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Osmar R. da Silva

Um livro que recebi, ha dias. do Passo Fundo, me fez
lembrar cI()i� h!1 t. ..do[r, d� carteiras, que estivemo !'H�. l'Ili-

�nha ,presença
iHI pouco mais ele uma C(i!linzena, O livro, que

azra uma cerimoniosa dedicatória, foi-me ofertado por um

It'�, o magro, de bigodinho sedutor, educado, moreno, pa
recendo f:ll� um MOC1NHO �I" Cinf'fflA. O r-n t rr- n gordo,

��i�L��:�::i;�u:,I;:nh:il'VI �;)I::lr:\�;;�,tE�'I'f' �"'f:,"�\::, \'ul�:;/ ;;,l�'�:l: A praça caIrio(;� _
vitima;VIOLE T I CE

fedor dE' carteiras. Nâ(, me interessou. O rn /:f(\, ao c ...nt.!",- LI �--t'--d·e-u�a��.m",,,,
...

�..�.�.;�:;._�.'��.-'u�:;n:;.w.......-.-II wn_ 4f'\, � D'Ii
rio. Vi nf'lp quelquer eoisa dif0rentl" que o li' "do não tinha, " 11.••0 »2�t.l.�UG.-A m

AV �.a.r.lF!

PI,r i!l�(i puxei cc nversa com ele, Indaguei -lhe t. pr, cerlencia. I'
inqueri-lbe s.ohre ti viua e ac.abeI firllndo �(tJ l!mi::·o. "rnhos f

."""��......, ..;,;;;:;,,,.._;;;;;;,-� I
tinbam vindo dtl xadrês. Estevam m ..i,) descora'es. Saben.l»- i Pt. \'iDa de Rfio CalJ)ilt1lzaB ff'o� '�eaj'i!:ro de um jjl�;!!Q�

;�'" 8Ptn dinhf'iro. levei o mag;ro para tnu ar café comigo. A A RIO,.9 - �manhecw fechada, ' Pelos cálculos, sob:� a mi!ha-I roso Incendlo, que destruh.ll i1:ota§�1l1I0riJt� o Nl�'i\:em

pteSf'n<:'R dI" pão tre�r(. � csíê deu-lhe brilho au� olhos e {'�
õntem, inexplicavelmente, a Ci!n res (�P. contos o: prejuizos causa-I C�a1tra!.

b 'h
. �

S, A., estabelecida á rua de Silo dos a preçn carioca com o fecha- • • •

� 0ÇOll ' l.l uni s(\nT�O!!l' rn"tn. �,n_'T'r;l!nt() comiamoa, COTIVI'II'- P d I
A r""n.�g "" I oS �Q

• F" Ir. 1
. ('> ro n, 33, esquina dá Candela IW�1l10 da cornpn 11,111'a, ""II:"0U "" ® VüChi&i1CIêl cmn que O) �ogl) se 'b�(!�

,. sevamos. )(1"rI l'lJl.l() '·tI )1)t1(� I1lH' �1'I;r� laR pouco do gi-
"

naaio, onde fizera um bom curso. Depois el.p, me falou de
j'iH, e que negociava com apolices O escandaloso caso está sendo S��1l'1!OIVeU9 deu n2arg0m a que muitos «.1105 �1}1O!;",;�I]r:�e5

Erico Verisslm», Graeilinn» Rf)mo,�, Jorge Amado, Tasso ds
da dívida pública a prestações. . d,eúda.menLe apurado pelas auto-I

'U'fes:;em que saltar petas ]rme�aso
Silveira. M('H ..ti. Dionelio l\1-'1r'hatlo stc., ""'1'1 '1.h'lir3ç�() por

O seu diretor, sr, Percy Levy, riuades da 3a, delegacia auxiliar, Um deles, de norne ft,rmhil!i.h� KMf5ten, jO\lerJ'!l e�n."

IIn$, entusiasmo por outr.s e elf'Splf'�il pUf nlo! 1lIj1, A ('�"a
,"'�undo fico I] apurado, ha doi" q�e se ��conl:am empenhadas em pregado da igJ·t!'í?�3 Pagruli·U· ...Ua f!iâ5"ii�·",," @- ':"li.", n i;'�'�?

I
,.,

'Inê�?" partire para S, Paulo.i Pro- ativas dilicencias. I � .

,,,,", g� � .....uu..I:o,._ó<f.lo

li tura Of-,·,'·-, ..... mtin.os �lid�(JS, Da m01;H P'I'''H�!!103 á estante
� d:t' R ob.JI g !l.",

curando informações, a reportagem .eS\,.a '1n�a� ao p!r"r;h,,\�:H'hJler sa�Yar SfE:US l!�el'l!r�9'ieSJ ih)� Od!l-

d" livro"J, onde n.' !!,tre� OI! qlle mE\ agn..dsvúm. 011 que me g d
n� ...3Irad8Valll'l e ( , qu" me oram inrlif6rt1nte!, Aí «u apro-

soube qile era ignor�do o para- i --------- .

\/0 'VI (] pelas Chr.H11õ:llS e pell'eCBlJJI ih�!!"li"h'e�me;;'Q'�e �mei-

vflitei uma ocasião, ql:" me pareceu fllYOr8vel. para, com con-
deiro da diretoria da referida em· ! mado" sendo batidados tOihs 0$ e;j,�3Il"çOS ífeHo$ par�

l'f.lhnl! qlJlll�� paterl'll'Jil'i, insinlliu-Ih� qlle deiu8se a vida a- dPresa. e qf
ue tod?s O! empre%uc!',I�: ...",�j§oehu.�ão de Eseo- saBva!�v. O sr .. C�OVi5 1írancoslD�? ��e�'i.1i1:a;nl1lBlüD1::e �!.r�·a,5�

I' "D' Ih t' h
' a caea orl'lm dIspensadolJ liIab:}(!o, � .1110;"" 11 1"-J t f· d .a

..

"111.1 ,!!l'fnr:� 'lll'� "IVllll.. IIô�e to que flr8 moço, qUI In 11 10"
.

último. () sr, Percy L�vy amw!1 i ii....... , !ii f9'.e .l."II@Vdoua. ur.�a evorali.ll!llli-'S:'I do fogo e, aflTe;51:;í;m�·� !Sua

tJ'lit�n('j3 & �\lQ V"'l)I:AIÍ�, �1Il qllize:ilr$a \'encer, O b:;,tder de Tr·· t p
,,,li q �"

, , tára-se, cO)1forme declarações (b�' ...,D .. ropr�a Vhs3, (m'�;r<l)U I!ll{,! pre&:IiHll e �tl>n!lt!;gu�M ;3l§'S'Olll1l\:,HI'

f'3rtE!Jf05, que apOlára 8 mii.) Bobr. o anlulo dI) 'I\an�., bai-
Xou o, olhoR • ale ('uviu em .ilenci,�. Ql.Iaado notou que eu

empregado!, para uma fazend:l i O c�npo do inf@rtunato f31paZ, tr3zel!1ldo-1Jj) !PJrn�'ln ii

termin6.ra o lermio, ele falo'], .em mudar de posiçlo: qu, possúe em Serra Negrs,llo E�; i NOVA TR.E�TO, 9--Yf':..m de IIII'Url9 onde foi consSgnaK90 o q)b5tQ.

_ Obrig.do, pelos seu!! conselhl •• , E depois de peque- I tado de S, Paulo, dando de ia ser fundada aq'JI a A�soClaçc:o de

Da pausa: ,I instruções para a liquidação fr311 E'3�otcir.os dfl Nova Tl'ent�, � i 00a!1®e$�@*.0®Q;@I1I@QiiGO®!O"íf)e®íD��(llíf&l:lSl8<ii���Q}�t!�@il)wtlJmG:l@©{l11J,,-,

_ A vida, f:'m Iii, , uma miseria, Quando saí do gi- o?lenta da. companhIa de que el\\ cenmoma tra[]!:G;)rl'�.JJ �n!hantls�l-/
I'la�i(l. tinha 8 cabeça cheill de mentiras e o coração repleto r dIretor-pr."ldf'nte. ,ma entre ()� cn tuslasllCOS aplau- fi' ,F,� ff'� 'G 1.l311Sl' • �� Ao ti?

de I"Spfir!lIiÇR!l. A vi�ill era lI1isterio ti alpiria para mim, Es-
Mais tarde cons�gl!imoli apulur sos 0a IJ(),pulaç�o, �i'�i �leita a W ��,!t�.mlI1.0 COOI�ai:e tZD,�!'Ile

colhi uma pl'ofiu50 que a eOJllven,ão loeial tax')u da decan- que o, sr, JOfie RlbeIro,ex-dlretor s�glllnLe d�ret()na pnviRon.a: pre-j .

-

. -

te. Mu falhei, milleravelllumle, Ou melhor, fizeram.m. falhar
da CIta S, A", percebendo lia

I
slJente. NIColau Ba�(); vICe-pre- �U���� D la> �P""'· ilfll1}liI1!l_a��'-G

tempos os propÓSItOi do Ir, Perrv sldenl.e, Abt>lardo VJana; lo,

8�--1
./I. t::J'�UGr;l � ,mi. ' .JJ;']l,Ei1.'4í�������

miseravelment.e, Nãô dllJlJanim.i por i8M�, Trazia co.i,o a
J

in(1xp«rienci" d(]1I vintp ano!!, Ama\'1l 8. filo�ofia e elli me
Le_vy de fechar a casa, dand() ('retario, l\-Iateus de Carvalho;

conllol(lu, Fiz lo!ro nova tf'ntAti\"l1 "', pl'la M'gunda Vl"Z, der- el�vad03 prejuizos 8 pra�a � an: 2u, sec:·etnl'io. �oldüfim Borba;
I

TOKIO, 9 - De dcomo com! Um porla,vuz do govêfiLi ja-

rotaram-me. Entãll, {III l'á nllO NCI um int'xIJerientt', Quando .
clIentes, apresentou denullcIa ti. t{'SOUl'elro: .)0:30, Dalbosco, o IJomunicado do Ministerio do' pOTl�' deome t'. t

"

-,'

• Caix� Econômicfi contra o seu I I E _ "

-

� i �:; unIU, ca egoriCame,lle

o dflselpllfO aparece. quiz r{'('orrer , filullllfia, quI' Wlt' vale-! I' d d'
.

b d' "xteilor tr�vou-se r�a manha de' que os russos tIvessem retol11'1do

r. IH,. prim.iro� diu amalgoil. rnu 8 {orne que vinha PS!!-
co ega e lretona e a an O,10U ·'�_""D�_.'� ... w_�_mD_b_�MftU_' ontem o maIS enc3I'Jw;ado comba- I a elevação de Chang Ku Feng,

lando Dia a tolerou mais, Dai comecei a 0diar. A odiar a !
o cargo. te desses onze dias de lut�lg f'·s- i

vida, OI hOllleT'I, I<} !l'.illndo, enfirJl! A fome, que f'ftxotou I!l

V.. f Dl Nn paçada,s n,a front.eira SQ·.-iético-!------------------
renuncia qUE' m� d�vl'J ;'I filo!'"fia, Trl8tOll a elperl!lnça, qllQ Itona na rente .- Jl.:J, U

IlUandcnUflanfl, qlle �e estende i

me dllV8 all'grifl. Um na. �I ""(l,iih e fi np'c��"idade. me fi-
I

ti"" 4T�r'-'E'
por cerca de mil e uuzentas: t� J'>

lf'ran1 batr-dl.f ,;"� tl'lll(';r; "; P ,':1, a lJ;JlJC,), Iltnhei experi- de Madr·ld �.� � r.�r� milhl:ls. com um numero elevado I :OVO 'itffi p@
end. ds pfnfiill-.11Il, TotDl'Í t'ne ugii. Truvei relflçõ�� com ,)U- I de baixas para ambos os lados, "
trol batedflfes e l"nLr'l cl�� "'ó encnntrJfli aD1i-O'I'IJ. Hoie amo a :õl' "

I As tropas s,,)Vié�i(;as dcsfecha- de t�;.lli@·o
profiuão, que l'f>qll�r c;; "g(! ��jlf�OC�� �I_l� • :�'ci.'� );"-� tl' • i H ,)" I nIl I" aCt,ah(a!�.,�_KalsJ-2Fenh:,rasa\rann� II

�)

elfllll"e, prf."nrle-me á pr,,filll'l1'íf '- ... � � r. t-" �,���, -;'" � '�f-rh"··;"!. i' '", ,j
"'� ;;;

4"<;,," eOflCllrren('Í, ')
,

;' � I I "é 220 iardas da linha ja- C;:'MBHIDG:l1, 9 Apõs dem')·

:;" i::(OIJIlI)('i"" t,;.. �-' ..... _."

n';, '., J p31) nt-i" '!J � '-'11' ,I_, ,ri' .''Il'" l'{.fI fiO, 03 nil'onicns. resCJiram, Irad?S el;perienlCias que vinJ.la lia

�" 11..,..j·u
� I .\ � I' -( � ..,

• ..:-...... bl lTI.'31S,de lu f!lO?' p7oced��1.d�)9 o D,""J-

dr.ggr:-ç� ::'� "�_' ,-... l,,�� n �. _".• _. �.

. -

�wi:;. "cc:: ,,--

t'
" ,-se_ e�tao ::;3'lgUlllO eDto I ie�lHX i. ]f,. ElIgieJ.cw, do ![í;,;ÚiU.

j'n:" P'-"'" ,:_,� ,\.� "1 �"'; U
..,,� a baIOneta e gl'anadaslcOd;! rrocl'ea;;ifuVegeta:,c')::13etlniu

:'(;'$,0' e',), '-, ! ( "

-,

.' . ,

. ,dllrante quatro horas I
um fHl'lO tipo de tr:itii:) maior, fiai;;

j.:<:u:sa, lev',lj 'l� i1'f,,', o\o\- i,. -I" _ t.' cí;"
-� ''''

.•

".'1.

.. -_

,L: ,--
;'�-

d
....·.;,

-�,� �::-".V! --r.JITI a111(�H�'nCH) lOf.anl. I'rceb.ld_os! seguidas, até que os Boviéticos for�e do q!xe ,todas as
_ out;�ti tr:.rj�-

O E ie",�e, a'.Jançan O .;!Uiill1a os S1'S, .1\ .redo Mavlgmer, mlm�- Ir r·"(lrarl' f'(lI'CadAQ a rac"a a '
I clac.,!,s ate hOje c�nl1ecld31s. O relcn'

I
Agóra vivo nu '\'1 L • qllt' � LQ, 11, ., (/ .., di· 1 1·' 'j I C

• �v" u r p ra sua d"e-"vantajo�" tA'
-"

. ex1:':ensao e v n'te e cnnc© tro ((I n )una de ontas; en' I' t,
•

_
v. _ ,

"",men e.•te lu.alS l'esn

Ilr. r,('nhec .. al!{I.Hn� pl'(,filS�à(\ de('I-11l ty. P l', .i1 ,[r'h;;1l 'l, ItI Hllflni!l •
' h' t\.d If 1\1: I d

Inlla, tencHl RS mte:iIilpene�, acrcscem!n

I
ao nlsis decéntll profisrsiooaL qut: ek/(!eÍX:'lrá de ier decent!". quilometras, e u�trapas.. : gC.ll ciro. o o I ora ei; . e los ser muito mais alto do que: os ou'

I
O homeg) do earrlltcr delllaptll'(tcerá 8· qUIl.lqUl!f momento, Ou sando lioeiramenle 05 oh .. I BIOS; gen�r�11 H?rta BarhoEa e Iros especimens.

.

•• �. ; sr. Bernardmo Camara Canto,
melhor, t> bOlDf>'Dl fi('"r�, O ('tuotli'r � qlH" s� �Iln)i'á, E' uma jetlvos deSignados pe!o I I

---- ..-------.--------�--

1 qu(>�lfll, (J� cp(lltl!nid:II-!(> f' df' \ I>J,í2IIen�_ S; t i-!l'«' br·m f'll
' I �

.. - d n r

li
trf' O� 11:�lt€dlilP� d� turte.iraf>'.

, / . ,

� alt? c{;ma.ndo, a�es�r da :1.
-- ----------

I
�ornlssao ue:u caso �n1rlY iSD

t 'li
Nao pf,ude dIzer nll.da IHl\1f1 k,(; n;�(l �tit.l;;' �(Jtl'l qllr � resmstenda encarniçada i

r

I'le falava com IIltivêli • conviçr(o. MOllnenlul! depuis ele me

I"
dos vermelhos, ,que thr_:-:Carav�na de Padrolli... �io ROill'��lft

abr8�ou, deRpedindo-lle e m.e prpmetendo o livro qUQ recebi,
.
ram de ceder a ,nessao � u 'ii";:!] U

I
Tambem abracei o batedclr d' carteirlll e o fiquei olhan- ; ; nacionalista, aban.donai1� I JII .n g.>lna I iist�s z��� ft
do afutar afll. Quando, porém ele •• �proximou da porta, d ca p t lU' l'I II � A3'gU lHO, 9-0 Tribunal de Segu-

I eu oaí dai nuven •. Corri e i pedir-lhe a pa1l81lgGlIJII, parh e- ! I O no m O mlU (.)5 ca-I rança Nacional reuniu-se em sessão

-vilar que le fOise conl 8 mit h� cBrteÍm.,
i m daveres" I

'

I
' '

d d
i i S. PAULO" 9 Chefiada pelO R�O, J-A Comissão de. Pa- p ena para .lU gar varIOS pe i 013

Cm oinhB.Ii, ago sto de 19S3. � ._

,dr. Ayrcs Martl!18 �l'orres, vice pre. droDlzaçao, recentemente extmta, de "habeas-corpus", inclusive ()

.

.
. ... +;.r. =

- � \
sldente c!a As!'oclaçao Paulista de foi recebida no Palacio do Catete impetrado em favor elo ex-chefe

l--"""""""'W-'"-"f'.-
- -.;-" Imprensa, Ul�a caravana constitui- pelo pre"lidente d R bl;' da Segurança Politica sr, Emilio

Um cumpllce N h t·
o

d
da de 24 J�rnalistas paulistanos . �,� !l, e�u .�a, R

'

.' ,
'

. en umd no leia 'O: '7i§it�u ontem a cidade de Atibtlia,l Nessa ocaS130. o rmmstro mtermo lo�ano, e seu"sec etano, sl.Gm·

que e �ma da� locmlidades do Esta' do Trabalho fez entrega do rela- ,lhell:ne de Cast.o,
,

de Haupt- li
·

'" I
do mal� propnas para o repouso t.orio das atividades da 0Omissão, A hora regulamentar, o prem·

navlo-e:,co a devido a amenidade do seu clima. da qual era o presidente, dente, d�sernbarg�_dol' Iht'ros Bar,

I
,..

O sr. Getulio Vargas agradeceu reto, abn� ,a sessao danei:>, a pa-

mann I a emao O!l serviços prestados, Extinta a
la vra 8.� lUlZ relator do feIto, co·

comissão, a padronização subsis- man�ame L8mos. Bast:). "
I .

I BUENOS AIRES, 9-0 vas Tempestade tirá sob a fiscahzacão do novo
FeIto o relatono, o tl'llJullal,eoo

:p'uRTA.LEZA, 9-Verificol1-ae, 'PRAGA. 9-SeD'undo mforma de guerra. enviado ás agulis d D
' '<

do seso"o se·t I
... 1" epartal1'lento Admini!trativo ,,�u.. cre a, reso ve negar pro-

pela manhã, na ••tr.da ele Ma··

I
o jornal <Prn,uer Mittt\ge�, a po- sul em dusca d�J navio-escola aI

f Serviço Público, vlmento ao recurso por maioria de

raniuspe, um grande deUllttr. d. lieia de Viena ftSlinalou á policia mão «Admirai Ker�ungen» c
. unesta na votos. A minoria dos juizes não

autbmovel que ttve conlequf.:nciaa de Praga. presença na Europa mumcou para esta capital q ------- t.omou conhecimento do pedido,
lamenta....is. No d••OItrel perde- ,do ckidnllPper» americano Pa- não encontrou vestigio algulIl 1111; Alemanha Dessa fôrma, o sr, Emiiio no-

ram a vida o agrononao José tricx O'Obrien, proeurado pela navio. do I
Q

II '" I!I mano e seu secretario tiveram

�1.'�ujo �ari.nho e o pOf!ta Siao- polici� dos Estado�. Unidoi como I" I uasl lLerlnll!lll mais um habeas-corpus negado,

bIl�llo PmheIro, prof�..o!r do«Co- luspeIto �. c?mphcldade no rapto! BERLIM, 9 Em consequencia
----------,--�--------

leilO C.aren•• >, a1,ltor
I
do livro d<> cbabbp LIDd�e�,h.. . Comando da 1 a I de violenta tempestade que varreu

nftlli. l!iI .&�.êla-.Õit"llla_ R.t6,.__· QlI.,ff-1l;�. ��,:a.. .IP�a.�
cX.rem:t, • vulto de I delt!lque A .ota da pohcu\ de VIena, dI- .1 fi baia de Lubeck, morreram afoga� Va,lIl IL� -Iil� IÇ�� li �J! U�

da Iti' bandido que tinha I
das cinco pesso!Js.

a • raa c••ren.e!. utuoso zI,a que o
.

"

B· d d A �
Houve fortes temporais no (l)este � ri

acontecimento caullou rande COlll- d,eixado a capital auetrI8Ca pelo figa a e I.. e no sul da Alemanha, causando m.ante. rnern"gU11lm10
ternação neata c.pita: onde as c Orient ixpre8s», Be encontra graves danos, prindpalmel1te em

'" � O
vítimas lozavam d. �aDde esti- IIlooalmente, na TchecolJlovaquia. tilharia ���t���� °rnd:n�:�tae. da cidade Viii

• I WASHINGTON, 9-0 Depar-
Ma. passeio I Lamento de Marinha dos E. U.

• atividaL8 dos
da América do Norte, anuncía

.:. RIO, 9-0 general João B3.tis- que os escafandristas da marinha

.aviões naoiolistas ta Mascarenhas de Morais assu- SEMENTO, 9 - O mecanico americana bateram o recol'ct de

VAi�;ENCIA,
.

9 _ A Agencia �;\:.oj�'ri::da14,��, Xrtif��ra�do furtadas cem mil ����!�oF���és���r���g�Sm t:rs:l�� :f:t���odeg��l�:ni� �S�elt�m���
nne

Espanh a informa que no decorrer O general Mascarenhas; de Mo·
•• ...

Serafini, Giusseppe Tramontana, substituição ao ar atmosférico,

do mês de julho os aviões nacio' rais vêm de deixar () comando liraS em JOlas
e a filha dest.e, senhorita Ada, de AindQ o mês passado, um esca"

tlALLANDER 9 _ Ai cinoo nali!ltas voaram dezenove vezes da 9a, Região Militar o qual 1& anos, no automovd pertencente fandrista desceu a 122 metros e

.

D' 'h I a: t qUl'nz'" sobre Va exerceu durante mais de um ano, ao conde brasileiro José Mat.araz- dOl's outros a 152,
menInas lOnne a, am-se ige;i- fiobre' ..,ag'lln o, .-.

. ,-
ra mente afetadas d, '. l"rI'n2:e, ra-/lencI'a1- sete .sobre . Gandla. e I seIs vai endo-Ihe a sua atuação á ROMAd, 9 Os jornais de hoje zo, que o bavia deixhdo com o Dizem os comentAri.os tecidos

"
'o "

N� d f d t d I I
' tratam o roubo, num hotel da '

zão pela qual foran iiolada� nu I sohre Dema, I e�se� ral ,s, Oi! rente a -ropa aque a onglll- c!lpitaI, de um cofre que continha
mecamco para um concerto, em torno do acontecitl1PuLo aue

hosflHal Dafoe. Otl dB, Dafo.� e: aviões" r(�beldes.m,atararo trmta e qlia guarnição, expressivo !ouvôr joias no valor de cem mil liras, A certa altura do passeio, o antes da aplicação do novo�mêto
AIllln Brow não c( Ilsideram j,;r;! três r l�ll<.\as e tl'rlram duzentas e do ministro da Guerra, A aoleni- pertencentes a uma senhora da ai· automovel f�i de, e�contro a u� d?, iamais fôra atingida pr.;fun-

ve o estado dali -inco gcmeas, duas, deiil.ruiram duzent.os e.or:ze dade da I!ua invQstidura no cc' til socie�.��e italiana. .

muro, nas lmedlaçoes de Sant cidade maior de 90 metros,

_. nd da la Bri ad d A (" As" ld.enclas reahzadas pela Ag"ta finando bas·ant" JaniC'ca' Ad'
- 1

muito embora o In�, Dionn� teoha irnov€ lis, af"nu"rilfi um navIO Ill- ma o ,g a e r.l:
j ,.ía .;, descoberta dos autores

Q, v - L v (i Ii -

i r� eC18raçao Cto Departamento

'�, que;.a i:mily-ll'Ião se alimen- glêl!l e � <4lu��';utci� ,

sete vapores ria n.alizar se-á no quartd dr 'o,
""' t .�, "ão deram até agora re' _[

do, Os quatro ocup�nte� ?O carro �a Marinha de TIO SAM, tem

a desde Ilibado. I da m' Joi_'ma DaClonahdade. G.O. I fult..u... se aesam gravemente fendos. 1 ncspertado grande interesse,
(_

IJ;;� SB!��EDO-:-;; 'II
CARTEIRAS I

D-!�O&�PõVõ����aw �.--.---- .��,+.--rt---+!-i'Tt"'11IOrn.....,.,.,..;...�-,___--
k'

______ " _

Preprtetarto e D;,retor Respo!frlsaveR qJ A I R O C PÁ. L L A �'.<. ,_,

,,\NO IV I --���������?iiS9 §�-��t�-_f;Sr�_���:�����-Ã�gO$!����-;t93s--_�=��!!MÊiti��=-i��

A voz

rense

Desastre funest
no interior Cea

• A

lrlDéJI:S
I

Di

",

,
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v ; t
' INoti�ias de \Violenta. .

I iii erlo af9uassu' explosão-----'-.------------

o grupo de amadores tea-

O�: ano
trais FILHOS DA. ARTE, S. PAULO, 9 - Violenta telhas partidas e d� casa pltltJ'<ll
desta cidade, realizou saba explosao abalou ôntern fi tarde gritos de dôr ,

do, 6 do corrente, a sua metade da rua Tomás Edison. Depois de algum mi nulos ({i j
anunciada escursão à cidade

no bairro de Casa Verde, nesta iru ecisão populares iIlvadHa� � .. -t'

de Brusque. Tomaram �arte capital. predio e Jogo na � li" d t fre+::
CIDADi.DOSALVADOR, Ide um tal OleKajan, CUjas IIlI' «O. K. Fax». na excursão os seguintes l O [orrmdavel estampido atraiu se lhes deparou um 'lju",d,o \1<:$

9 - Em julho chegou ao port(l! ciaes originaram a denominação O caso repercutiu escandalo- componentes do grupo se·
ao local grande numero de cu- gICO. .desta capital o luate de turismo do barco, do qual era o pro' samente nesta capital, e os acu- nhorinhas Zaide e Luci dos riosos, ernquanto rts Iarnilias mo- N" meio dos � scornbro- �,)

«O. K. �ox»: trazendo a �ordo I prietario.
I sados foram detidos e

.

apreendi- I An jos, �ltair �rnorim, Edi -

radoras das redondezas Iugiem telhado de.abado e c orn o i,�; o
apenas dOIS tripulantes: o joma- Perguatados pelo seu cornpa- do o bar�o ,pela pO.!tCI3. te, Mana Natalia e Olga C. espavoridas para a rua, tornadas carbonizado e li ccrpo todo 1-'
lista Bjarne Beubou e um com- nheiro, os dois viajantes declara- Os dois Jovens dinamarqueses, Pinto, Odila, lzete e Ivone de panico. do rnutilido, estava um ho' (1)

panheiro de nome Holger- Nie\ cam que o mesmo, depois de co?duúdo5 á �hafa�ura de. Pe- Sardá da Silva. (ola�da �e:l- Logo foi localizado o ponto morto. �
sen, ambas dinemarquezes, lhes haver v�ndido _8 embarcação. l.cia,

I

foram ali h�bllmente mter., des, Mar�a dn Clor�a Viris-
em que ee verificou a explosã�l. Ao lado gernt:11d, e rotil' r ..

Acabavam de atravessar o A- atacado de insolação, na costa rogaoo, pela autoridade encarre- Slmo, Alita e Narni Ramos' Da cana n. 24 daquela via ceado-se em dou", UlM i'nulln
tlantico, vindos da costa alrica da Alrica, havia se suicidado, gad� do caso, nada �ol)�t'ssando. senhores .Egídio .Amorim, Vi- pública se levantava densa nuvem ainda moça, ccrn a� vehlt:\- dI
na, e foram bem acolhidos aqui, com um ttr� ,de ;evolver, co�for- pore::>, ,.que os. preJudicasse... da� M�naes, H�ltor Campos, de lumaça e poei.a, A rua: na farrapos e queimaduras per II;;,;()
recebendo homenagem do Yacht 'T1e fora verificado pela POhC13 de

. Commu�m ahrm�n?o o SUJCI- Joao C. da 511 va e. Hugo proximidades, estava cheia d o corpo.Clube da Baia. Dab... dio de KaJan e exibiram provas Amorim, e 05 ensaiadores No comparumsn!o V!l.wh/I i+
Os dois viajantes dizi",m-se Pediam. no entanto, que não que dizem ser da policia de Da- Luiz Martineli e Alvaro Ra- ------_ ..

---;---
.. _ ...... -----.

lava uma cnar1ç:1, nar.z.da de
proprietarios da fragi! mas el 'gan- fosse noticiado tão triste as' kar. mos. Concerto pavor. Salvara-se infxplir:a,,>,· i
te embarcação. E Bcrbcn V:SitOD sunto.

, Seguiram tambem acom- �

bl.
mente da tenivel XP'I �ão

as redações dos jornaIs Íoca.s, /·\gora. inesperadamente e es- Telegramas retidos panhados de suas exmas. pU . ICO Removido do beal (l (,11'1<1 er
exibindo um album de recortes, tando e barco aqui. ha quasi sras., os srs. Alfredo A. da e transportada a mulht·r para )1
com o registro de sua passagem u n mês, eis que chega urna oro' Na Estação de Floriano- Si 1 vai Firmino Virissimo. Longe vão 03 tempos em que

Santa Casa da ali relatou n

!)or diversos paises em n-us e dem dê prisão contra Bjarne polis estão retidos telegramas Francisco Amorim, sras. Hei- I 'Ih" I
Ci)rr'� .ca'

a popu ação I oa I07F1'1lt o ,lI l\- ,') ," ,

•posse�,sões afric,mcr.s.. Mas em Berbou e Holger Nid�en, acu- para: Tucididq; Negrão. tor Campos, Luiz N\artineli,
ler de Iludiçõe', puh!" ;"'. ., \�

. 'q:�,di(t:n Oli, as h gU:t� :'11_a,uas! todas 115 notiCias da aud') s'ldús de haverem assassilladq João Branco e Arnoldo Oli- Lizete ft.li110S, Jaeira Nune-s, ,.

'I d J ,1'6- El ,.]emJ:,\; rta
-

'e il':d i-.
pf1!1Clp'll� ogrll OUF'5 (l'> n ),,(j . l' ,

" '.,'cio:;a aVc'1tm;; "'Dar �;'; o nocn K·{j'ln nara se apcderarem do veira. VJaria Amorim, �'r. Crispirn Tal prat;ul foi o mai')r 1:)" II. seu .mn:e LUIs ;-?od, s 1 t'.
�1I��W'�.P.JSrujtM p. MW_"!!Ol1!j!i!i!!Idíf,�iiWge

da Luz e' o l'ovem Valdir IL d j'1

I tivo pà�1I ti dc,en�oh)iillf�l'll() da 1 Xbra (' UIlI,'_ iI' 'I ,,(,Vil f t:'- (,'>'

'�. TUo P E AL
Martineli. cultura da mmica em Fk,tJ6ul}?O' I hü ... dr� num,� ;'HllVll •".'� l.l,·,�81,' í

�' �f2 ),..� U·.
' .

I. A's 10 tloras p�rtl'ram to-' I f) L' I '

, w. � tt;�" � � �'1· '1 �

!i�, hoj�, na mais (r"ncD i; ridlr'U' I .

n �p; l\l� cleg:lu!) ca�1!iI. U1 �� I�·· .I.:�;;ll ,

dos em confortavel onibllS la decadencl1l. I emb�;3g"d� e t ,11:1':' 'o di:' um
_._- ---.---- da Companhia Campos Ud, A nossa Capital, em tal IH. sabre Velhl) que pOSSUla, f')1 til,·

e depois de agradabilissima sunlo, está «fóra de connllSO» I ::ter numa lala d, polvorll CHI

viagem, via Nova Trent'), Felizmente agora, o ilustre cO'1He d1í1t!.mlle. que jkux;�'a dias an!':�.

chegaram todos á aprazl vel Candido Caldas acabl'l d� deter' Ela Sé .:encontraVi\ a seu lado.
cidade de Brusque onde os minar gu� a excelente banda de De repente" u.1I e!tlOn :10 toro
visitantes eram esperados mmil.Z! do 14 B.C., 5bb li com. midavd !': Clemente só deu pór
com ansiedade, sendo entu-

petente direção do maestro Oe si !ll�nutos . depoi�.. .siasticamente recepcionados. caldo Martrns, realize todas a� rara atuada à .:hstancI3 p�la
Após a chegada os mem-

quartas-feira uma audição ce tre�endC1 explosão. Ao seu lado,
bros da caravana biguassu- jardim «L�;uro Mueleo>, �ttuado LUIS eslava morto, cCJm o corpo
ense hospedaram"se em di-

no elegante e ari5tocratico bairro despedaçad\,
. 11 versas casas da exmas. fa- da Praia de Fôra. Acrescentou amua que. na

.1
milias e no Hotel Grachf:r. Hoje ás 17 horas, teremos o('.-a�i�o, sua filhinha. devia esttli
A' ncite no teatro da séde oportuoidadt:! de ouvir a primeml dormmdo no qua!iO Juuto.

I
dos Atiradores foi levada á

retreta que obedecerá I) fín�1 pro- ApurQu. rt repoTt8ger� qu�:. cêna a belissíma p-eça tea-
grama que damos Il se�uir, e do L�ls R..)dngue�,. autor e prIOC,P"II trai, em 2 atos ANJO DO qual coniltam trechos dos mai� I vh�!l�a do SHlJ5h,2' .morl\v�. n-1LAR, de autoria cio nosso
consagradol llutO.e5. Que o �xem- pn-,dlO de. f��or. �)erVlt de .1&"

distinto patricio-Horacio Pi- pIo do ilu�tre comte. CaJdn� 's,ejA e o propnetàClü, �!n�enhelr() Du .

res. seguido, ião os nonos vot()�. VIlI Machado, deIxara que lev8�-
Antes, porém, de ser íni-

pois que IIMim teremos preciosa se para .. II a �ua famlh,,"
ciado O primeiro áto, foi contcibui�ãO �ara a p.duc�çâo\ O COlpn (ÍQ .nfeliz L�lís f"1
oferecida aos amadores. �i- artistica da nossa gente. �emovldo l.a; a (J n,�cr()te(Jo d-,

guassuer.s�s pela comlssao Programa da RETRETA n�dituto l�édico Le,,�1. .

de recepçao brusquense uma QUE A BANDA DE MUSI. ClerneotlOB estÁ mternada n)

bela corbêlha de flôres na· CA DO 140. B.C. í{EALl. Sa ta CiSll. Seu estado é co',

turais, sen�o orador o e�mo. ZARA' A M A N H A, A'S
s�. �r..Albtn? de S� .Fllhu, 17.00 HORAS NO JARO!Y1 .

----

d!gmsslmo JUIZ fie Dtrt,ltO da «LAURO MUf:'LER" i'RT ..AZES'
comarca, o qual em hrglla-
gem qll':: be", rC\i1 ia u s· u. Ia. PARTE--«FELl.. U DIA
t�lento, interpretou, os. sen- 11 RE!A- I March1\ por '\.'. d-.l '0.......,. Ild dtImentos de haíernldadt' dOI' «í\1 ',DAME BUn:' i�, y,,' � - o" ... , 8 . er O�

laborioso povo ,,-,e Brusque, Fli' lt; I>' f' I ,_ '" II; ,,!

PROG!e}::�II�� HOn:;«profundam, nte br�slleiro,» I aLIA0"', Pt ,J.,;, pn L " . )... .

para. com o de, B:��as�u'l v ti I o; «DE'::'i)E!�, i
��."-: 'i ,., _., ,. '.' i . R,,\�. '(y

ge���::e��� �r����; '� sr. Yalsa de concêr!Q I"· ('. ,>,1,(\ I :víUI�c H DU ,,'dN "í �O;.;f-
Egidío Amorim que soube

tms. I i H

bem traduzir a gratidão de lia. P f\ ,< f E- <t; '1)

todos os ho�nageadcs. CARl», Preludv o V "( rú, l\m-TwEm seguida de_u-s� inicio «FAUSTO-, Côro r-, a o
., 'l

ao drama em dOiS àtos, n. 20. á�o C. Gouou ; "

U '-'

I d mp nhar' m ad SEJI .. V'::-'.qua se ese e a. -I Nr,», Valsa ojr Ci .l\.I:'I, 1 $Hirni�avelmente �s senhormhas \Valdteules; «I eu. CeI. < .' ._;

"

"

Z.alde dos AnJOS, Is.ete S. da DIDO CALDAS., Dubrado I
(;lNIUi (;�OBOA.O.SIlva, e ?s. srs. He�tor Cam- pet G. MartinS. REX, à� 5 Ihoras:pos e Egldlo Amonm. Após

a representação, o "Brus· Foi aínda levada a cêna JOAO NINGlUEM com Me.-

quense Futeból Clube" ofe- a chlstosa comédia-A Prim�, quitmhll e BarboJsa Ju�ior.
receu ao Grupo Dramatico que provocou grande hllan- Preço -2$,900.
FILHOS DA ARTE um belo dade. (Crianças-llSOOO.)
ramalhete, discursando, na Em seguida deu·se ini�io -A'S 7 e E; �O HORAS:
ocasião (I sr. Evaldo Sche- ao áto variado com vanos .A DECIDI�" com Antle

fer, orador da - sociedade eso numeros de célntos. Foi tam- Sbuley. e John I :al.

portiva. Respundeu, agrade- bem levado o
.

dívertido nu- Preço-I $OOôl
cendo, O sr. Egidio Amorim mero- Os tng�me08 que

� "
que disse da gratidão de trouxe à platéia �m con�tan- l EATRO A.� DE CAR

que �e achavam possuidos �te ri.sadas. No dIa segumte, V�LHO-Roy�l.� Cine·Tcatto
todos o� amadore-s biguassu- domingo, ás 10 h?ras, ,a -f1� 8.15 horas. t
enses em meio a tanta dis- caravana tornou á Blguassu, 2 espetacul. <X COMPA-

tinçãQ da parte da sociedade tendo tido concorridis�mo NHIA r�ACION !.. DE CO· .

brusauense. CalorGsa salva bota-fóra, deixando ót!ma MEDIAS cum a PCliça de Joracy
de pâJmas abafou as ultímas impressão pelo sucesso ai- Camargo O B086) DO REI.

palmas do orador. cançado. Pr.ço: -3$000 l.

I

Tr
no

Ser'Hlpre
.-------_._--------�--

GU \RACY DE. MELO )'1UNES,II
dente em halOpolis co,ll:emplada com

o premIO maIOr

1
,1.1

li,l.,uI
,�

Pontual
PAGANDO

CARLOS F. NOPONHA, residente em CORTp ERNA e HUGO TRUPEL.
Itajaí, cO!itempla�o com o premio I residente em fJorianf)�olis" contemplado

maIOr com () premIO reaJOr

JOSE' GALLOTTI PEIXOTO, resl'

dente em Tijucas contempladu com

o prefi)lO maIOr

fI

Com a presença de represe!1tantes da imprensa local, foi efetuado
o pagamento do premio maior no valor de �cinco conto.s e q�inhentos �i1
réis (S:5DO$OOG), aos pr�'stamjstas contemplados no sortelQ realizado no dia
4 do corrente os menores ENIO e LlONY residentes em ltacorobi.

DIA la! DIA 18!
Mais um 10rmidavei sorteio
Prenrdo rnaior: 5:550$000 por 1$000

HABILITJ�d VOS!

. J l-\.
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A GAZ T a amdinf.efA data da funda9ã.,)u II. dos Cursos Jurt-
deante do altar d icos

BURGOS, 8 - As for- e suicidou-se o Centro Acadêmico XI de
Fevereiro, associando-se ás

Ç�5 nacionaHs.tas desfe-/ .

' , B
CiJ1aran1 a mais vlelenta l , VARSOVIA,. 9

. U�a das rgre- comemorações que, no ra-
• I jas de VIH'SOYla fOI hoje teatro de sil, serão realizadas no próe nnpeituosa ofensiva de : urna tragedía que causou grande emo

toda a g t I cão. Uma mulher de nome Wro- ximo dia 1 I, data aniversà
.' r.."�

uerra, no se or : blowa, acusada de ter morto seu fia da fundação dos Cursos
€i!� rr;:.l·H·Op aperfarsdc €!i' mando, dírtgtu-se pela manhã á

.

: .
" P' c.

'�b<l)SsaH em uue �o m isreja, em companhia do amante, juridicos em nos o r ais, ra-

usando o creme "Jl "'11.
ra de nome Tokarezky. Ajoelharam'se rá efetuar ás 2U horas 119

I cereaees os lI"ep!!.lbhci3Il'llOS ambos deante do altar e fizeram
F l' ..'RIO, 8-Diúa-se que c Lam- reria fulminantemente. I O@ general Hoje:» de Say@n 'liseira prece. Logo depois Tolmreziky �acu:dade de Direito, uma

peão» carregava consigo um ve- O veneno é desconhecido e tem I (:BAHLAUTII '!VIl.' I sacou do revolver e matou a amsn- sessao solene quam.o usar

aeno para ser ingerido no caso de uma ação fisiologica acentuada. ,

a aqu�nenza"

/' ;;� ca��:�:dando.se com um tiro
da �alavra 01 sr, des, (�,1

ser capturado pela policia. De O, que se sabe apenas é que é de dirá logo sorrindo: que produto I -

I CostaIato, com a lua morte, foi encon- or�gem vegetal, produto (if� uma I' •

1 BURGOS, 8-- N�tlda-'� �
I •

••

trado no hol 'o daquele famigerado r81Z ou plana de qualque: das,
maravilhoso

se que, tremenda of"�S1Sm= iu ranue ,��ra r.>

assistirem a es�C.� St;
u� pô amarelo, � qual, foi �n· caatingns. I .)r. �:�edri) da Moura Ferro "Ia desencadeada hoje pe- i !li mljlil

lenidade, o Cent�o Acacle.m,
v,:pdo para o Ih�) de Janeiro, ARsim, as pesquizas c"ntinuam;. J' do �ê15 tlrQ)pas do sen, f'ran-; mncenUlo co X[ de F.everel�o, convido
l.• um de ser examinado pelos pe- para descobrir-se a composição I g ,

[;@nos."'t ....... d ....

�

fP.l!..lr'"'. '''5 ',. por nosso .lI1termedl,�' �s co,ritos do Gabinete de Investiga- daquele mortífero alcaloide. 11' , l1a,'\1 1 {<.;qh,) "" ""ti "" r.;;.u �y '" Cacad d t dic d
�'õe" Cientificas. Depois de pas I """'��"""'�'-<�� 2"'_"�=:= w"""", a'f;lij.u.lIbíh:anos sofreràm ••

i em aça or pOS rl?C:11 e e
t IC,eni� ,

s ar pelas reações da rotina, con- I Im �,�]OO baixas e 3.00!ID calram I Faculuadt:,. as autoridades (

cluiu o dr. Timbaiuba, chefe ela '"
..':p.t�',

"

,;�·,r,_:� i�," �, O �� ��;'H"'i""""""I'",,,,,S dos ",.
I

CAÇADOR, 9 Um grande in- O mundo intelectual.
I D

"

W\·,!t� i' - ::lo ......... .., '-li'" rlla ...�ona· cendío, atribuído a mãos crímíno- .---,- ..

que e epartamento, que o pó �f", ,.fl'':l ,,\. ..��r, ;' r;'i ,,j , '

I

i�gtas. SOIS, vem de destruir totalmente a

y, ,..,JI a cas�amarelo é um alcaloíde de alto
� __._ ���'''''� ..... �''''��=v , ,,"'r_�,_"_�� i� .� "��õ_k_._�_."_""""_.""G"_ serr.f:lria S: JOSE'. d_? propríedade 'em1uermSe � Ô >rI ,

poder. Uma Dliligrama de��e pó." !� V d um mo' do mdustnaI sr. Jose Junges, sen� I
...... , . v <

dil'lsolvido em lSoro fisiologicCl, flli:W �I � O I C�) O P E lU j\ D O R :! enUe ...se tOf. ln' doo;;; pfcjui:::os calculados em 50 nida Río Branco.n.60A'üata.
injl"l&ldo numa cobaia, Em fllf'nOI,! I � f o r rrt a' contos. I "

de um minuto depois da

iDjeçãOI'I!I'
JOENÇAS DE SENHORA5-PARTOS '�!1If,?;!�.!.t�,r:dr5it.rm -.-- wQ ."�se���!�!âª�,,!;e:!'�!;'��.;'_'rm,,,m _:':_�O:

() animal era �acudido por e�pa!l· C< l\'SULTORIO-RUA TRAJANO 17 SOB. 'I
IHOI Yiolentiilimo�, contorcia'le DAS 9 AS 12 E 2 AS 5

G I�' n.de' 1.0 11ili",
o !li

e inchava

deIPsperadament.e,
fi

I
.�

cando completamente cégo. A I FE;lDI';Ní..IA A RUA Ncrêu Ramos 26 Ui,', ,'iJcobaia peuva 250 grama'!. I�to

II
FONE 1450 � fj

c;uer di.Jer que proporcionalmente

IllIenos de 114 de grama teria pro- Atende chamados a qualquer hora dia e noite
I

'

I
IH

,'uzido o melimo efeito num bo- ;� I e·
�

�V:, WiJÇ>iJI
m('!m adulto, de cerca. de 60kilol, '-I I I))' :�

Pdortanto, .condlliderantdo-sse que i

I'
�� �lJ :,�

el'R e aproxIma amt'n e grs- I

jJ,','maa -e conteudo de p6 am&relo,
Te1ll4renos no �lG':".,._.,'ntro d� II' .

� Lampeão > tOlUando-o tljdo, mor- ao .... __ &II ��il!:à " l!Il � � 11 � I

ÊÕc�btli�d;;7��!1 -_._-_.--..

-d d I t'or motmvo de ua�anço arnuu 11Cl a t:: I IINA �
�

"Laanpeão" trazia
� ligo Dlortitero alcaJoide

//

VENDE·SE EM LOTES, EXCELENTE TERRE-

NOVA YORK. 8-0 "lvÍ<ld0r NO PA fi t\ EDIFICAÇÃO, NO (' bNTRO DA flUA ESTE-
I

'

Corriian, que acaba de lItrav�s:<ar VES JUNIOR .

•ens8cionalmente o Atlantico Nor-
INFOR:vtAÇÕES A' R JA DEODORO, N. 28. I i

fe, Dum almoço que lhe foi ofe-: I' IIrecido no Clube de Publicidade. I
jr dmitiu, profundamente éncabu" .0

"-

H ..
lado, o erro tremeJldo que come· .. '"

d
li)

I
?

ter., "OImd� em direção oposta á :

erl' lO'na .!
que pretendia.: ,j:Depois do almoço, Corri�8n di- : e

rigiu'se, no meio de um grande • ,.. ::
grúpo, para o bairro de Brool} : C t ., de Seg ro�:klin, onde dezenu de milhares de : ompan �Ia U ii:Je

. .

. �
Jessoas, entre as quaIs lDumeros. d A IIId 't d T b Ih

•

irlandezel, o a.udaram delirante- : e CH en es e ra a o:
mente. I Capital Subscri'lo 1.000 :000$000 I

: Capital Realiza-Jo • 500:000$000 :
I : Reservas em 1':,37 619�949$S09 :

�bsol,_: Receita no el"ercido de 1937 1.832:462$800 I
u G � ; ....�se ....,. "� � .." ,,",o,5:, ne.'"N" __�II""" 8• .f;lllll"� u� e->''J.I';,\�·· .. o:t.., �(·6 ....� ... jiiOot.l Y" $

.: de 1911 810 :216$800 :

.: Valores do t tivo em 1937 1.288:807$100 :
ii :

RIO, 8-0 Tribunal de 5egu-,: O I R E T O R I A. :
rança Nacion:tl j ul�ou ?J3iil d?is': Dr. Osca Berardo Carneiro da Cunha - Presidente- :
rf'oceS�O!!l em prImeIra lDstanCl3. • Comerciante e Industrial.

. O

No primeiro processo foi ab-. Dr, Joã, Cleopbas de OIíveira � Diretor - Comer- I
f'olvido Agostinho TrÍlldade, cuja I ciante e Indu.itrial. :
cidadania !le tratava de cassar .. 1 Dr. Jof;o Carlos Machado - Diretor - Advogado. I
No outro prcce!,,�, do Distrito;. Dr. Fr."derico Dahne - »iretor - Comerciante e 111- ..

Federal, fQram absolvido! vario!' I dlÁstrial. :
réus .8cusados da pratica do co-! I August) Frederico Scb.mídt - Diretor- Comeraiante. :,
mUDIsmo. II Sé "e Rio de Janeiro. i I

__________ I" A�eDte Geral palaa o Estado ;

Conferenciou comii H. A V I L A I
• Rua COI selheiro Mafra, 41 B - Florianopoiis ...

..

d ..
�

O ministro a : et efJ&.

e

Guerra
__ . -

.. _--=-mP"'''''''.�

Sanatorio "Santa Catarina"

VENEZA, 8-0 cinema do I
Brasil deverá fazer a primeira
apreumtação oficial na Italia, na

proxima segunda-feira, quandO
!led.o exibidos no majelitolo Cine-

.

ma 'al.ce no Lido, os !ilI\'lS br .. - i

sileirol: cA deicoberta do Brasil:.,
produzido pelG !Ir. Humberto
Mauro; .CéulS do Brasil» e eVi'
toria Regia>, esses dois prGduzidos
pf'lo sr. Pereira Reis. Com

estai,trel pelicula� o Brasil represen
tar'Fle-á na VI ExibiçãQ Interna
cional de Cinematografia a reali-

I
zar-se nesta cidade á qual com-·

parecerão 17 nações. I �_iiiiíiiiii iiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiíi-·__
-

__liiiiiiiíii�iiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiii_iiiiíiiiii_iiiiíiiiii_-

,

�'

erro

Comunistas
vidos

I

RIO, 8-0 general Plondon es-I
teve no gabineto d{) ministro da
Guerra, com quem conferenciou

por al,um tempo.

filmes brasileiros i

exibidos em Roma

tJ!lQnD
! PRODIGIO, significa MILAGRE

�u ,� MILAGRE significa

CDAIILAUTB

3TMatou

n I
s

I

Schmidt,Rua Felipe 14

André Kiralyhegy

ESTRADOS DE ARAME

Dr.
DIRETOR PBOPRIETARIO

PERDIZES -- Vila Vitoria _. Estado
de Santa Catarina

Estação

typo

O��melhor estabelecimento, perfeitamente aparelhado
parar'o tratamento conservativo e �irurgico de

.
doenças pul

monares (pneumotol'ax, frenicotOlma, toracotom13). Este Sana
torio encontra-se locali ..ado na Estação Perdizes - Vila Vi

toria, na Estrada de Ferro S. Paulo - Rio Grande, 800
metros sobre nivel, possuindo uz, eletrica, agua encallada e

estradas de automovel, com clima saluberrimo.
O Sanatorio encontra-se instalado com aparelhos mo

dernos de Raio X Heliodor, Ondas Curtas e Laboratorio

para exames de escarro, sangue, fezes, etc.

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

para CaOlas:
de Solteiro

112 Casal
Casal

molas sem molasecom

el1l todosFabrica�se

Serviço garanrtido

s l o
------ --------------.-.-.�_.__ .__._._..

_ .. __ .�-- ----------

Caixa Postal, 19

Curitiba
Representantes nesta eapital

MACHADO
Rua João Pinto

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Velas e Mago

C) EP,(JlIS ilT J��AIO\S

H

FL

EM .TJ�, ..

CK
eus

mmllil dí 6' %11,.;1{', �ll"n·;�,t'�J �'lu}(b!TIIII 41

Iitl 11.1'<I>gl�':iil" �'" í'�M,j�&il!!ll

lI!IlU"lIl� i\l''lll' i:íll&," ;;J10f 'l,jl�f1\;I;;' h:?<;:I':!�·i� {�QS iI'lll'J!I�.)
11I��I:<w ..l'!I\'''lU& tlalUlB"ll>bl:hltlldGt

��umeAau, Cruz_irra da Sul,

Jtt1Iinw�l,e, L8g.&, LagaR., fi,íi�m

iFlt1an8is��. da S.I

MOSTRUAAIO EM:

---------------- y. ritEndereço Telegr.. DOLa • Caixa Postal, 32
S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATAHIKA

AGENCIA DE VAPO�ES

éWTI-panhia Salinas Perynas=-Ric
Pfi.ng Torres & Cia. Limitada +-Rto
Nav4tgação Brasileira Limitada-r-Rio
Navegação Caboíriense Uda.--Cabo
Vandenbrando & Cia.-·Santos

loteria ii sua favorita
FríG

• ;:::gM;pr a

......

II •

fi Santa Cstarína

ALUGA-SE
1U(;.OGC:DOU$fJIO
*259.746:1Q�$,go

C!llill1aal
FllaldtJ &1$ "llltHi!II"Vm Casa no Estreito

AS OPRRAÇÕES BANCARIAS ( Joio Pessôa)BXIliCUTA

AGENQUS E CúRRUPONDENT:lS �M";T()DQ () PAIZ
AGENCIA LOCl'..L RUA TRAJANO, No 11

Sal. de visita - cinco
grendes quartos - sala de
jantar -- c�pa

- cesinha e

instalações sanitaria ..
Luz elétr\ca em todos 8S

compartimentos
Dois quintais cempletaeiente
amurados e uma explendida

praia de banhos
Dois porões e dois anques

para lavllçllo de reupa,
Onibus na porta.

Tedos QS campartirnentos
tem janelas e a casa es tá

completamente nova, com

moderna fossa 4(0 M S»
Agua encanada para servIços

da ccsinha.

CHAVES A' lUA MARE
CHAL GUILHERME N' 1

Florianopolis

..".s:r:

A I trtr o
iªÁWX_A�t"bfUTtgf���";t�;-'lt!rn
TENAS DE Rt-\DIO. CONSEr<TOS E AUMEN·

TOS PROCUREM

[
TEM SEMPRE EM STOCK E A' VENDA, pür� r
PREÇOS SEVI COMPETIDORES N J\ PRAÇA. i

MATERIAIS ELETRICOS, LU;,TF ES E ABAT· l
]OURS ELEGANTES E MOi iERNOS r

NOVjD:�DES! VISITEM A Elétrill"a i
R.a Joao Pinto n. 14 .... (..
ACABA DE RECt.BER UM FINISSIMO SOR TI- I
MENTO DE CHUVEIROS ELE'TRICuS, NOVI 1--

.

DADE NO RAMO-AR rrco "ilARANTIDO r

ELE'T"RjC,:�

quinta-feira
11 de agosto

!,
,

I

�'i!'
t:
t-

I!
f"

f'
"

�

f

!
�'

I
j"
�,
["

k�
1]\5
I,)

,j
l�f�IA·�

.

,',Li ,1,.�,& d!l1t �all:!C!I
'

�
\ ,; ';'.!;t�'St�;�W� ���.

��g �••�

I •

ISAXOfONEi
pH ABOLlCO I
. I
§ Metodo prático para se :
:= aprender a executar com II absoluta perfeição, ao Saxo-

I40/
' � fone ou Clarinete, os mais

zo a. a. '!I:

d I5% c ! I varia 0S

"Trucs aerebatlees e.

16 horas '.! huiil:ações comiciIIs
m

I
�'re�o do volume J 2$000

m Pedidos lIO aut- r: .

� Antonio Lopes Guerreiro
m Vila de Sarzedas.55-S.PaulG
l�' • •__iiiiiliiiiiiiiiiiiii Iiiliiiííi'iiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiii� iiiiiiii

EmE ,,_"'1JI--•..
--.-- --..... 1id_iiiíiiiii_iiiiiiií iiiiil.ii:i

Abcna. em conta corrente, os segúintes juros:
D-ep. com Jtf.r-íS (CO/<tBtOAL SEM: LIMITE) 2� aIA
�p. IímitE.dos (iiaiíte J.e 50:000$) 3% ala

Dep. populares (Mero te 10:000$) 4% ara
Dep. de avise prévio (de q;l.uisQ.uer qual.ltias:, com retiradas tam

;�,w., bem de ;aUJ.isquer iUl17ílrta11.cias).
·""'êom aviso prévio de 3ot;dL1S

idem de 60 d�.a:;;
idem de 90 Aias

���;:m
J)BpOSlTOS A Ff1AZO�FIX�:

po 6 mêses
por 12 mêses
Cem renda mensal

4%''-,ap
5% <

4.5%,aJa
LETRAS A PREMIOS.

por 6 mêses
por 12 mêses

:',. jfito MI sê lo proporcional.

Expediente: W:1lS 10 6($ 12 e das 14 ás
Aos sabados: dN� 10 ás 11.30 horas

Endereço telegratlcot 8ATELLITE

TELEFONE 1.114

)

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dr. Alfredo

,.,' ..

,\;<ri'i.lT- '."., iii.. _.

����,raujo I /--A-cc-a-.C'-i-o-MoMj
I

rV'j E ,:.J I

Especialista em molestias de creanças. nervos
Impaludismo e molestias do pele
{'--l:�":,' ," ,'0'

Tratam- nti' dô ernpaludi mo e rj;�<, m I 'i" ,i,

'e f n .rvosas pela .Autoht oth '.1pU

Consultoria e res idencia-Praça 15 de Novembro, 13 I
Telefone, 1.584 IConsultas-r-De» 8 às 11 e das"'14 às 16 horas

_

P. Oe

Dr. Camará Martins
MEDICO-ESPECIALISTA EM MOLESTIAS DO ESTO

MAGO, INTESTINO. FIGADO E RECTO

(;URA :RADICAL DAS HEMORRHOIDAS, S1i:M �P.-
.

-

RAÇÃO E SEM DOR

CONSULTORIO á Rua Trajano n. 1, sobrado,
diariarT'ente da. 5 ás 7 da tarde

Mo!esties e OperaoO.s I
dos

OL.t-IOS I
OUVIDOS, NARIZ E GARGAt�TA I

Dr. João de AraujD I
I

Assistente do Pruf. Sanson. do Rio de [an iro, Chefe
do serviço de olhos t oto-rhino do ',. entro de Saúde

de r-!nr (li f) 01 s

Membro da Scciedac e dc of-. h.no lary ni,'.o r' •.. do 1'(0.
"

Consulta- dianas das 4 as 6 112 - Hle 1009
RIJa Visconde de Ourl) "t. I I - FLORl A NOP( iLl',

Dr. Joaquim Madeira Neves
-r-

--"··A_.:.", i

Forma ....o- peJa Facüldade de Medidna da Univer
sidade de do Rio de Janeiro

Tratamento clinico e cirurgico ii' t..das
tias dos olhos

as rroles-

Curso de apcrft'içOMW nto na especial! r,·J", t('f{' I) dr o Pau
lo FdIH'l, no Se-rvíço do Prof. David Si1',�on, no H("Y$f 'tal

da Fuudação Gaffrée-Guinle do RIO d,� Jane-iro
Completa aparelhagem para a sua especialidade

Eletrecidade Médica, Clinica Geral
Consultas diariamente das 15 as 18

CONSULTORJO Hua Jeão Pinto 7 sebo T",Iefone 1456
RESIDENCIA: Rua Tenente Sílveira 57 Telef. 1621

o-. Augusto
de ,P'aula

.

MEDICO
DOENÇAS DE SENHO

RAS-PARTOS
Operações

Consultoria: Rua Vicor
Meirelea 10

's 10,30 e das 2 as 4 h,.

Resldencia: Rua Vis- onde
de Ouro Pn'lo, 42-

ene: Consultorio, 1405
Fone: Reiidencia, 1155

Dr. Claribal ..
,te Gaivão
ADVOG,.DO
Avisa aos amigos e

aptiios constituintes que
reabriu seu escritório de
advocacia e continua a

aceitar chamados para
trabalhar em qualquer
comarca do Est?do.

e,critorio: R. Deodoro .' 15
FONt 1.665

Desem ba rgador
Sa�vio GOnZôf;8

ADVOGADO

�.��
l�
"'di FI' i' di

�

�
?",. '" l' �i ,. � ,. .••.• � r. f:,:) "��l

l.'\'ll.., iortanopo IS Ir'eça(): - ''''".-:;;'�''''.f'''' ·U···f"qi"�:\.:-�'" :�",,(,� ,j}I-' �-- ',;,
� ;_

•• <.. �·_.frl) 1 • �-v 1/ " .. -' � �

�:,\,"v�
���If�:�������"����� lJ�'}(i.�;;!!)':{�i::�t: �-:;{���>:' ," �?;. \.' .: ,,'� <"." "

. 'I �A1;�'
.

, �
- "��, � ,

,r;�-��1k-<����:::=r;;;;;;;;�<!�;.!i...";.!..'17�'\i'Ji6�:1i';� � 1":'��oJ:Jl'4.u��.r:�J:mm:.;t,.;�!:::-�t�':.J�il' I

'Ii!'Z'"')'Il!t,.,.�-�=_....�� -----------.-----
..

----------I�
S á u I O li ai mos (I.Ir��__dp. _ p�í.!q����m� e Pi!o�a�em II-----

IJEspccialtsta em mo/estias do aparelho gmito urtna- PRFP/,.J;tii.1vl :�;� ALUNOS PAnA EX.AMES A 30, MA- íl
rto do homem e da mulher QUll\,rSI'AS, .oRATICANTES DE J\UjQUINAS, MOTO- 'I�
E.x mterno e ex Assistente do serviço (J[ cin.rgiae IUS1"AS E A TUDO J'I'IAlS QUE SE REFERE A' "

grnec. logra do Prof. Brandão Filho. ivlECANICA lVIAIUTIMA.

t x-Diretor do Jnstituto de Previdcncia Clínica do
Rio
Ex- Sub Diretor d j Serviço Médico da I ssistenc!z
Dentaria infantil do Rio de janeiro,
Curso e prática especiaüsao, ,:.,,"' _:'J�I;>
Medico do Serviço de Higier.e Pré Natal C:o D, S, P.
do C. S. de F'onanopotís.

Doenças de senhoras. ,[rro,(){!'}D
Partos e Cirurgta.

o

Dr.

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

Andar

Caixa Postal, 784·,

Curitíba

SlJCur'sa!:

"

Pua Trajado no. 29

, ,

Consultoric e Residencia á f�ua Visc(ln�c cL OlHO Pre
to, n'. 11 - Td.-g009 -'FLOHIANOPOL!S,

alta cirurgia, gin»ecoJogia, (do
enças das senheras] e partos,
cirurgia do sistema cervoso e

operações de plastic»

Ad�04l�c!o
P. 15 de Novernbro,�3 $$b.

Fones ! 63 I e J 2'0

I

I Dr. P1tdro 1$1 Moura ffl1rnJ. I
Advogado

RUá Trajano, rr I sobraJe r
Telephone rr 1548 I

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Mole�tias de crianças

Diretor IIs Maternidllll
Medhtt; d«» Mo.pital

,\ .

(Curso de especializaç o em

molestiae de senhoras)
�tende na \t'atH'nidad1'

até á� 8 1 j2 da manhã
e ii �:ai'���
.:\, I\lIT t, . t';'?íI1A LUI, 49

em_IN 1!!!1f"MS1i!!1IIiiIIiHiMMWi4 *HiI�

I·Dr. .f�iCSlrdoll. -\��;�tt.s,rnan rv. 01'. Aderbal �.
da Silvai;:x-chde da clinicá do Hospi.

tal de Nürnberg. (p�oreBwr
lndórg Burkhardt 8 Professo!

Erwin Kreuter)
Esplcl:!il!!ata IDm olrurgla

oer;)!

CONSULTORIO-�·.Rua Tra
ano No I e. das J Q ás 12 e

daa 1.5 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este-

II
VC$ JU1140r N. 26

TELEF. 10131
--

-_ ..
-

•...;:,:.:., ....' ...
_---

1ratamento moderno das
molestias do Pulmão

Consult.-R. João Pinte, 13
.

1 cidcne. l595
·';Cti. Hotel Gloría,·Fene 1333
"�o ()!l3ultIJ;; das ! 3 á� 16 hlS.

Dr". Miguel
SosIDsid

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

Com

UHIVO A. CAU
Enge. ,m,eirD

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Roubaao o tesouro dos vif'e�j
espanhoes

l

o

reis

��·g-"""""�"�"".I

!
�.
;1-'

Pr.grama diurno
De 6.15 ás 11.30 heras

BUENOS AIRES. 8--t- Ll- da.iosos iT ",Ih d, ri S uba-
ram o tesouro dos '11(1'-1(;5
espanhórs dr-c;, b <'t' pou
cas horas annr. I rr i.m i '

divíduo charnad.. l'L<' .iu.ia.,

Pela primeira vez, desde I
f ste. com dI .�ti,

" ' t i ti;i

a fundação da F. M. c., as um. cofre com u r .',1 ; e ,;

congregadas � os co_ngrega-
e Cl!1��)ellt�l qUj:(i� '.1, ,. U s

dos da Capital. Sao José, de OU!:) e bn,:h Ilt.,: '

.. , !Ii;,,':
Santo Amaro e Tubarão um grupo de ladrões dl'.'l 'lI

'I� d l' .

•

farão em p(:�so uma visita 0car U,i;'� e s:� ,::!pll{ .. , lU li '

aos amados marianos das tesouro Scarduna IL,"j'lJ !

florescentes Congregações da dos ata�Dnh s. /\ no: ,_o p'

Paróquia de Lagun�. T ai vi cura :1,,' V:--�H'I,i,t� (.lJF, �\t;'l "�o ��
sita visa, como todas as ex- Trata-se, S'f�lllJ(jll ,1-,,' I, •

do tesouro - catculad: f'dl

Visita dos rnartanos
a Laguna

Programa noturno
De 17.30 ái!l 24.00 horas

nã-o é um creme comum

CHARLAUTH

che extingurrà 's .; '\! Ias pan:).
ravos e espinhas, "em ·1 -ninim I

irritação deixando-lhe a CUt:3.

limpa macia e [resca.

Vi BEM
Lindas e

..

gliaaclasas

na
confecções para menina. e garatas só

A CAPITAL.

J Rua Conselheiro Mafra
.,_��I_,= Ag "U 2

esquina da Traja"o

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianopolis, 10-8 - ' 1938G.AZETA
----------_.------------------------------------,-------------.--------------�------.-----

Lei XII - As faltas e
� F e I, um j. g ,d';f do Clu"dro ele ter �j.lo advertido pelo jUi,

má. comportamento c', n ar o ex. u ,A , -fJé- L.,' a WI

O· d ,-, d
1s·1r. e Jnfhrd" ri" I. gal -rn que Se u .. , j, gadO! rôr culpado de l '

_ AtleticoJoga or st:fa castiga c o, se
f _j, I' .

f I .

I b'

I
OI COOIC t10 i .' til Ir' li ·mrie (,1 contuta vro enta , a sa er : se em- 2'-Avaiproposrta mente cem-t-r as s<,gum-I ' 1.

I' b'f I mr no' pld" 0 Jorro. pr'ga uma mguagern o ce na ou 3'-Figueirenseles a tas: I I) S
.

�

,. , . .

d
,.

) S dé é ô
.... e u.n Jogador mcorrer abusiva, ou se, ao enterro o JUIZ 3'- Iris

ta e, r pOdilta-� 5, SlCO PU

I numa f(\!L� mais

,mpo,Itante
e não

I
é ,culp'l::!'o de um i-s> violento (:

'ISIl tar el11 CImA o 811'llPf'\8n nu .

d
. TUlI!l.lIm..rO E RII?TURNO,

-, !l'('''.' a (I aqul,rlevt'là o mesm' ii! gal. Jl�.l"II . mo '

'

Piredl-Jo de quslqu-r r U"'1 ,i)
I �,,, J •

�.

.
� r .' 'ih ,OI d" \ "!íl O quI" Se o J0g0 for suspenso. rn j Saldos e deficitsHI'lra.

I
'

. l'
b

' : .I'}JÔ; cI l-ali d. te: ,IUt; fOI cau a (i� exou ão de um JOgIH:, r I _) ��e usar de tj._,gt.l,cs. d d'11l!'1 �J t'

T' ld d
I VIOlada. do camuo,. sem gele (I mesmo r.. I

em 53 o e tentos:
bando. ou tentando d ntlbar um �

sdverurio. com o lHe j,., p a
nha cometido outra falta contra .Avai 15 tentos

-deitando-se ern h n .

, .. , "'1!
Um lo,.dor deve ser as leis, �.,� recomeçarà, o .jog'l, f:' r 'i' Figueirense 2 )}

advertif�o nos segllilt- meio de um ponta-pé lIVre t-' '"-do m�o.
t d' J Têm deficit:88 easOIJ .irr-to, -x- cuta o por um )og'icwr

'"
C Qua tI)

I.., n qua-Ír ' ("'p"slo, P no ogar eln Atieticoa mão, quer li" r " )
-

," r"n> 8' 1.1

que ,JC(>fr�1! a mfr �ãJ. Iri;;a rnãó, nu jog� ',., ;- , A' '"
'

O breço. (E I j,s, ;;',' , ' ,.f)

lU' ArtUlieiros
!l-plitavd 'ltI, ''f' '1 ' m magno pro.. c .

quando e;te ,>�( '. (', "

I
;:,ão os seguInle� os artilheiros

'I) ') b el'in::J do ce! tall\en:in'\per:a. I ,-);::'t. pel 1:(, ,(., a' II li
I

d) S.e �egmM OU empu lU U'Tl 1,.,,< 0. jl 150• tA alimentação do povo)' Secura (Af/elico) 9 tentos
.f;dveuauo COín <lI mã('- o" "�i 3) ;':-·e., l·,g�dor se Hál i I Tãoírnportante é O ploblema d.:: Ivo (Figueirense) 6})
braços sepuódo!i no c- fI,h • i (uITI pôh vra� ou atos, sob, c é15

r
<llimentação racional do, povo, �ue a

Brito (Atletico) 5»
) S b I d

- d
.. maror(a do:> grandes palzes mou e€ e cluregsf so fe um ad- eCI�oes o JUIZ. ; • • . Nizeta (Avai) 5 })

.' - - mantem lllStitutos espeClalS para ser
wrll�no de forma vlOlmts ou pe-

.

DepOIS da a(jmoe�t;:çã(), se o estudado o valor altmentício dos g-e-I ,':':11.10 ( � vai) 5 »

ngcu, ou atacar um Ildv rsal:" I J('go tOl swpe�s(l, por causa de neros e a melhor maneira
�

de �s, S�u! (Al'OI) 5 »

FO Ir8Z, caso o mesmo não t'5!t)i um atei ou n,au comportamento aproveitar. Na époC2', atual uao maIs I Pérnilr.nbllco ({ris) 5»
fBzendo um obstaculo deliberado. de um jogador, re8olver-se-·à o se póde .admitir o alheiamento nem

I Braulio (/ris) 4 »

'E f d
'

o emperl<,'tTlO no tocante aos )l:ob1e., I '(1'·3. R- �t� paragc(J o háo pro- Cilse; ,a 5' gUHlte maneaa:
mas de higiene e de economia alímen-, Darnaté! (ln:;) 4 »

UHa oHtígaf toda� as cargas, \{ue a) No C8!-O cOlrespondente ao
tar. porquê sôbre êles repousa a 'I Galego (Avm) 3 )}

� 80 licitas, 5e, ao criterio do juiz, paragrafo n. 1.0 juiz lançarà bola existenc;.l. ':as coletividades. , Plocopio (A vai) 3»
forfro U.r.stítuidas de m� fé e 110 chão, no logar em gue foi co- Os estudos nesses intitutos

tam'l N',ri (f.Íf!,-lleirense) 3»
quar.do os jogadoles em guesUío met�da--a- Itrlffits"âO-;- -

. bem Tlsam enco�trar as melh�res Beck (Fi[:,'ueirense) 2»
.

d b I ) I b) N d
-

f 2 fontes de abastewnentn, de acordo
I ' .

" ')1\ mllJlrn pcssUlr-se II o a .

•

o caso os paragra �� com as preferencia� dos habitantes I Cah,co (Flguet�ense) L »

f) Se carrega sobte o gUltl'da
I
e J. - com um p'mta·pé lIvre

las diversas regiões do país. Em re- Cmom (Figueirense) 2 }}

mélil. éxcepto quando t:ste tIver IJ
. indlrelo)t:xt'cutado por um jogador '3ção aos individuos. os institutos I Sabino (Fi[!,lleirense) 2 »

bola em ses poder, quando opo Ido quadro contrario e do lagar tllcumbem·se de,«ensí�l�r ,a comer"l FGrm:roll,(t\vai) 2}}
nb. um C'o.stabulo d.ehbendo l\ I UJI gue fOI cometida a infraçã,o. de �anelA'ra prattlca: hdlgren!Ca e eco· I Pache'2o (Avai) 2»

d d aomtca. o cGn rarlo o que se SU-

'I'
,um a '{Ch8110 0:.1 se tlVt<r pa&SIl' Pj I • põe, bem poucas p�ssôas sabem se MIro Uns) 1 tento,

fóra da área da sua métt-!. Um jogador podera dimentar. E é por Isto que se en- Rus.;o (lns) I »

g) O gUluda-méta não poJ ra licr expulSB do caul- contram tantos dispeticos necessita- Bc,binha'Atlético) 1» 2- tl!lli'iIIO 'iw.1flJi"í� �l�5ú};!jl!ldb;;'Il�;[�1"vllr � bola DIU mãus mais de; pu nos seguintes dos .de, digestivos, sobretud� d� acido bnas (Nguelrense) 1 »j'--Atletico pontoP'quatro passc',6em batê-I. no chlio. easos c1orl�r1co. No cas� de defl.C!�nCla des- Fredi (Fioueirense) I» Fd t aCldo O tte e COUll<nlsslmo '9 A 2' -- -< 19'ueirense 2 pon�os CURITIBA, 9 -- p. gistr ..Hl"h) Se um 1'oga or se incorno· e , \{ , ,.�-
.r I) S persist;r em seu màu J modernament· o Ad 3' Aval 3 )}

oe vio',lenL. cl1()qu�; de veicubs,far no sr.u quadro, depois de ter
e. comen a·se, \., -,

��-:'�...�. ����.��'"*"� I
--

o -

,

d coml"0rtamellto em campo, depois ::01· Pepsina, comprimiclos da Casa �
"""",,,,-,,,,,,, ,,," "'..,,"" """"'" .....

�._�"""".,� I 4,' --lris 6 do qual, felizmf�n!:e, não iesul.':'u{) 'jogo inicia o, ou regress&r rtO

B, ;,y 0'.
,

_,
" " t�� �� � Id .

-

" � GeS1Hhe pessoB.sc,�nm"r(�,ol".,i("llu',.'.��,.d�,o". o j,.o,g",',,-' e t"�" .' ..ç;#H_"rmrm·,QW���4W��"1 �. Viuva Maria Xavier �� M""l!I.t..""'I• ..,-111 .....,,,,,,. ,,,,,3';",,,,
""

_, .,., _ ,- �
'lYBU'i:S' \L21lU1i.... fLl!. \G� D ·�S·

... !.:l �t'j,u rua (:�)rr:(:;n ade! 1

O ponlo I (; l) t. j cl. .-egular, um i>utomo"

I
' , '

, •" participa aos parentes e 2 fit'e'f["o 7 ,t Vc ti'. ii: '. r .'.0,,"'.1,';), ,"",,; 'luC V:n·
• -- l_I. � pfJfl os , . " 'l 'JI�t pessôas de suas l'elaçõ(ls h -------'---'-------------llWá!JJ o mtelventor �\I\[Jno:;: KI'�.

d t d �. 11"'-) � •

b
'

n .

U W Q contrato e casamen o e � � ..... ,:-:� O lOS a�, SU'1 �spcsa, "1"(1. .t\mta ."l·
, � sua filha NOEMIA com $

W. Para seu foncerto, D. rocu· bas. e o c'ió"ll d:� gab;['e;;� �jet .� SR. TIAGO GOULART. -�
.

I � � rai a Casa MU:3ical, que eon 3. ex., �:'. -E�)C.lt�éS CbehoLu,
� � ta com a ofícÍna melfL r Ao ;i;l:;,�i, �1 eSyüi>] 1 '_;(1 íU�

�.� ����.if.::[�[*]� � I montada tia car,ital. ,Bri�;a+.:ro F: [lneo, o emo ofic::"i
!ti � Noemia � � f�ua joã\) Pinto, 12 foi atmgldn [-'Of U';]l ;\qtc:novd
� � e �, ij

-----------

,", --I c,b Exército, diríf:ido O('f wn

I �$�"1��� Tiago II'!lE��� FGr �� �'�l ��X� õoldach
�"

ij' ,.,1
�� ��

I �"f\�!��!��;[�1'!:'(:��� A,rb0S os vd.::Jbs ric'Á'?'m

I � noivos � ""i'�'t,,,�, ... _<,

'·�_·.!l·"':"'''''�'l·:J;�tile��e'�:r::;r'\�:'.:lj,ê:orila"oRs:t-�sen'-d-l°a.';Oo
i �.!r$�"]��Á�, . t'" "Lv :Aa. c "lJa

.

•

!

VENDE-SE uma casa sita/ H!O. � �- 0d DepartaEmtell!O I L�or enc,(:'[:·v.cÍ) o aC?nhccHPd·ente,
Arrlalaftchatod:.;..s' . :'í 1,"', M h_dePubllcldae lia ',',::a(!O,aOq'13,I,a-.[W5 ";SUHO,l '·ar;05

...
i -, rua ernanao ac a

d q' f " .'; . ,,,,. ",_;:"

II' do esquina da Visconde o 1\.,10. tOrnLCteU a ,mpI el.,)rl ITlul.el,":'l>.

a 3eguln e no 3: .""," ..�",.,,,,,,v,,,,..�c,,,,,,,�• .,,,,,,,,,,,,m ..... �",,de Ouro Preto, num dos cano
"Tendo em visita a celn- G�IA. f.JIRUm-lHE.ll.ROtos da praça 15 de i'-Jovem- - '. �,�.-' '. d,,,-ln I if' � 'IQ"T.!!""i!C"1Ir 111

I b rr t á B'
, ctusal' do ldtji,h:dto ir,an Q''':\! 'l,LJ.t'Oll'lJ'IvEl R.,tu

ro. ta ar rua ocalUva ' •

F f d r;: proceder na 2a. delegaCian. 07, un o....
auxiliar, para apurd f2tos I Com boa C:isa, estreou o; -,

ocorridos na tloite de 28 de I tem a Ciê:. Nacional di' Co

março último, na Praia de i médias í..�� Ribeiro. C�:lcéí8,

I Um casal, sem filhos, prema Icarahv. nos quais se acha- com a !r;teressanU�;si.r;'a C(I
de uma casa nào muito distante

yam envolvidos elementos méJi'ól «!-\ DiÉadoréL> da auk,
d,) centro da cidade e seja de da Policia (:ivil. acusados ria de r\::uld .I/L:<g,dbã( s. O
construção recente. Paga:se até de haverem molestado uspi- desempenbo satisfez plena·
um ano adeantado e hrma-st! rantes da fll'larinha e al�uns me ,te á 3ssi:�t '!'cia, ('s')er;i.
contráto. aluní"ls da ESf':ola Miiitc�r, o I ah.. cnte o dr Ríbei. O Canré-

A'- I umacon'-jgoverno resoiveu exonerar la �hrm-<.;! í..,l,'),é, ;"1o;·en�).uga-se fortavel do comandu daquela Cor:)\.) I I ,'r:c' l-lU] r: ti Li l1'I:1":! }-la
sala e quartos a pessõas I ração o 2', tenente. Laudemiro I a magno ilc:1 p ça "O

.

:3 ):�u
de trato. I da� Mercé� �crrelra. e ex.! du Re-", c:.:: al!Ü_'i'l'�, Ch�
Vêr e tratar a rua Fernan-I cJUlr o polICIal

r .Alt1?�:·to de I C?' sag ;:;do escr,tor JWii(l
do Machado n. 41. Souza Caldas 1 apulo .

I Cl1n13rgG.

REGRAS
NACION IS OE

FUTEBO'L.

INT

As últimas modificações í�ntroduzidas
pela, "'nternat�onal Board"

, ... íU J

i) Se jOi1U q " ü

r'( ngQu.

P@nalldades

1) F6ra da área pàftal
Para �'� infrações dOI !k08 a:

-b-c-d-e e g.!e conced�r,lll
tlm ponta pé livre ,.. ditéto, que"
�er& '�:xecut" 1, por 11m j018(101 J(j

'1UI'IDtn Cf nharIo e no Jnger onde,
fQi cCOletida II ialta.

"

)

2) Dentro da área penal
I.

a) PQII.\ Li li t} 'quer infução des
ítellt A--b-�C-D e E come I
t!do pejo q��dro atacante, a _pena-Ihdatie sera um penta-pé hvre e

diréto, dado pt·lo quadro defensor
do logar em qol" se deu a infra
ção. Ao item G, a penalidade será
um ponta·pé lívre e indireto,

. /
*' b) Para qualqut'J illfração dos
itees A-B--C-D e E come

tido pele quadr() defemor, a pe�
nalidade seta a pena mtÍxima (pe
nalty-kick). A pena máxima po
derá le, concedida sem tomar em

con$idert.lçAo a p<'5iç!8 ou logar
da bol!1, lIe esta e�tlver em jogo
no momento em que se cometa

•
Unja infraç!o dentro dll àrc'a penal.
3) De�tro ou fóra da área

penal

p.,S

Quinté. � .. F é iré;:s

ás 9 horas no Correio
áli� 10 heras 118 Agencia

ua carta chegará
Domi ngo na Europa

Ltda.
Agentes: Carlos Hoepc'ke SIA.
UA CONSELHEIRO MAFRi·\, 34 - FJolianopolis

Por qualquer infração dos itens' :. �

I:)
REDATOR:

o.
�� ta � ;.1I't'i-\ 11'i1l !l';!� f�W;m �tf�
�"/�-rtíil &iJB �!lf iE Viil.j!' � i., m �m

C) Atlético fo i (:), (",_;.;3 f-n pe,ã t'.JJ 'I m"" ,'�,Wr"rn ml�f1W m1i�'t [!
d c> 2' tu rC'")O

\
Ir t�HiJiE�r�l �

Daremos a seguir 05 números Aa.°qne.b·os v,fl§ados I r�ecurso de lI}-bbeas .. Cor.m-"do camp'eonato para os fans S3- 26 831 co (......Vadico (Aval) vez -nO. . --';)anta ..... r.'t�nfla
berern co�no terminou o certarnen

P I (F'
.

) 5
-) 1 '

t (' 1

ortuga 19ue'lrenSe vezes -i-',,;;m�üf o sr, mlnIS'TO .....anos
deste ano.

João (Atlftico) 7 » Max;miliaoo; recorrene o cic
E' a seguinte a colocação por Vilain CAvai) 8 » José Ro,-ha Feneira Bastos, Pi,-

nontos perdidos, no 2' turno. . " lIR' 1 SIt- Pereira (Figueirense) 12 » ciente Jose !.VWleJi3 021,' ",;

Pelanha (Atlético) 17}) recorrido o Tribunal de .ilreb-
Beija-Flôr (Iris) 24 » I ção.-Deram pro·.imento, ao re-

I curso pata conceder a ordem una"

fJontageMs
. I nimem-nte.FmMn verificadas as sevumtes".

1------·-

meras

»

2 pontos
4 »

4 »

4 »

ve:

!1lJ.m!l:',�. O p.iil® d®ill 1)0"
blloe!iJ ilHe §:R!§to

AlluíowJio

4x l-liês vezes

2)(1-» »

4x2-clua;� »

Sx2 -uma
6x3- »

6xl-- »

7xO- »

5x3- })

13

I Por urna devota, que péde

locuítar Sf'U 'w''Oe, foi entregue si
stu. CC'Dsuej._, Capela, encarrega
da (. a p".Ianutençãa de�ta s�nta

, ohD, � (jPHutia de 200$ODO,
Er,�e5 f'5�Ore� nos Jlzem bem

para. ser dlstribuida ém pãt2S.do de�eqUlhbno ent!: lodo!; 0, j' .

teamsi no 1- turno, pOl� que� B(;m (!�G'�W"."'��t.��fs:tk1t�,mt�I�!I��!i�3;,�;,;K.ü".H;��'��.1
um só empate se venficou.

No 2' 1un:o. no entanto, "s Pa19.ttQ lI�lm® F@1rd. }j_·�ecm�e

surprezas eure' di�S !lOS permite res.jI saltar o égUi! brio d05 rW,,05 e5' I NOV r YOR,K, 8 ,-- Ve ..

glladràes. I, tC'','in,03, da Gut:rra, judoi3 tde-
. .,e .. ·.... r� ,.. H 1�-'" !:"n ...i .' ...

gl flu),L.-. rn (.i:J �r o ! .... Ln)' t .... r\...., E,X

Arbitl"@s
, I �,:iln-.in(;o , ,?pulsa ..

e i�e;t��, .�el�
E' I' A',

L;l.' Cta clt. ter o ,r. FC1(, ... I_.:..,tOó?l
" reCOfOista o SOL, • lberto I

Cruz dCl •
> guia ,�.kJ'Y'i-i, do ,egi'l\1ontz que atuo,u 6 pClrtldas, S;::'-II p

t ;tl,··. t" fl.T ,""M("O le!c{'"",-
1

'

1
rP .._ n .. elL ao. i '(.J li�Cil.t:: .• _. "5 c.:�

gudo á "grande c idanclall pc Q)
'o ,"d " or.

.

_ "�o

A P N � ,no, Of, JLi eu., vet'_"ar,os Jl,dtam
srs. . . elo que atuou tres

I
,,1, 1 '<"ri' 1 / «, �r"''''r '1',

, "1 I l\1i
. I

O gl <lrl ue. ',"OU_L,?.. "I """. -" ,

partlc.ils, iII anoe 'lO�alS (Illa·,
. ,lo :'" """;0' � j e,

\ I_,._
ld r I

-.

O
U ,J <, ".�, ,- :;,{,,) em 1.0 .•l� '-I,} LU

cap. i\ o r.:ITlélnc<:"s c :�. .

.'1
J

• 1 l
"l

•

,-

Il ' G
'

r�'a!1l,
Qéh e (� 0(,' am<:>TKé1nl,m.j»,.U1S ouzaga qUe apItaram uma'" .. � -";1 ,;;; .' n J !.

, ",OJ�. a SUa ..",e .. i.ltí0'O SO .-'0 _ tC ,"

so vez. '
, 'd'se, mterprCF( a como UI! ,j aFro'

v:J.çà do pl'Ogwma b:baw e

anti-religioso do naZlsmLl, b.m

»

9 tentos \ »

»
»

I (;AMPEONA)'OS DOS
SEGUNDOS TEAMS

etAnO iI SU'i fiiosofia.

I'·--Arai

Casa

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Pl�eito de Iratidão ao sr.l
��������.:��IJI!lAnmmtllIIRIII." - 'TIl- = mm

Iso RaDiO!

Em Lages, vários amigos e

admiradores dos dotes morais e

sentimentos altruísticos do sr,

Celso Hamos, inlatigavel Prove
do!' do Hospital daquela :cidade,
querendo prestar-lhe uma horne

nagern de reconhecimento pela
sua grande abnegação ao bem
coletivo, resolveram mandar coa

Ieeionar o SQ!U retrato a óleo, afira
fie ser colocado no 11OVO pavilhão
daquele modelar estabelec ment o
hospitalar,
Para tanto, foi aberto uma su

hserição, que em poucas horas

Quem garatuja estas li
nhas Q um rato-de-redação
que atrevida e v:'iidosamen
te se arroga a pretenção d®
itil.eillLifi.cado tiO meio jorna
li$tico de no;;;sa terra.

Sabl;}odo, ônt�m, da tua

illn'estidura na presicl,encia
da Associação Catarinense
de ImQl'ema, aVêlliei, como

se em C3USF.l propria, a car

ga Si�lisLi'a que te amarra

ram ás costas.
Aos l'lstrannQs por cerLo

que parf'cerá exag€rada esta

linguagem. Tu. no entanto,

,fique já de vespera experi
:;Jmentav:i\s o sabôr travoso

.

do cargo, has de convir que,
antes do mui"" ela é 8obria.

O a:raia1 dos �que fabri
CUln iornal em Santa Cata
rina, "sabes de catedra, é

sup®riorme�te bom. Mas,
para a necessarif1 crisma da

rf'gra, não lhe blta exce

ção.
Por lDuito que faças, por

melhor ainda que adminis
tres, por salomonicas que se

jam as tuas decisões, nem por
isso afugentarás os apedre
iadores contumazes que ten

tem agredir a tua obra, di

minuir, a todo o custo, o

teu esforço, criticar, ao ab

surdo, as tuas medidas e

até, por cumulo, excursionar
A LA CORISCO por cam

po subjetivo para desacre
ditarem 311 tuas intenções.
Antes da profecia, o que

til'; �screvo é um aviso para
::I tua bôa-fé não se dei;::ar

surpreender pelas emb08ca
dac; de�sa �gnte, de !li tão
má. que alia' uma esterili
dad� de Slllrah a uma iJ.Jve

ja de Caim. Acreditas, por

ventura, que os �spos qmlla
do abocanham os vagalumes,
o façam por mero inlitinto

Iisiologico? Não, que a GX

periencia jil del'!){,m;trou a

razão do pdleta fabulista!
Duvidas? Põe uma braz�
á frente de um batr�quio!
E se te parecer escassa es

sa prova, vai então ao Mar
Linho CaJado, a quem su

.lJs;titue'l, e indaga dill. lim

pidês dêsse espirita de es

col se, ap<'lzar do tudo que
Ãle fez pela A.C.L, eOllÍle"

guiu estanCl'lT a hi!iB desstl

�specie doentia d� cla$se que
estás dirigindo.
A resposta, hoje dêle,

amanhã tua tambem, e de

poi� dos outros que vierem,
será negativa como Hitler

quer que seja um exame de

sangue dum ariano.
Não te sirva isso de de

sanimo, porque assim têm

dGl ser. O que não podes é
sacrificar interesses gerais
de uma coletiv!dade, para,

pela inani�ão ou pelo enco

vamento definitivo, alimen-

,
tares apetitesmorbidos e fu

I nebres d.e uma minoria tão

pequena, que é quasi singu
lar.
Com a certeza oe que fI

! tua capacidade será, ii fren
te da A.C.!., mais uma vez

posta á prova,' antecipo-te
forle abraço.

!' b d d
' I��������������������������� - III

lOI CO erta, exce en O mesras li I

A V OZ D O P O V O Proprietario e Diretor Responsavef----------
-_._.'--

importancia neceasaria ao fim a J A I fi O C.f1 L L
que ae destinava, comprovando o

.t'A i\ D

alto apreço dcshabitantes do mu-

nicipio de Lages pela nobre indivi-
dualidade do homenageado. O� lmnortantes documen- Mal·s· dols na .. N I). S S 2

Foram segnitarios do apelo I � It' lU" V III U li

para essa justa manifestação as I
8 ..;;.....�'"""''''''"'_��-Í.;�

pessoas mais representativas d�j tos encontrados no Arlml V60S para o
Lages, como fossem os srs, h.-

Ldalecio Arruda, João Cruz Ju-
•. Ilt loyd DJ�. DAVID 1i'f':R1H')I1 \ u�rA

�i���}�i�V��,B.�����o'M�i:���t��1 qumvo da Prefeitura Festei» boje \I ��itJ �Jli\'!',�r;:;"

Arge\l. Furtado, João Bua'tin, J.I RIO, 9-0 presidente da He- natalicio () sr. dr. J{,i'í.() D�l·, j I

A. de Brito, João Pedro

Arruda_j
publica assinou decreto-lei auto- F�f1eir� LinHI, digno l'ri_;C'llrô/"r

Ludeêro Sécas João Severiano Dentre os documentos relativos II 1'0 mencionado na sentença de aio' rizando o ministro da Fazenda ea Fiseal (la F ..... "·,.1'11,'.. ,.1,() l�.""t'··"!l··l.
_ "., -;.' . . á concessão para Rocio e patrimonio ramento e arrematação retro, e

� "" , " -

Waltrick, Neri Waltnck, JUhO.d·) camara Municipal, d9is·exil'- logo o referido Porteiro gritoll e dar a garant.ia do Tesouro a urna Dono de lIrm1,J(, (,1l1I'l\}j jl1i·j,li·!I.
Neves, Bento Pinto Ferraz, Ma-] tem, que, pela curiosidade que ote- apregoou rrn voz alta, clara e ínte- operação para compra de unida- fl muito p,tin'lád!l i)(;h� �\l1j� ,\

noel Arruda Filho, Aquiles Ma- recern, merecem d:ivulgaç�o, por es- leSivel se havia a,gume, pessea ou des destinadas ao Lloyd Brnsilei ,CtlpCil)tl"i:� qua li h lf'�:k Utn"oi,"!" '.

chado Nel1100 Vieira do Amaral peíharem f) espírtto da _cpoca no P�SSOilS que se opozesse a posse dos roo Essa operação será para pa- i o di�t.il'lln rmivfuiClr'i"Ii·ll··' i',"'rÂ �1"li,
.

' ,
que concerne ãa transações e modo ditos terrenos e telheiro tomava

I
'

An C. Furtado, �scar A. Harnos, Ide executa-las. Luiz Jgsé deSo�za se quízesse com gamento á �ociedac�e Anônima 1l:!Jito ielü'i;;1dl.. ,(:\ (:�<,'-L',> -n-

Mauro Rodolfo, Salvador Strugo, titulo ou sem ele aparecesse para Ansaldo de dois navios a motor, VHl cumprimento-.
Eustaquio Neves João Ribas Ra- p.

.

d
ser -etcrtdo, e apregoado assim que pertencerão á frota do Lloyd I

mos, Marie Gra�t, Heli" Idebur-
rrmerre ocumento �uitas vezes por êre fOÍ dS,do fé Brasileiro. Os referidos navios

I
ANTONIO Ltm\1Kn:,;<

L O '1' C H'I'
nao haver quem se opozesse a rete

t ã I d 9411 000 lib
que. UZ'. �a.cllO osta� I ano rida posse e logo o referido arre.

er o o Vil or e -'-" Iras,
p ..

Lenzi, Aristiliano Waltriek, Eu Rua da Cadeia. Maria FrancIs- matante e atorante abria a porta havendo ainda despesas de

JuroS'I'
.

assa boje o írlli\('Ii,f\fJ,\ !d\tfl
C8. Terreno e casa. Três braças de lO! I � d .j.

raquio Fiuza, Mario Ramos, Lu- frente. I'undos com José Silveira de
do telheiro, entrando e saindo, ..ca- premio!'] de 18e�UlOS e demais onus ic:o o nOlSI) .pr�Zá\uÔ t'tnl'i, l:l' ,'I-

cena, Ataliba Costa, Alarico Ri- Souza te sueste e pelo nordeste com
vando-ae terras nos �menclonados decorrentes do contrato, compre-

neo sr. �nt.omo Lfl�]ltlkh\ll. tif'::.i-

bei J
- L' R B I' l\'!sril JeatTu,ina, prêta torra. Pro- terrenos, fazendo todos Oi ãtos P!)�· d d t di'

. I tado capitalista f'! flírl'r<l di' .. ' ,.,

.eIro. 0110 u�s arno�, e Isa-
r

.,

,. �.
sessorioi de yerdadelro Se.ahar I!

I
en en. o .a �D rega as cam.)Hm

.

I
:

. <

,: :1-;,;,-
fiO Ramü.s Heltor Atslde Ca�- \ ou ter rece�ldQ pa_ te por h�rança per n:(o haver quem S" opoz-ue em IlI�goClaYeIS hvremente em hbru YO nos a tos ITHlHlS comei flmB.

'. ' de seu mando tenente MallQel An-
... �

I' C.. Ih' i·t· 'I' d···
temo Costa JunIor Cplso Ramos ... C I t d presen�a das testemunhal abaixo ester mas. '<lVO "llro ml.1 il eIS IIna I' ()

." J tomo ..a os a e par e e conven- .

d d I"
•• f_ i '

Branco, Osorio Lefiz.j, Darci Ri 'ção com outros herdeirós. Docu-
ai!lSIn3 a� os mesmos terreno!! e

I
As despe.,ag que o Te$oUl"o (l!i!.mt<'l amverS!lrJtlTlL� �erH Til">!;'

b· J
-

D' T h J
_ : d d

_

f' F
tellaelrQ ,Jhe demos posse corpornl N' I 1 I' m'li'o felicitado peht; r.

•

eIro, oao las rasc cr, 08.0· r�ento .. e oaçao eIto por can· civil e natural e nele o delxamo� aCIOna ven la a rfOa Izar em ,l
.•

(. f- .OS 1:0;(1"

Gualberte da S, Filho Alcide� ,('l�CO VieIra .Rabelo e. sua mulher metido e incorporado ramo verda- I consequencia da citada gllrlH1tin meros amIgos.
.

, 'H'· VlOhmte M@na a LUIZ Inac10 da .

S .. I
•

I d
� «A Gazetl'P cum

.

1'1 Olá
Rebelo, Jose Brâlscher, ennque' Costa em 25 de Setembro de 1753,

eIro en.,or o. outorga a SC:110 oportunamente . pnr. e .

Silva Hamo!>, Manoel da Silva POR AJUSTE QUE COM ELE TI. levadas a débIto do Lloyd Brasi-

Ramos, Pompeu Vieira da Costa, HHP.. FEITO PARA ESTE ASSEN- Documentos encon- leiro, indenizada!! mediante dtll-

Celso Rosa Ramo" J rajano José TAl{ PRAÇA DE SOLDADO A JOSE'
trados conto nas subvenr,ões,

.

�, F.RANCINCO BltAGA, COMPADRE
.

da Souza, AlZIro Lucena, Atueo I<� PAISANO DO DITO DUADOR.
Lisboa. Epaminondas do Vale, Psssada no tabelião Antonio de For�m os seguintes M doeu- Virão ao
Manoel AJJtonio Ramos, Cesar I' Miranda

Jordão. mentos encontrados:

�tr�, Nsr7eli� Ram�s, Edl1l1:rdo S ... d t ped�o ia::�fi���á�al :oor���e��d�� sil vice
I. �lfO, a .UlltIano �aIllOS, oa; I egunuo acumen O João para a demarcação; Copia da

os -

Faz anos hoje ti extna sra. d.
qUlm WaltrIck, Alanco de Sa

I I
ardem de D. João' Termo d't audl- ..

da I d"
Eva Gi9mes Nat.ividade, Vil'tUO&.8

Cavalcanti, Francisco Seotini� Auto de "osse. encia em que loi �cusada a citação reIs n!lla J D.. II II : consorte (.0 sr. antnn Nnlivi-
José S. Botini Moisés Silva Fur-I An� do Nascimento de N..8. Je- feita por carta de Editos aos con

I' dade, dQ comerdo desta pl'�ça.
tado João Ribeiro Furtado Ota·. SU� Custo de 1810, ao� 17 dIas do

I
frontantes, com a. mela lesull da

..

' .: .
: mes de Dezembro do dIto ano, nes- terra quadrada dingnada para Ro- LONDRES OcIho Couto, Hermehno RlbClro,: ta vila de Nossa Se�hora do Dester- cio e Patrill'lonlo da Camara da

� l·, 9- marquez e I f'nJiem IUIO" lH,je:
Walter Hoeschl Couto, Hermes ro da !lha de Santa C�tarina im a vila; Traslado da carta de Editos a marqueza de Willingdon, acom-I
de Atftide Furtado, Antonio Ja- r�a da Conceiçãe aond� eu Tabe- q_ue se passou, para por ela serem panhados do visc(lllde de Farrin-

I
a meoina Noemi, filha 'do prof.

der Marques Odi Machado Fur- Imo .abaixo nome.a�o vIm c0!l1 o \:ltados os cenfinantes com a meia gton e do honorable Oswaldo: Altino Flôres, diretor do« Es-

1 N b 'R'b' P I H
PorteirO dos AudItorios Jose de legua em quadro; Termo da aud1· . B ,t"

A

t I AL t J •.

tac o, _ �_ or I elro, au o a.3se Jesus Maria para efeito de se pro. eneia reacusada da citação �eita aos! arry, par Iram on em, pe o
.

-,
a (I ,

e Sebast1ao Ramns.
<

ceder á pósse nos terrenos e telnei- confinantes. C \NTAHA, para ti Argent103, o !Sr. Abrlardo Aratü{'s, Cuncio-

l·- ! C rtldio de ter sido notificado Uruguai e Brasil. nario estadual;

! Dr!;) jO�g:Pi-lINA SCHWI=IDSON j' ao Piloto Jos_é Cnelho PenIche � a A viagem dos ilustres titulares o sr. Pedro G(,n�alves Bruno,
!li ...,L mi· L Alexandre Jose VareIR, COlHO AJU-' r d b

..

dr'•

I dante da Corte; Jura.. '" �o 1'

..
r, d� � re? Iza a so os .au8pIcIOIl o 0J!'lerarlO.

tos; Auto do exame ri;, ,'.c. '
t1sbtuto Ibero-AmerIcano da Grã- ,

Auto do exame da CO:rUil; A:';� ��
retanha.

Senhoras ! medição, com prinipio no l'orte de ------------

'Santana; Termo de contada: Contas
I do Escrivão, do Juiz, do Piloto,
etc.; Planta dos terrenos. Sete
ALUGA-SE uma esplendida ,aIa
para escritorio, com 2 janelas,
nos altos da Livraria Moderna,
de Pedro Xavier & Cia.
Tratar na mesma Livraria. HANKOW, 9-Anuncia- ..e ofi-

-- --------------- c!lllrnente que a força aérea chi
Alisassinado O ex- nêsa, cooperando com a lutilha-

sheriff Jaeks.n ria, drstruiu ôntem 7 navios de
guerra japonêees a ocidente de

NOVA YORK,8--Noticial pro- �_in_-_k_ia_n_g_. .

cedentes de Jackson, no Kentu-
O TEMPOck.y, informam que o sr. Lee

,Comba, e:x:-"sheriff" daquela aida
. de em 19l6, foi vítima de um

tirot�io entre partidariol do lena
dor Barkley e do governador
Chandler. ambos candidatol á
cadeira de senador pelo Estado
de Kentucky. O tiroteio deu-se
na Côrte de Justiça, onlile se acha
va o quartel general dCl senador
Barkley.Os partidar!oil deste eltão
sendo procuradoI iob a acusação

�........_ """"'IIIIÍi�1eif--i!jip"'-�
I de homicidio.

�t��,����:�•.���fJU)ll.$IUJ.1\i,,-••o.,•••••fG!;��•

II � Fabrica de Chapéus de pêlo e lã I.·
I � DE"�
I � ALfREDO O. EBUNG & CIA. �
I �í Sucesst\res de Oscar TeiehmaJlD & Cia. •
�j FUNDADA DA� 42 ANOS 3f'ê

I�r,. PO�lTO ALEGRE Õ
.

i POllsúe 158 máquinas de típos m"dernOiJ e I,,�� �
aperfeiçoados. Dessas, 16 são de costura ..

��.$ Uma 3erralheria, com 18 máquinas instaladas, =
� está apta para consertos, fabricação de peças

U

�I�� e pequeuas obras. ft
Para a confeção de fôrmas, caixas para cha- •
péus e consertos em geral, pOi!súe 18 máquinas I

PRODUÇAO DIARIA: 600 chapéus !tW.

TRABALHAM EM SUAS OFICINAS �200 EMPREGADOS �
REPRESENTAN'I'E EM SANTA (;ATARINA: �

M. CHAOO & Cia. !Rua João .Pilllto� ii Caixa Post81,37 00
TELEFONE 1658 FLOBIANOPOLIS

o

V i da

Vê passar boje fi !ln::. I'lflt� ll,lj'
tal icia � p,:rma. Sl'il. l\hrin A hU.
niêta S. Abdú, t"poSb do �r, A n·

B I tonia Ab6lú, altü funciotllírio ;"ítl
rau Cia. Sing8r, atunlnHwtc l"Midlidr

em hinvile.

Brasileiro assassi
nado em territorio

argentino

(íE:§peeial.ista em doeu.eas de
e el·ean�as)

CONSULTORIO
ENG. HEITOn FERRARI•

navIos

truidos
des-

Procedente de Cnnoinhas en

contra-i!le nesta Capital, o nos�')·
distinto eontcrraneo dr. Hf.ltnr
Ferrari, ilustre enrenheira da Di'
retoril'l de Estradas de Rodagem.

Rua Felipe Schmidt, 39

aiORARIO: das 10162 ás 12 e das 2 ás 5 horas

ÃO]
VE �.. 9 r'DE... \!!)�SE ,J melhor e �O!l�ortavel J'l'()pri�� � .." dade do munlClplO de Sao Jose.

dentro da cidade com acomod,lções p,Ha numerosa família de tra
tamento. fuujos para. o mar com magnifica praia de banho. agua
encanada. garage para 4 automoveís, cocheiras para cavalos e

va.cas, grande pasto, chacara com diversas qrlalidadcs de arvores

frutíferas. e outras dependencias. e servida pelas linhas de onlbus
de São José. Palhoça e Santo Amaro. Preço de ocasião.

Para vêr e tratar. com o proprktarío, na mesma. Carlos N.
Poeta.

..part••ento de Aé ..

r•••utlf!a
'

�ivil
URUGUAYANA,9-0 'inrnaI f.\.
Nação�, publica a seguinte nO!:-I:
«Foi traçoeiramellt.e aSIlIl'l!:inad ),

na madfllgada de Ôntem, em lIa
peviquá, Corrientol!, na Arg8n r i

Previs()es para g período dll� na, o nOBiO patricio JOi� Bro!l,
1. horas de ontem ás 18 horas conhecido o con�eitulldo rizicul-
41e 1lI0je: tor, Supõe-se que o r,riminoso e�,

T.mpo- Bam, com nebulolida- tela homiliado em territodo bra·
de tMIvoeiro. Iileiro. Afim .6 t.ratar do ea",:)

Te",p�iltura - Em declinio. juuto , delegacia local, veiu ti J
Ventoi: - Do quadrante sul, Librell o conlul brasileiro LÍfu

frelcos. Corria Silva.
AI temperaturas extremas dt A delegacia telegrafou a diver-

..\ta, foram: maxima 2.04 e

mi-,
ias localidades, solicitando a pri

.Ílr:UIl 12.5 registradas, respecti- 11(0 do criminoso, que II. ehanu
"--ente. AIl 12.00 e 3.40 hora,. Bertolclo Daniel.
I���������������'

BOletim diário da Esta
çie "iro-climatológica

Dr Arminio lavares ..
Ouvidos, narb:,

•
_ gnrla.ta

I CIRURGIAO-ESPECIALISTA Assistente do prof. Sanaoo I
Consultas das 10 ál 12 e daa 16 áa 18-João Pinto,780b-Tel. 1456 I

C�Iu�biiiiiiiiiiiiiiie----'�2�diiiiiiiliiii-S'-:'IôiiiiiiiF
il'iíiiiiiiI'ffi'tiiiliiilsF 2�i'M'.

Agosto
De ordem do sr. Presidente, convido aos srs. social

e exmas. famílIas para 9 bdile que ê�te clube. em comemo·

ração á passagem do seu 66· anivers lrio realizará em :l

noite de sabado ;> vindouro, dia 13 do ;orrente.
Secletaria do Clube 12 de Agosto, em Fiorianopolis, 9

de agosto de 1938.
.

NARBAL VIEz .AS
l' Secretárj()

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




