pele � e ferro Aoarel harnento com J�â
>r torto de advogacia á rua I ,'A� L"'" I�J

Tratamento elo cmpaludisrno e das rnolcstics da pe· I � pleto par-a constru- �
le e nervosas pela fiutohemotherapia Vísconue de Ouro Pretr �� ções de pontes aro ��

Consultoria e residencia+ Ptecz: 15 de Novembro, 13

\

� concreto armado

�'�Telefoilp, 1.584

ln.
70. � Phoiv-: 1277.

--I f� .

Consultas: - Das 8 às I 1 e das 14 às 16 horas l1""

,

Caixa Postal, 110.
I � t�

r, .

G,,�,I:i Omar A�r�"1a.. IiiiI·�.·'�,··R., ;�'.e;rft �.t:-'�mmll!llt!l!!jfAWffli!!W""""', ii +4." ::ç. üfJ lj1 ""

mI;�
,.

ti
U 'W iS mi U l�

�,;.t.•.·i."";';:•.• Dr. Camará a r t Ins
t

·Dr.pe�r�"
\", ":I�,,

m
r� ,

. 'u'':' Eng E'� r"� 1-)e i rO C iv i I �4
l ME

Diplomado pela Facul- tjf\ ft��,li
f')

. 'DICO-ESPECIALISTA EM MULESTIAS DO ESTO· dade de Medicina da l ,:í1.� �,1'�

�� MAGO, INTESTINO. FIGADO E RECTO Baia!_ � ;j).

g Ç,!'LRA :RADlCArR�1��E��:R;Ô�DAS, SEM 0PE- Es;:::::�nd. ;r:ti�:�",do !, � p.a",cio da Caixa Econliillmilca �
v./.,l.. Ex-intemo do Dispensar;' I � rt� ft.)i,1

li CONSULTORia á Rua Trajano n, 1, sobrado, Silva Lima :1 � 1· Andar • Apartamento �,[,�,1t�,.� diariamente das 5 ás 7 da tarde Ex-adjuoro do Hospital ii �;� ��
I, GraHée Guilllf' e Si'll'latori" !!�. �� C ��
illliiiBillt..u W__'*M .11 !JWt...!w� Manoel Vitorino i. �!j aixa Pcstal 784 l�)��

� .,M *WjiiI iW!iIj' BMW """ M Clínica médica cirurgtca das i � r�\�
.' � A � .,_, a, ""'

r'��

ri I molestías da : � <�"� �
U rV1 C" !.jI� .s c ia s 'l� O pe raCÕ t� �..,; .j CAB1i:ÇA. E PESCOÇO II' � \'.(; �J

'-
'_ f.,:j..... O';. R Id:� .'

'

NAlIIZ�:8�r��o�':!TA E :I;t � Cu r it íba Paraná �
t"'" � V;'t1

r DUVIDOS, NARIZ E GI\RGL\i\.' iA
I

CONSULTOHIO Im ';(J'i
. '.! 18 Rua T ajano 1 n '1!) �:'H

I. O J
-

....:; M; ...
- ,., - o

I� S
í1"';�'

ti r'1II 08@' Qê �rl�aU.l:ll 'i RESIDENCIA i� . l.,ícur·se�l: �$�
tj -,--,-----.------

'1 i I Hotel Grorra ,0' ��
!,��..'.,!. Assistente do Pruf. Sans 11 do Rio de jan iro. Chefe ',<80'1 D�aI'�.m.:nte'"da-s1_6�,.á-8,0�_·b.s-_._-. .;_,I,�.. ,· \ç:i F:orianopolis direção: FC1grc,:). O tv/Lt.\R t-<U F�f--" ��G,��...:-..:,«..!·.·,[ do s( rviç.. d. • ih ,"- ! otl -r h no d" e=tr« de '", úd« I

; _.;.;. _c-__-=-,.............�J k'. .!\
r.j ,J (' (,1 s f'.<:�':,�;,Ss::,·-.:�,·Z•.J'\�...�·.J�..·�..�;.j;l.�:���ot,M:,;.."':,�-:;,'I;�.",{l,4. �::�·.A·':t.', � l ''''-:;'l!''.!t\�� .'V;,.:o."J'!>...��'l':"�;.:o.""�",..l'!:�:'i.:iU- :"l!'."�� f.1i'!\
L.. \:; '.�_...,r-� '.... ;. �,,,...�-, ;."'... '.... ��'f'0\'.1I"�. ,,·(;'r"""'<,P '>:'t;;;f-'I;�Ih,"'" ',"N,.,'��,0:i.'�·�.�.�� ........ v�.�',

fj �,';i�i;�,"oJa;I�si,ja' 4.\ �"'� -'- '

. n, 1009 �
.,' .: ,'�,-'I"""'_1.�_.�,._ ":'"�"".','�._."!...��A-'�: ."11ti Rua V,s�:ond( de' í.)ur,/ '>, t

, II.
- FLO""

. r.'JOf\'�' �_ w.� �J Dr'.
' ( " d M �. Pilotagem I

�.�I'.' � S a uI€) R a m o s _._E!�� �. a9��_na�_� _

:

O J
· ��. d" N

t,
Espccial.sta e� molestia;-� opareIflO genito urina- PHFP!.c�,AMc:�,.� ALUNOS PAnA EXAMES A 3v. MA-

r. oaqulm l��a eira e\/es 'no do homem e da mulher QUINIS'rAS, _oRATICANTES DE MAQUINAS, MOTO-

• E.x lrlterno e ex A�sistentE dl.) serviço de c!::lrgiae RISTAS E A TUDO .MAIS QUE SE REFERE A'

glneC()L)gia do Frl.)f. Erandão Filho. NlECANICA l\1:AJUTIMA_
i,

E x-Diretor do Instituto (�e Previdend2 Clinica do
r FOlma-io pela Faculdade de Medicina da Univer. Wo,

,,!,.l.
sidade de 00 Rio de Janeií o E (', D'x· ;)UO lretor d; �: ei viç,] Médico dél f\��istencj2

,
Dentaria infantil do Hio d:: iarreiro,

TlataInt'nto c\injere e .:irurgico de l.()das as n oles- C
' .

o"

I I ,,-;.' urso e pratica especiaiisad, 0'-
�

-

_:"l!.l?_tia:· dCf olhos
I

õtl riA 1 j c;
.

d H" ,

D.

! � lYJeC.iCO'_ o •. ervlço e· Igler.e Pre j\lata! co . S. P.

ICv:F'�() ,::l{' 'j)d:"jÇÜJIlV i';t(j 1�,r1 r(?[r)�!Cip"i';�::';<, ccrn () dlf· Pau- I'� ����'..;.I
do C. S. de Flonanopolis�

ti -jfh!.', no ",,';<:1 vico dü f' )iJ,viJ ��í\"j(;fIl, no }- Clsoi.tal
, ., Doenças d-:. serihoras. lJn::1ogg((/jda Fundaçãn Galfrée-Cuinle do .RI" d,� JMeiro P t r'

I 'i ar os e ...Arurg/a.

comPI��:t�:��e��:g���rt:�,aC�i��:aeci:;���fidade I� I Con;:ultorio e �tsidenda á !(lJU Visconde cL O'lro Pre-
Cüllsultas diariamcLte das IS ,ClS 18

1'11 F
..__

to, n', 11 - fel.-IOOe -FLORIANOPOLIS.
C01\iSULTORIO Rua jeão Pinto j' St,G. Tdd;;'r.e 1456 .�

RES1DENCIA: Rua Tenente Silveira 57 Telef. 1621 .

.�:mmliBi!i.IlIII!iiDi1i:_iIiIi!II_lIIii!IIIlII1II_

b� ------�:- -_I g:;;tt:��';:�d�11 Or,
DL A, ugusto DHsenlb�l'g{jdor P t f .J .�., d H

.

Salvio Gonzaga L.X'CnCé ua CIJYilca·o O!PI'

de Pau I a I '

ta.l de Nürnberg, (P.üre�wr
ADVOGADO !ndé,rg Burkhardt e Professor

I Erwin K reuter)

I teua Trajado no. 29

MEDICO-"OCUL

MEDICO
DOENÇl\S DE SENHOr

RAS-Pf\RTOS

Operações
Consulto rio: Rua Vi(or

Meireles 10

A's 10,30 e das 2 as 4 h�.

I�csidencia: Rua Visr onde
de Ouro Pietn, 42-

Fone: Consultorio, 1405
Fone: Rt'sidencia, 1 '155

>
I

Dr. Claribal-
te Gaivão
,tA DVOGADO

Avisat,aos amigos e

antigos constituintes que
reabriu seu escritorio de
advocacia e continua a

aceitar chamados para
tnlbalhar em qualquer
com;arca do Estado.

I EiC' itorio: R. Deodoro n· 15

I FOf\I�, 1.665
"I

,

TELEF. 1.2RS

E��SÇ�:9!hli�� flim cirurgIa
ijtn�!

,,!ta cirurgia, ginjJ�cologi(;l, (do
:I\ça§ {t"'5 'bl",n}WHH,) e partos;
i'irurgia do sistêlll(i r:ervow e

f:'Ptrações de pb�ticl1
I Dr. I'�.<. de M�ura fli.�.1 i

I
I?l'ci Trajano, rr J S(JI'JfaJQ IIIT eiephonJ n' 154P.

I,
I J�FS!DENGA- Hua Este-

I, cario!'> Corrê" 111__ ';�:;����rl�3�6 I:
Partos _.-. Molestias de

Senhoras e IIMolestias de crianças Dr. M igue I

C�N�:�;�� I

I
�SADOS DEVERÃO DIRIGIR-SE AO SR. I�ULAMPIO DOS HEIS VALE iii

-LARGO 13 DE MAIO, 41 II

FLORiA�OPO�IS il
###&:':__�'11r'Hx=}�

.•AtiiI&WWDt�IMM:rr=�

r'{}'.r.

I��
lo I
I ,
If 1-----I�=-
N OV� D,A.D E

CONSULTORIO---Hua Tra
ano N. 1 e das I O ,,"s I 2 e

das J.5 ás i 6 ll2 hora�.

I SANDALIAS DE CARMUÇAS.'��PARA
I INVERNO a 12$ e 14$ i-
Sapatos DE VERNIZ D.Ã MELHOR

I

QUALlqADE PARA SE:.NIjORAS, A 20$
':::HH'JELOS. TA1VIANCOS, CINTOS, E rc.

FABRICA DE CALÇADOS-B ...-\.BREIBOS [,

A LHEUREUX 11Secção de vendas RUA cON. MAFRA, 39 I
��� �iiBiiiii_____ " _J.

(Curso de
. especíalizaç o em

tnolestia� de senhoras)
()df\�de ila Maternidade
r; té á�, 8 1 12 da manhã
e â �ar�e _, Cí>nsultorio:
ANiTA G,A,RIBAI.DI, 49

tJin�ter d& Maternidade:
Med!co do Hospital

Aderbal A.
da Silva;
Advogado

P. 15 de Novembro, 3 $ob.
Fone� J 631 � J 290

Vias Urinarias

I

eleza I
--·-1

Economia I

Só nos Trabalhos do II
_ (.�onsultorio Técnico de

Trolamento moderno das
mo/estias do Pulmão'

Consult.-R. joãQ Pint�, 13
1 eldone. 1595

I I Re�. Hotel Gloria-Fone 1333

I Consultas das 13 ás 16 hIS.
,�__��----------I-t-------------------

istinção eonfor'to,
Com

f1�" ...... ., .. " .........

IVO A. CAUDURO PICCOLI
Enge.,heíro Civil

Proflssionais habilitados; para todos
os ra ...,05 de engenherid

Adrninistração. construção e reforma de prédios coro

pagamentos enl prestações

Pr-ojét�'"1s em geral
....� "\'

Escritorio central: Rua. 7 de' S�'terT1bro,
Porto União

47

_ ,
-'.",.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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não desembarcou por
do cachorrocausa

seu guia

I·

r
"

vãl�;:�!�cõit.er
..

s�ewã-u-r;;
convento o Paquete IT!'\SSUCE sairá á 7 do

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

Recife e Cabe.íelo

Cargas e passageiros para �s demais �ár
tos sujeitos a baldeação no RIo de Janeiro.

o Paquete lTAQUERA sairá á
corente para:

10 do MADRID, 5 -- O Tribun
E',,-specíal, qlJe desde 18 d� ju·
lho último iniciou o j'Jlgamen:,.
de 1 95 pessôas acusadas d,
espionagem e alta traição, ter

minou ôntem os seus trabalho-,
sendo �avrado 35 seguintes seo:

tença: I I condenações a 3)
anos de prisões: 6 a 25; 2 a 22;
6 a 20; 5 Il 18; 3 a' 16; 7
a 15; 4 a 14; 8 a 12; 4 a

9; 6 a 8; e 48 a 6 anos.

Dezeseis Acusados foram con :

lrnbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre

Ví t BEM SEUS FILHOS

I

tua COllselheiro Mafra

�-.-��M�A�I�MI�AA�������������������������������������������������----

confecções para meninas e garô'los só

A CAPITAL-
Lindas e

c

graciosas

na

esquina da Traja:"'i iii!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Flo�1�nopolis, 6-8-- .. _t ,?38
-
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,-
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_____,.
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r UW6j
,

I
I
'. .

I;Convlt�s 8C.') v!�SCO, Flur.ni--T C) �-- n e i (:,> [C.> r',e-
�

'rt er1se, Botafogc., €..� p<i_:;3!es--cra
E!r�"t".--c.a OS" qu �··t.,.-.,f",", a F�,:",,"'d(::.-::,.�"';.-::."l<\-I: � (IO\;...... .._ C:!1 ,,!l �.J �.... .,....... 'J ,�.;,;:-.i!'

_i;;'; ;'i"t�}ifJu2f�das A ,'heçiio esportiva do Lira ç�ão ítaliarlS eSCc.1>i!'I€H"'á O que

B lIUJ! 1iV!41� �, ,Ti'his Clube FIo. ianopolis, real i- i i rá á Pe n h-,sw I a
'.

!
zar

á
nos dia, 13 p. 14 do corrente I RIO 5 J' b V d -'

,
r

' • I "
- a se sa e que o a�co a Gama nao sera o

Lei IX - A bola em d ' '

I'
' mes, \;m tom-:o T'reparatorlo para' ,. 1 b b '1' 'd d

. .

I I' Omarca
-

o' ern i umeros IgU;j:� f-J'-- " er ame ate de um ponta-pé de ; _ ': 'r � d' , ,ur.iCO C u e rasi Ciro ii s-r convi ,8 o para visitas a ta Ia. s em-

iOd(9 e fÓiu:I> de J"Od.R d
-

(.,
� r:' iucac ao 'SlCtlS amao ,rêS.' .

D' I B'
-

- 1 I b - J
3 e

I
ti. �"" a ver sa-ro- "(1, !Ht-1ut'1," rà (f' - ta 20al bck) um por-ta-pé d(' A

'

,

� 'd
I prezanos J Loro e ::>3ItODIX, estão contando com a co a oraçao oe

,

,-
. '�_ ) I . f'I;,veltQoc.o essa onortum a-,

J - Ch" - r: d
.

I L

a\ �\ b! .' t-' d' t'ldé'f.'1,fa n',)"L,di-l a Cilf!ld:>.. cauto (COlOcr kl k) OU d,; um flr·! d' ,. _)
r

CdO tavorn. '" p"lao U!SPOst03 a en ereçar convites aos c unes
I" o ii estar a ora ,: logo, '

( : e, sera 1:!�tlgLHi:JCl(' (1 novo campo: s- "r FI' , P
"

,- I I' d S P I
n is ';(gn!r;ks casos: Lei. Xl .íon �d ) fi : 'clT'USO rhrow-in], e quando ;, L 'c

otarogo, urmnense e alestra ta la, e

'.
au o.

Q Il' }�
..

§� e m�
ha sido l-ona'!:' no chã" 1,...10

c" t r 1."

r d [ As "de::nilrches" Que estilo sendo realizadas com o Vasco
uaiJÓ(J tiver passado �otaLné.n· 1li]lí1!iIlmJlmeM.lLef)

" 'if,' -, - O tmneio será pelo meto o '"
dI' h I' I

-

J;'lIZ,
,

'd
.não têm (I caracter de comprormsso formal, mas Sim e promessa na

l : a, quatro ln 35 imites uo americano, sendo caria partr: a ! d
- _1- _j I I' I

,. �

d I I'
t ampo,

l)"l i :;«\-Lr (s;i�r,i (If-_,idt' ',' 'I 7 II II ,. opção pau ser ecuuna na tília, pe a propna te eração ta iana

PEi\JALlDADES !'('0Ii7ac.a em W'Imes.
Q d )'000 ler fé' poco':lrar nlH:S rji"�"!(: da lioh 0\ , ' •

_ _ f'
'

que dará a paiavra definitiva sobre o assunto,
UM! o o

ó �USI)('[J>C'.
I

t
.

i'.» I"s:ncoes serao eitas Di\ A ' .•
"

I elo juiz.
da l1H't,1 (OS seu- aGv<'ist\rios (i,-, A ·nfiaç.§.l) CeS!)_! lei, se casric a 'd d' 1 b' r('".

I l\POS serem L�ltos os convites aos'" clubes acuna mencro-

_ l' ,!' I'
- ,-

' se c o cu c, com pCOLlOo ao s:. \ -

r'
-,

b ' ,. d' 13 !b) A bola estafa' era
. � CiD'> a Dul:l, 'osti-!!lOO esta em J('O(, exer

um ponta-pé rvr e mduet». I D-
r . .naoos O emprezano 0élltoill, em arcara no proximo la ,PC o

J' g') UH

I'
<>

•
rr et or esportIVO. "u "u"�ru-'

.

I
. -'

.

I dos O� d�lJlal's ca'",o<. j' - ()' e:<u'pto nOJ cases segUlnté 5: ex'�cuta 10 por um Jos;(adof elo T d d
' h G � ':', eSptCPl mente par.e cUidar dessa excursao, cup res-

� .. (es, e o

) Q
I

-,

'I ratan (l-Sp. � um torneio , , ,I .

'1
.

f"
iflicio att o fi'13! in"lu'j"e nl.' a uando �e encontra na SI.:·) 'IUf'ldro opostrJ e do l")gar em í!1"1

.

1 I" fi
. pf;st�1 ;e[é) d�oa 110 pcaw de 90 dli:ls ao clube bras! elro que or

, - ',. <.. ,. ,)"
,. ! 1

.
.

' iAf'pafi:1I0rlo cc! sepçao, ca,,8Vl- Ih'd I F' - I
,-

.

t l,roP'I[; rn Iii,,(_; (e caml'o. locOfreu li mrrariio, 'I ' , _
eseo, I o pe a edtíaçao tallél.na.

� :gum es Ci\:IO�:

b) Q l'
.' ,

:r <a-'os (\S sr". amaUOfl'S, que (, nao I

(1) Si ff,bIlIF'f num I)o�te (lU
Uar. ;, :llit"f d"lo arivn

I
Um log'loor Que �e (neoo'.rol, .

I' i
.. , ". I h'

' d" .'
_

'

I
C'lmp,lif'Clmf'nto ao mes:no, lrop 1- 1

travessa da mda, ou nur[J�
I
"0-

,MIm, !J<dlS P,OXl'T0S (,'i !In " d'-I 'rnfJedi () Idf-'Slde) nao �f'ra Ci}-- 'I 'I' I 1
- U...

"

' ,
,

cara na co oca§ão em u lImo ogar I O ..!. O' B" f ,-

'

d ha e f,tornar i'lO cam[)().
m('la p,rlverslIrla, que a ·ila pro-I tlQ'adc, [juando não lIltervlr 11" d I I s etllprezl'lno$ Italianos, 1 Loro e altom. ara0 o convIte

,

I'
v

(
" • •

e sua c asse. fi
.

I p' I l' d 5 PI' J
•

b) Se tocar [lO J'vil (lU ]',�izes roa pO'lção. I JO�o ao ('lItem, do jU1z). mol--.' - 'O '

d d
o lei:) ao aleslra la ,ii e . a,u o, 8Inlla esta semana, por mter-

) Q I -J
. I l'

5 srs. interessa os po erão 'd' d J Ch'
.

A.' d
, ,ll!lh� dl'uiro do Cilmoc'

C Ui)!kO um a( Vf!,anO te !ilflOO um S'Jvel""ri:1. ou ainria h . ,

f _
me 10 ç oão � laVODl •• s condições a serem apresenta as ao gre·

J
L -

j ,- I:: I I'
'

\1uter maIOres ln ormaçoes com o '

b d' - ( • .

d-'i.) Em çasu d� urna p t·
IliH SI' \) o ulUmo a tOCf,r n'l ')11 ;,t. ,rat3 ü(� cooseguH vantagem do, 1'--"- E' ""I I

miO an elfa�lte, õerao as meSIT13S reltas ao Vasco a (Jômil, Isto

,.II(
- "w ,s,::!

1\ O -
-,

Jirftor S;l(llt!VO, sr. ,"IJJICe _. r: ., ,., fi d
j',frdÇào das leis até que 8"-1 ',10- _, / '<

lê.nrlq ff'I" b"f a hoLl dl IS'la po<;çãci d"" Hnperll!in \1' e, ) Jogos com pà5s.gens e cstaIJa pag3, ",lem da quota xa e .....

, ;"Cl(l,I'1 uma (iecigão.
J I'

! "J'1'i�U',�l'tg' ".'::. :�- .. �3.!fb1f;6�1;t'!imll
....,_��?y�"]

I orais. 200:000$000.
.

- "�-". i'í'" �!'" ".;� , A direção esportiva '�Q ..J d J
.

l:�ei x'-, �1�tcQação de IIIi
'Í; � .. l';(�,) f.J..: !<�".;:�.. . .",.

II Alue:3-Se L1��t�:�:�í ô li __v"... ... c...... :& Fute
"' ... __ .. _ ........... � .. � .. �� .......

�MM_.n'·1 Li 2� t.d�·
r"O 'Ce U i-

tentos (goa!) I'."" (,0 ""'�";U \I 'li'�" ,; �"" t,· ,,""�Si.-;;;;;ll ,...., • �:::�, , ".'" �", ...
- Z E� ��, ... .;�� - O, í('n-

SI'

,,,,(,J;�,, h"q ;-\;'}." /:? ,�,t>li:; .

isa1a e- quartus a pessôa'. ból (:;Iube 'R\ D�ft'rt'e dn P'j·:;;::,,·P�.i"'·..... ;;'�!.',--ltl'\t�e'ti.
'i\odis.'os!çõesemcontrario [de trato, K 1.l�IlIU V '��.,�_I"""""::;;)I",,,,,-,\.· t

r'es'a· 1'"1-, u,n tf-nto é "?\rC,i o Rln, 5 JUIZ Hc.ul 1\1,,-' Vêr e Íl'atdr a rua Fernan· o" h d t t I
(.�.f-3 de N ov íe·

,V'Clllza- e aman ã no grama o ftlG'�en e·
" "

,Iepois de �er a boi;) pas',a,-j 'o ,,�d i'_,I\!., á ,. fl'al,r ,r')C(_"�' (} do Vlachado n. 41. d' 1 b de' !iI�{QS!
"

911
I
SlrY'·�(_").s� Lia L�ig<Í:::;t

o vp!el ano c u e 03 oql1elros
1 'gré\lmente a lt.- ha di\ m "'", ." ", Il" lá ,-1, IJ e 'I, - 0;-, ne T, ,bunal G d d I

A -t. JI ,,[�.!l�; C'-' ("""- .- .. �
um interes'i:mle match de futeból O e

:,"-,\ �� '.;;...-.�-,
_

d "'-"'_ C':;,,-

< s postes e para baixo da ri) fS, cl S gU! _0C;'l jljf é Ia "h::: (I I) 1 , t .-� .... .Ç.';- n s..:;;"f-nt;� vc hos Ilcracb" do esporte
-

.I".::il i ln·..=: -=,
LOlllont-,J. u,"a vez ,U' ii b, 1\ rW\lor i� Trai v-ln no B!asd,
r,ào !tr j-,,, sido ii'Tern' � ; " ,fi I R, I te- '" 361 ·él., \ClJ- CAnTAZES_·"l'." brdâdo, em disP[líta dde LHYOHl., ri_ca' PFNDAIA S _ Os l-lac;o-I t:l rea� izar-se a 7 do

R '"ça c' prat'!, o erta �st� lano.
-. -" .,

.

•

i " , .. ., ;
,o� _ :; t ç I' , :-J A pós o matc!1 terà logar nm

nallstas anunCiam a morte do I COH"ern:e, hO stad I LI 111

í-,u'5� "';� ,;s;, �,M
I , "

9 '. D DIA ,_alõ,:,s do clube acima uma ani. sl]b-t,:nent� Enrique ,Go?ecl ,Alon-I d a ���rG.Ô\, P IJ 01 ica,
!' j,,!" '!" �)"(I ", ). l'

.

que seí� &o, d;� II anos de ldacle, .n')ICOrn In�CIO aSa horas
qua!qll! o,. h, LU � .. i D" 'l SOO

01\1\11:1'0 frblaU1lh""m":l' emmngueHa 1 c3'npo d,� b""'lha O f"fe Ido
.

�- ,

lU'� N� o lide.'" do§) ii n_ 'w,ar a por um exce,cnte . . � U,,,",' • <,' I
dHr;�n ( (). ,;' i)

eineIlU8S "Jn7-Bandll. rnilt,ar ew filho do gereral do I!\lIh" cj;, n fifi r IJ ; di 'á yu i m ' í \' 3Uí)

,I 0,; quadros �ãO. os 5egU(ntes: exercito, Goded( qu':; foi fuzila-I
31:il julg-';- I'sl.àl ;:_L iX -� 1;-",,-" p�I,ln,i c (h '( ",\ nç'l .-lo em BnrceLna. no começ0 da i l\thnoe! Morais e Wa!k( L:-Jn-
ser?! vàíldil comu ith\O 'é 'a. ,:l:U' dJ JúiZ ,j V I.' 300 pa

PROGRAMAS DE HO ..SiE:1 C!-\Sl\DOS guena. O jovem Goded, foimar-Ige.
cação. I Í!,J,\_I_'lna.-,'

h:>I",! nl () ,ldv !� ')0 ,', Bum to na batalha, do Ebro, ond" se I ODl'L-·r--(T".Df'RE'_;f, ;:-':5 )_ 7 e 8.30 :-IORAS: i J
�

1'\
�

; r. J o:::: GERAIS:
O qu�dro que (r,,:)C-', " <,I ,

' ': 'a 611 M.d l Caguincha encont!ava a ífen:e de uma com-I Rnúmeru JF' le"I::-s ..--lu,' 1iT " J (jj-if\l \JV '\Y',!E nU'll [11m"· C,nllüto Picolé Careta p�n.
hia da Legião Estl'a+�ira'l

Lothario Paulo othfuchs)Sarg.
da :",;- ,::�( ; éh b ,. ,,- (;",-', i)"U'_O ! R M I d C I IU'_andv contia uma brigada in- Aliei Tavares, Antonio P. e O.

__ ("cato -- ac li} 0-- ,ute O --- ,.,

S
môl'�;:'N�':'

. lOS, O')
; 'EQUEh!O F,iFER"�G Cô:o--Masco!e. ternacioDol, a uma m%a de dis'l

Neto,� David Cunha ... obrinho.

I,,��.�_' APid d'"," to;
I
'o il Lontir,UiOc;Ao (ir: filme �er:(;do I

SOLTEIROS

I
���: 1�i r��:�;:�enl� at!�g�i�� ARBiTRO GERAL:

i ARNAlD s\liA f� u ��' A 3U (\� B'� l\ DO. ESC{\ f) _I Cabeludo no péto. mas, Iccusândo'5� li ir Cap. Tavares.
� ,----------,--�--- - -- R,ij

I-" 'I' '0
"j, ,

['. B' para o J-\Os.-,Ílal, reassumiu o �eu
H

k·,
H �llfUJão ilst!ão ,-

! CRONON1ETRISTA:
i! rua João Pinto �r 5. tér!"c'o nl P d D' , G

. IUflar li frente de �uàcompanhl'il.
U�

. ,-1\
,

,""ar.ca tir 1 mtaao raXl'Ilm -.
,-

Ca xa Post-d n.. 4,5 t:;ll Pltç,,--l$OOO. 17' II I' B" P'I t Pouco depois uma bala atingiu-o" 'L_e 3.C(,I:O- elja
- 10 o - �

h. P h O n e 'i.3 46 �,i I Min;ow - Rate Branco. na cabeça, maté,ndc· o instanta-

�l Yelegl"_ "6iAI...GOni\O�' �i CiNES COnOADOS Juiz dn paltida-Gaspite oeamente. Durante o, entêrro foi

'.�
••,J � RE)T' 5 7 8 30 h

Bandeirinhas -- Bôca e Nariz I �hol(,}ca�� sohre o peito a meda·

j Codigo::"'União�!"'Masc�ote"e pall"ticilIlares � "-, a5 , e: Oí,n: CroLomdlista - Boi d'Agua I a rrnlltar.

Sub-Agentes em: John'iUe e CurUibn ,�PEOFET 1-\ POR Ac"\SO,
.

'" '.

'

,Anuncia-se igu�ImJen�e dSc BIar-,:\

I
-

í' �,/. ce (J!la. a morte oe ose a me
__ __ ------.- ,t: con' R.alph �)elJaIPy e beny f or- Eãiel"ltnrários- b 1 ro" d
R\'pres\ r tantc di;'ecto de ��lIbl"icaD_tes e Ex- � • •

t ron, ex-mem 10 c!!.s Lortes e
Jl' I' I.ess P. mUtroseopls as E h f'll I •.

pOI.tadolioes dos seguính:'s artigos: ���. ,
_.span a, i )O ao pnmeuo pre- .

Zr;-S SALTOS:

.1 ROBINSON CRUSúE'- F d N" P
sidente da Republica Espa!lhola

I
J.)) �L DE

,
- Ofllm nomea os l lon.or ro-

] 8'"') T A I
' n

O ITecidos FINOS, MEDiOS e GROSSOS

'l'rc�Jnttn�,açao.
_

$000
copio. ;víaria do Ciumo L. Fi-

em ,�.
...

en. , denor,:::i. :
__.uí,

.qaccl:J'� de aniagem p�ra �/U1�'!I!".iUrl!'RVA-MATE

etc'l,i
heço: ,·-l. ,

.

d �1 ':d R V·
. Gonzaga de Aodrade Walter

_ v � "'f"'lr ... ,1"11&)' :guere 0, Ivatll C! ,oqUé', Ito- .:rOMEADO " h'
'

Saccos de alv,odão para ASSUCAR, ARROZ, FA- '! ] N � t C d'd 1 JL"'IIIfJ Jo�e DIChl e Lrnesto Leyendecker.
RINHA etc' ROYN._, ás 7,3;) horas: i ;!a jor?!!, D(\l _er'l� �n. I

°Loa D I 1 574 d 3'. : I)' umor, onatI \0 ,::)!lVEl. el- l e a reso ução n. '-', e APONTADOR DE SALTOS:
Oleo de CÔCO IBAIBA5SU', para FABRICA DE '1' i BALNEARIO DE LUXO: ciidau Kowahki e Polidoro Fer- do corrente, foi HeEo PiracUfll
SABAO. '.: i �om Frances Langford e Smith I n,andes �ara, �xel.c�rem os, l:argos I

ca Blum nomeado palé' .�xercer
Finíssimas meias 6'W l'LKYIII.L-â�� para HO- l' I Balley ; de e,cnlu(arIOS-rOlCroscopl:;tds do o cargo de guarda aUXIliar do
MENS, SENHORAS e CREANÇAS. ii. Preço-I $000_ Departamento d� Saude Pública. I Tesouro do 'Estado.
Afamados vinhos marca íiíiCRUZiURO'" de ,,1 MAii 8j��'WW MI·'*'±M...........,,"MI !!*WP'&til!ifW ffl1t�11!j!i!j1!a

Caxia::. 'li !
Deliciúsa e inco,llparavel CHAMPAGNIE "MI� /

-� �RIELO.N�\ de Caxias. F
Colchas de varins typos, para SOLTEIROS e I-i,CASADOS.
Café de t( dos os typos, de MINAS e ESTA... {I;' _
DO DO RIO.

I Madeiras aplainadas e portas compensadas, de f-.r-:'�-.::�-..�.- ','Rio do Sul. ��Xi;.;�! -

1 �IO DE CARGA',' genuinan�ente n�Ct·ic.nal, Ihespe- [F.:.t,:,•.',:;:,: _.-I ela] para cozer qualquer sacana, milll o m� or,
, muito tDais J·�sistente e muito mais ,1;::\:." '.�:, .

1 ball"alto do q!1(� qualquer l)arbante (fio de vela) ("
.

't� ������c�:n fíb: a& impnrtadas, de Juta e de

?
i

I
I

I

clube ba"'asileiro
!talia

lIa

�Oflvit" a9 Palestra

DIREÇÃO GERAL:

Cap. Veiga Lima.

JUIZ DE SAlDA:

Tcn. Timóko Moreim.

JUIZES· DE CHEGADA:

Cap.Antonio Lara. Ribás)Sarg.
Sig:leir a e Ten. Mario Guedes.

JUIZES DE o\RREMESSOS:

Teo. Luis Gonzaga.

Dr. Melo Leitão, Arnoldo Sa
bino, João Batista de Souza e

Antonio Salum.

APONTADUR DE ARREMESSOS:

Alvaw Acioii àe VasGoncelos.

SERVIÇO DE SAÚDE:

De. Angelo Lacombe e Dr.
Mé'ndês.

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

ALGODAO EM PLUMA DE TODOS OS
ESTADOS PRODUTORES

I (�OVO ir'lSpe
ttJr Oe vei"

ClJi(�:::.�
,.,��. ,

� .,.
1� ,

1 1r. OI norneac ') oão Batista
V�eira para exercer o carQO de
Inspetor de Veiculos da S;cret.l-

•
da da 3egurança Pública.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O que deve co�star

.._�a_s_propostas i,de emprestimo "_ii , Ca_r_te_ir�___ de i�����������__..
_.

__ '''._'
.. __ .. _. __ . __

I Credito Agricola e Industrial i A V OZ D O P O V O prOP�ietriol e :ire�or R�PO�Sa��! L A D O

I (&;......I••do dn AGENCIA NACIONAL) I _- - ,._��-�-- -I�' ,

I .�ter �ma:;��;:�,.;.: ��i���;te';,. ·d:·dC�:�i�� Á�;iC��!e�,;:. i r Mat;;z do Estreit�-II S a Jili. fJ:!;��
I tlustrial do Banco do Bra.il, têm que dirigir-se á agenci .. local I, ANIVERSARIOS

I
dHde do Paraná (� filhrl do !li)�,.<!

I-
Q\l á agencia mais próxima, com uma proposta, que deve

.:ta I A C
. A'

P t� d C t
-

d
F.\ULO B, BAn BOSA . confrade sr, .Ioão 1\1. I :81 fi. ,ia

ler redigida etm termos simples e claros, afim de que se pos-
. OS11IISSíilO ramo ora a 01115 ruçao a Faz anos hoje o nosso jovem Paulo que dura n t» 'nrju� 11\('._

la conhecer exatamente a aplicação, que pretendem dar ao Matriz do Estreato, convida o povo, fiéis e as- conterraneo Paulo B. Barbosa, l'e-l desempeubou /oi.. funçõts ri.�
eRlprestilllo pedido, apreciar o valor' dos bens oferecidos em ai soelacêes religiosas, e padrinhos,para assisti- aplicado academico da f Ini vers] redutor esportivo de • A Gazet« '.

• garantia, e formar juizo perfeito economica e financeiramen- i rem, amanhã ás 10 heras o solene áto do
-------..--------

conquistou muitas amizudes Cnll",l

"I te sobre a org,,-nizl'Ição agrícola, pecuária ou industrial.

!Al111 lançamento da '"etira fundamental. São con- Mais um fe- os que labutam 11('51» «asa. JI

:
A proposta, deve conter QS seguintes slementos infor- I, I

II:'" Ao distinto IHlivf'f'Slirianlr., 4'11
lo' r

• mativo�d' sde o emprestirae é mediante penhor agrícola: a) ; I I vidados ta.mbem para recepclcnar, ás 9,30 ho- I lzardo víamos o nosso afeluOó4f' ó:bra(_'"
: Dome, I a e, estado civil, naturalidade e domic lio do propo- 4l i Iras, s, excra, revma. D. Joaquim Domingues Im

I
Dente; b) si ha agricultor registrado, citando a data e o nu-

:e�: 111- d':!.:iiiM,0=::J7ãBive,oriiFa,
Ilustre Arcebispo MetropoUitano. Healizou-se mais nrn sorteio I1I'J

P""!ói"l hoj- a ri 'I Li llld.1ili, j.! d .

..ero do I:e,iitro; c) valor do emprestimo iii fim a que se acreditada <Credito Mutuo Pre-
cel. Tilig'J de C091m. pr,,'I,;, i"

_estina; d) especificação dos bens oferecidos em penhor e sua :0' _
---- advogado e figura destacada n- IH".

=. = dial », cujo premio maior coube ae!!timativa, 60.. li indicação das arsas cultivadas, por becta- caderneta n' :3,04't, pertencente
IltlSS()S meios cnlt'Jrnk Figura

rei,' e) deneziínaeãe e situacão .Jo imóvel: f) SI· o imóvel '

E' E j
. ,

1 que t eve ura ndt' df'°' '1(1 uo •. ( ,8... ."
a '010 I, "eu!, rrSH ente em .'. " '7

, .

", . ,,�

está ...ravado por hipoteca, citando, €'112 case afirmativo, a 't bi :l:lell\S pOllL1C[);; <"lI'; :�Ilnlll Catru i-im,o;tllllci. e o vencimento si é de propriedade do propo-
'1)

1--------
l acoro 1.

• _

I
na () venerando aniversaria -:..

. - u �i.". I Com mal!'; essa extração a acre. "

. -

". v 1 Ih..,
.ente ou li a ele está arrendado, indicando, neste caso, Co

'.
,

1'.1
. , disfruta de arande esurua I'·l'{.'� I'" ... I

FILMES BRASILEIROS ditada e sunpatrca ernpreza com- =

, t: '" .. ic'

prazo e ccndiçõss da locação, e si o pagamento das rendas : pleta o seu 329, sorteio, tendo sem. pela qual ;;�.ra hoje muito Ieli. (_
.e acha em dia; g) si existem débitos por salários, sementes, e I d d I' t

tudo.
b � pre ernonstra o isura o pres eza ,eafeiteria!l, instrumentos, serviços á cultura ou á colheita, ffl I DOM I N G O no pagarnent.o,o que a tornou pre- I A drta de llOie n�gisl a () Í.J!li.,ereditoll tle trabalhadores agrit:olas ou quaesquel' outro.�, in· e

__. r 'I l' I' i A A
'

tI"
$

..-- eI'l�1l peÚlS catul'mcnses. velsnno '.0 sr, l.tUI' ntnllIO ,li!:lMDdo 81 impQrtancias; h) !Si tuti em di�) o pagamento dG! : I J O A O "'1' I N G UEM Com a prespnça ue represen- Mplo, e,;lorçado f1scnl du DirH -

impostos e taxas federaiEl, estadullií! � Illllllicipais. I .L"'Q tantes da imprensa local, foi, on- ria d.� Eslrada� de HodugeuLSi o emprestimo é ID6tdiante penhor permuio, ei'! 051 e- $ tem mesmo, efetuado () paga'leQlent�i que se exigem: a) nome, idade, estado civil, natu- :

--;:;;;:"�-
.

.,.,.

\ menta dI) premio maio!'. na resi-ralidade e domicilio do propoElente; b) si é criador registrado.: .

;"",,��,
...

, A S E G IJ I R
dencia do felizardo, sendo o átocitand4õ> a data e iii numero do rei�strQ; c) valor do �mpres' : IÍ

.

N tls;;islido pür pessôas da familiatimo � fim a que se cdestina; d) e$pecificaçãi) dos animais 0- @9 \:\�{:.!.f..' �•... TERERE' NAO RESOLVE lo prestami�tn sortead'l, causan-fere�idQs em penhQr � sua estimativa, com a indicação do :
";._,.. lo êsse faln grande contentamen-

1l\llllerlD de cabeças por classe, raça, idade, sexo, marcas o i (.0 aog moradores daquela loca!i-.inaill; e) denollliuação fj) situação do imovel; f) si o imcvel ;
'.
-;/

A R U. A N A Jade.está gravadQ:por hipoteca. citando, elíl:l caso afirmatiyo, a ... . .....__ . _

illlportuc:ia e o VenCilJHmto; si é de propried'lde do propo- :: C� 1\ S A
uellte QLl si a ele está arreudad·o, indicando, Ulilste eaiOO, o I I -Caçador de Féras .

_, "-' 1'-\
pruo � �ondit68s da locação e si o pagamen to da5 Mndas '" I

I18 acha em dia; g) se existtlw debitoli! por sala rios, e0mpra t.le 8) Um ca';al, �ern f,lho" precisa
.ili.ai!!, ..,orda, ftrrendamento d. pastos, benfeitorias, con- =1 Maridinho de Luxo �le urna essa não mUito di�tllnte
tratos de ftllrnecilllentQ de leite ou derivados, ou quaillquer = dó aentro da cidade e seja de
entre. ralQtivoli dos animais que forem obílilto do penltor, � f!laga-se atéindie3ftdo II importancill\õl; h) si li cr-iação é extensiva (ape- ct:t

I D· -h id ... F·I fi -.. Lt II.O\d'UÇão
nc"ntC". i'Htr:.í.ll rxs

...s ao campo) ou racionalme!lte auxiliada; i) se possue ba- I 1St.·. II ol"a ue I files rasl eu·os

__._ um ano aj�ntado e fiIma-s,� DR. SALVIO SECCO
.heirol 8arraplltilidllS; i) si pO!l!lue silos; k) si 111 zona é ell- I 1_______ contrá:o. P[occdrnte de 1mbllubn ch,�.
i.ita�a�epizoetitu; I) ili 8stã era dia o pagameDto dos impos. 9 Ttrlnr n�,sta redaC;ão. gou a esta capitl'll o compelt:n!c
tes • \axas federai., 1il1l\lltiuais e UllHlicipais. ::. ellg�nhf'iro sr, dr, Salvio SI'CCO,

O e.preilLimo quando é lllediante penhor Ji1ctcoallltil ou :: Õ����.�e�..o..e••�•••••••�G���;,;J'! da imp(ll'tallle firma HcmiqulJhipet.�Q, impõe que a proposta venha com estes eleml'Iltos: : \:.'t.J �.'I I Lages,.) Ilome, domicilio, natureza e orlianização da firma ou 80- II.!I ú't.J l ��
�iedade prOpOLleIate data e numero do registrtil, ileu! dirigall- ! � Fabrica de Chanéus de pêlo e lã � I DR, CID CAMPOS
tes fj) priJolcipais respODlllilveitJ; b) especie da industria; c) val()r e r1:� t'"

t:S" De �lIa viagem a Capitl.ll 1;',1
e prazo do emprestimo, fim a �ue i� d�stina; d) descrição : � D E t� RpPllhlica regressou o nos:w illI",

dasdga�an�iads e suai esti.lDB.tiva; e) voluLlóle e valor anual da 3 t� ALFREDO O EBllN I"A & C IA rb Lrc conlerrane:; sr, dr, Cid, Caw-
pro uçaQ m ustria, aS,Hm como a despeza, citaudo as cifraiO : t� • u..... \0 pos, proveelo advogadll,
do ultilillo treino; f) si sobre Oil bens pertencentes ou li�ados : �"\1 Sueessôres de 8sear Teichliuaull. & Cla. •á industria, ou sobre as ryessoas dos seus dirigentei, pala. �] S i�.,f{ualt.{uer ação judicia!; g) si ° il1ilovel e a naaqllinaria estão : "

FUNDADA DA' 42 ANO �tI

gravades por qualt.{uer, CDUS indicande a especie, imprtrtancia ! ��L PORTO A LEGRE !!e nncimellto; h) si exiltem em deposito mercadorias wanufa- li)
7/i'<'

�1/P.'1

I turladas ou mataria prima, indi.cando a especie, quant.idade e I ! Possúe 158 máquinas de típos modernos e ,�
va gr,' i) si existem debitas por benfeitori,a>, fornecl'm�nto d" ! 'I' .T.,�l'!• ' - <, "'... r., aperfei';oados. Dessas, 16 são de costura O

I
..ateria prima, maf!luiu&ria etc., ou outros de qualquer espe- : I ,� Uma serralhe, ia, com 18 máquinas instaladas, �
eie, da responsabilidade da firma ou sociedade, citnndo, dilil- :'O está apta para consertos, fabricação de peças 'W)iSi'

eriminadawente, a natwreza, importaneia e vencimento; 1) .1 fi e peqneu8s obras.' �
si 08 belli �fere(Olidol:! em garantia ei>tão segurad1ds, indicando i!;� Para a confeçí'ío de fôrmas, caixas para cha- �
o valQr e o TeDcimento da apolice, aSliim corno a compa- 491! � péus e consertos em geral, po�súe 18 máquinas �uhia If!c"radora; k) si está em. dia o pagamento dos impos- : G A
toe e taxei federais, estaduaiB e Llólunicipais. : .. A

•

Ainda uma ObIilCll'vação: os proponentes ficario compro- o • PRODUÇ ODIARIA: 600 chapéus a
metidos a exibir Oi! compr0vlwtes nel@5iftriol (certidões, ta- II� TRABALHAM EM SUAS OFICINAS �200 EMPREGADOS �lõesde reei»o. etc.), no ca!!ode ser aceita a operação. !ll� MBAEPRECSEN�EAEMO�ANOTACA&TARINê.�llIa. �.._••_......_._-_.�.--. � PREF. LEONIDAS HERBSTEIl

i� Raa João Pinto., :; Caixa Postal,37 � Acha-se entre nós o sr. tencn-

������������������������;l·.�-.� TELEFONE. 16ã8 .

FLORIANOPOLIS � te Leonidas HCl'bster, esIorçad I

}.1 (I prE'feito do progressista munici-

ATENçÃO i·����ep··i��:S.OC·DiR:�iÊ;iO dfa"guó

Lavando"se COItl O Sabão

"VirgelD Especialid'ade"
________

-..
I _

WETZEl &de Cia. �IARC::A REG1STR.t\DA

Fn .. l'ln anos hoJe:
(I Il!CollillO Mario AlfI�rJlirn, f;

lho rl,) sr, dr. Altarniro Guin:'1·
rii",!', !';('(:ret�Jrio dH Fazenrlu ii J

Estado;
o "r. Ani"io Dut.rn. fUllciorwri I

do Ministerio do Trabalho;
II lIlcuin,l Dora Ce.:ilia, filb)

do sr, Aldo da Rosa Luz;
() menino Archibnldo, filho d )

\1<lliha Nwvt�S;
a spn!Jori nha J uraci Vieira;
fi rxma, Sra, Nininha Carvalll'l

Be:;�a, CQP0>;8 do iH Otavio BP8):\'(.

Chegará hoje a esta Capital f)

sr. dr. GirolallO Azzi, lécnico ii ,
linno, contratado pelo GoverwI
brasileiro, para estudar o palpi'
tante prohlema do plantio (i; I

trigo, nel'lte Estado. O ilust.!
profiF<sional virá acompanhad(.) ri •

sr. dr. Frederico Schmidt, esCuI
çado diretor do Departamellt I

Agricola neste Estado.

Dtl. GIROLANO AZZI

Encontra-se nesta cidade' o sr.
Cesar Seára, alto funcionaria dI'
Serviço de Fomento Agdcola (h
Estado.

VEN D E!i>1SE a melhor e confortave1 proprie
dade do município de São José.

dentro da cidade com acomodr1ções para numerosa família de tra
tamento. funãos pari!. o mar com magnifica praia de banho, agua
encanada. garage para 4 autornoveis, cocheiras para cavalos e
vacas, grande pasto. chacara com diversas qualidades de arvores
frutiferas. e outras dependendas, e servida pelas linhas de onibus
" de São José. Palhoça e Santo Amuo. Preço de ocasião.

Para vêr e tratar. com o proprkt,tiío, n3 mesma. Carlos N.
Poeta.

LUXO E ELEGANCIA ARISTOCRATICA !

Grandiosa Exposição

na "A MODELAR"

- Joinville
economisa"se tempo e dinheiro.

tl.r·r, •

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




