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reafirmação do carinho com que o

mos encára o importante problema da AssIstel'1cia Social, terá
20 do corrente mês, em Maroim, munmc��)io de São José, li

,/)\ Iançamento "a pedra fundamental da Colônia de Psicopatas,
cidade inicial para 300 dementes.

(OI�issão d� . efic.i-[ le cía
enCla do Mlnlsteno!, RIO. ll-A quebra da «Cita s.Labriu a porta principal. Foi então mias particulares.

da Guerra c?usando IIl_il�lareii de c_onLos de: dado inicio ao arrolamento dos A f®lencia que está sendo pro-
, I reis de prejurzos a seus InUn:JefOS bens da empresa. cessada na Capital Federal, não

presteu.isêas, arrastou tambem i A reportagem falou ao sr. An- envolve. tão eómente, particulares.
RIO, l1-Foram assinados de' algumas ernprezas que exploravam' tonio Hibeiro Jr., no estabeleci-' Tambem, estabelecimentos de cre

eretos exonerando o coronel Al- 'o mesmo plano de negocias. mento. E o diretor da empresa, I dito foram iludidos pelos nego
varo Fiuza de Castro, os coro-] Alguns dêsses estabelecimentos, calmo, declarou:

1
I cistas de Percí Leví e perderam

Deis intendentes Emiadio de Sou ..

! confiando na ação dinamica de «Sou o unico responsável peru' grandes quantias. O vulto das
za DÓ0a e Otavio

o

Albino d::':l' Pefc.í ,Lcví, homem imün�HHl�e, f�lencia da ..Cita» SIA., como seu I transações. !ici�as feitas �e!?, pseu
Santos e os tenentecoroneís.: z;ervvdl-Ibc ele agentes de ligação diretor presidente- do-banqueiro e enorme, uai o pas

Joaquim H. Coutinho e Armando: com a p0pulação.�obre do paí�. O repor�er, então,. avança uma 1 sivo da em�l'eul ascender, �té ago
.\1agno da Silva

.. d�s fUllÇÕ�S. de. Vendendo os certlflCado: da � CI- pergunta sobre P8r?y" ..Levy, �es-Il'a: a, quantl,a ��. mais de. dez
membros da Comissão de EÍlClen- ta» as pequenas empresas sob pendendo o sr. Hibeiro Junior, Irml

contos ue reis, A autoridade
cia do Mini-terio da Guerra, em 'S�H r�sponsabilicla(le, recebia;ll. o q_ue ele. nada tinha com a falen arr?mbando um d03 .mc.veis, eu

face do disposto no artigo 24, eh, dinheiro, que e,ntre�avam rehglO- i CIa,. pOIS estava afastado do ne-
I contraram car.tas e m:ns cartas, em

decreto 579 de 30 de iunhe do I samfmle a Perc]. Nao esperavam, I gOClO.
.

numero supenOl' a 1.000.
! corrente ano. ; porém, que o homem estivesse! Documentol'! de todos o" feitio9

,--------.-.-.. -... i p:�paJ'ando fi maior "clumta6'e» R!O, ll-A propoilito da fa- estavam subscritos por medicos,
I

I jl! ulg;<�ml)nto dos desles ullimos laJOS. E,
.

a""im. lenCl8 da C.I.T.A., lembra-�e que advogados, saeerdot.e:s, militares,
..1 (, sofreram rudes prejuízos qlJe lhes em 1936, Percí Leví donun;iou

I irmis de carid4lde, operariofJ, et.c.

f.
" aC[lr.rel�lfão,. ao que parece, a ta- o .jornalis�ll. sr; Antonio Llge, por e provinham, não só do interior

Processos IscaiS lencJa.
I
CrIme de lDJUrIaS e pelo fato de

I
do Estado, como de outros Esta-

_. veícular o mesmo, no seu jornal dos visinhos. Todos reclamavam
RIO, lI-A' hora em que a «Informador Comercial» que a lt entrega de 8polices jã liquida-RIO, ll·- O pre:lidente da Re- poli,ia, acompanhando o curador C.I.T.A. neiociava titulos cnucio- das ha mêses.

publicH a"sinllu decreto· lei lluc!i- de massas falidas, chegou á sede nados na Caixa Economica e ellO -------------�--

ficando disposições dos decreto;; da �Cita» SIA., �rande multidão h!!ncos quando n09 certificadl)s I=vpuls.o comlll .-ntllAS. 24.036 e 24.773, de 26 de ali se aglomerava. de venda, constava a dClClarllção L" !LI • lU1
marçu e de 14 dQ julho· de 1934, Um dos men1bros da caravana. falia de que os mesmos estavam -".ll •

,resprctivameftt.·, sobre competen- sr. Antonio Ribeiro Jr., diretor em �custodia». uesejavelcia para o iul,amentQ dOi! pro- da eml)reza falida, adeantando-se, I
t , RIO, 11 Foi b:sizado àeç.etoce�so'l f����!_:______ _ .

1
4.000 prejndi.ados expulsando do Brasil, comI) ilndese·

, ,."., javel Alexandr� 8irgue.
I

A ORGANIZAI"AO DOS!· RIO, ll-O.del(lga�o a'pree�· A b�;x!JJ d-!Jj-�-f�r-"-.f:I� ! deli um arqUIVO cUJO fIchano 11.2 U UI til G �U oU!

Il--QUADROS --DÓ-FUN�---- c:��!t�;:á :l;��?;i� e��;��;� qL1e. (l"aVOrO'��!lI a:U"'r1\on
liO em S. Paulo a «Clta� SIA., ti' UI u �_lUtfUitDd

,

----------

lesou maia de 4.000 pelisôa!!.� ........._-

I �!_()���ISMO I fo,;::,d::����:�.�.;."� g��h:!�: o,,��RJ;' ;!S.i;"�:::: I'I de. Investiga.ções ond,e s.erão Aex2,
-

d d d varreu hoje a IEQJlrl\'ilw
O 11 1· i tit t b litl ,IlHDa os cm a osamente. __ pOi!lU , l'(ea lzou-se Ol\tem, ns u os, e arca ouço po

-

co e,... f' "I d' Bt. ai' dno Palaelo do Catête, a solenidade administrativo do re8i�e. O :ins' ,.�ile elto o oe ega f) :etlrou-se, It"a� «lIStran (iD-Se pe...

fela Instala,ão do Departamento Ad- tituto recem creado, tera como ii- i dIzendo, perém, voltar a sedQ da h»s tibdO$ • di\)§ ]orr-
minlstrativo dei» Se'l.'viço Pu'blico, nal1dade a orsanização dos quadros ,�mpreza para novas buscas. nais e nela camna-recentemente creado, em substi- do funcicmalismo civil, a instituição t'" II"'

tuicão ao antigo Conselho Federal da obrigatoriedade do concurso, co- tlha de b:!),1llil:(ils� frr,n'll:\lls
do mesmo serviço. No saio de h_n- . mo meiQ apto de seleção, e raeio· Em São Paulo I I d· .s.� M

4467 ra do palacio estavam, além do nalização dos serviços e adopção cie
. a gnsensa&es tU.j tCJJIÍ)

chefe da nação, que pre31diu á ceri-
,
medidas e providencias que no de-

.

propOSaO p ta r \' e ti" St.Ol,
monia, es mi.fstros de Estado, il: curso do tl!mpo,demonstrarão a nua S. PAULO, 11- -O comentario D, tJ..

presidente do novo departamento, I eficacia e justificarão as funda- do dia, na cidade, ainda é o iJles- prO\f@rci:\�llOS peila lJ.Iaã-
altos functonerlol e jornalistas. I mentadas esperanças que deposita· per:ldo fer.hamenlo da « Cita» SIA. )!õ! da U�S't,!! e5tell'Una,

Em seguida, o sr. Getulio

var-I
mos na orientação e na ex cução . � g.. " R

1 d d que CIilUSOU prejmzos a milhares qMe e:ie·v.elrll1rull'll DlL'd 'uor-Achando-se !lresentes gas declarou insta ado {J Departa- os novos serviços, destina os a

OMA 11 O mento, proferindo as seguintes proporcionar valios& e eficiente de p@liiilôas de todas 118 classes (lI tes Cfi:f&íipS"t:lS de framl" i
r1ustres oficiais do Exér- 'R' ,

-. governo anun
palan8S: I contrib�ão ao aperfeiçoantento,á'

.

c 'de d I�
Cito e da Marinha, altas ciou que ded'lde janeEiro. d� 41943657' "O Conselho Federal cio Serviço lIistemRtização e á melhoria da ad- �i;i�;v::::t�I;�rd���8 ram-se e· tos ��alrdcê§,e5 e1..!1 S!l.Q�$- Im

li Italia per eu na tlOpla. Publicll Civil, que fora investido

I
ministração publica". O presidente, o pri�cipal res- SOS, u.tJsm c�mo lUle O�.. !",Ii!�.autoridades9 jornalistas, homeIlS d� SUIlS forças armadal. da� atribuições de orrião executor
-------------

oI!>r Cl! ....... ",...JI .,,"" CI

C DOllsavel pela empreZll, Percí Le- II. ii... """O",'4IlalS 1C�lnh.M-
realizou-se, ônt�m, na da lei do reujustamento do funeio

I ongresso dos coo-
-

,j!., •

I· 1
- ví, depois de levar uma vida ua- neM Il.aes e If!l��as fl1111"!

SecretarOI� do interior e na 15mo, encerrou as suas unçoes, II"

Justiça �ma reunião com O coração da rai- �i��� 1���"�xf:�Se!adet!�:raal�: '::e peradores de al- ���e��:, f���a;o��i!��a p�l::�f!�� I
I �:b:::!��::ss�::s��:;:

.,

O fim de �er""m org""nIO"a- se empenhou da reorganização dos I, 1 d't

r'l
"

;:.... ......

h d Rumanl·a quadroi da adminiltraçãet publica. tes que ne e eposI avam COU 1-
I!\es ir"..... Oi.), �o

n a a d""" ança, desapal'eceu I'n"'sper"damen-' II'" �•••co"ha��all'�os,das as homenagens a rea- o helanço 40& servIços e das ati-

go ao
. '" ..

1: S vidadei do exttnto CODse'ho Fede- te. a que se e�'l!ripR'e5tiillizarem-se duran e a
° �- d B ral tornl1-o dieno do! mais justos E, com a sua fuga. surgiu a. signgfH�atava h'G1lt}íloG'-

mana de Caxias, a ter Inl- RIO, ll-Telegramas � u- louvores, pela forma e pelo acerto S. PAULO, ll-Dentro de dois Botícia do de�,b. i.uato da51

eeon@-llta:!I1l«:ea.. ,

I di 25 care8t informam que o reI Carol com que se desobrigou dos seus re·

Ielo no prox mo a • I d t meses realizar-Ie-á eOl Campinag --- - ------.
" e-

. conco-dúu que o coração e sua

I
levantes encargos. O Depart 'men o �a� nUlllt�1PI�as as

Foram tomadas varias -

1

'nha Maria da Ruma- Administrativo que ael.ba de lI!\!r o Congresso dos Cooperadores do nomia algodeeira.

"!! vers;;:O"",- d s
mae, araI ,

. instalado foi instituido pela Cons· Al,'odão Paulista, com a presença Estima-se que a safra do Es-
. I' ........ p,wa exgilH«:3rresoluçoes, a que aremo nia, ha pouco falecIda,. foue I tituil'ão de 10 de novembro em su.

.... • "

d N
.. do interventor e secretariado, para I! tado serú de 250 milhões de qui- i.,' esse pe§S�ml1l�5m@.Publicidade em nossa pro- guardadQ nas margens o no e-

, Qstitui,ão ao Conselho Federal e

xima edição. I gro. virá co�nplétart ao lado de outros adiantar providenciass@breaeco-J1)s.1 :liiiiiíWwl--,-;.riIi:;r-__iW"'mp=�=..=m==..

A nacionalidade brasí
�; leira e a naturalizaçã,@)

aos estranjeiros
Trechos da brilaante conferencia realisada á noite pas

sada, pelo ilustre desen bargador Gil C()sta. nn Ft�('lJld>ldf' di)
Direito, promovida pelo Centro Al'adt>mi, () Xl ;'1 FI'\ i (('ir",,:

c O decreto-lei C{UQ regula a nacionalidade brasileira e a

naturalização dos estranjeiros honra ao presidente da Re
publica, Honra , legislação do Estado-Novo, e honra ao

.regime no seu de..��"mbr(). fia !lllfl �ab!':I()riil (' 011 sua vj�i'í"
de brasilidade, A sua letra e t, �f'!, t'�pirit" -a. diretrizes 'I' ,

correspondem ás aspirações
cabôclas do Brasil e 18 cen

formam com a sua digni
dade de f'iXp'·"��í'i() de mo

PI)VO liv. ".'
cO que se evitará C(Jm o

decrete n' 389 de 25 d. a

bril d. 1938 � o convívio
com o brasileiro bifronte:
uma especie de Janus, em

caricatura: uma cara de
olhos fixos na terra que o

aeolhe, e que làe garante o

pio II o lar, farta nas suai

promessas ds liberdade, G

material ne carinho que au

fere da gléba dadivosa, en·

quanto outra voltada para
a patria IOPli.qua de alem
atlantico.

c Impeçamos, a todo tran

se, a formação artificial de
de um. minoria racial adre
de, para .servir de pretexto

De!4. Gil C,o!da

1.0 erpsnsiouisme dlllJ potencias ner-essitadas de matérias pri-
1D11I. ,.

No Bmsil, fixemos esta idéa essencial: tOOOl! podem en

contrar uma 1f'�llnda pátria, mas não mais de uma nem

urna obtida por desfa I io. j nterPR�e ou intenção crirninosa s.

"Já não 81" gl,wrna " Brnsil. já não �P, legisla para êle,
D(I que t aage áll !'UH!' c(!ndi(-õf'- exist enciai s, incorreu-lo na

consura ne S(lmente vel-o !las lIua" linhas sonlbrais nu, 8'1-

tio, 1"0 flxlremo Op(l�:;o, nos arroubos de ret.orica vsletudina
ria. Mas. d��ta ou (hquela maneira, sem comnrrf'nr!pl n.»

.. Estam()�. I1finnl. ii infl'l rjpl" tal ,1. p. ',"'IIi PX ,�,ê
fIl", I1Pn1 Irôpos, "I"IL a7t-'dlal I� nn� ('t 1I('f'pÇÕf'S r: nu diagnu�,icu
d•••u& malea. �

cJá neeta altura rf'�t.atll'itm\)1J o conceit.o hiprl'Jfqllico ria

politie3_, como quizera Tri:'ltão dE' Ataídt", pond,. a .. rf'lf'nto,
p�f9 que morram, RS dou tri'l!l� p<>rf'g' ines.»

cNãe. c(1nf"nd:lfn()S (J n, ('i, n;J:j-IIY\ hra�i'eir,) com P;"-"

pxc" mung!:l.ff,. nhci.,nlllillm" !J"g:';I\, fi' m··d,) t''1lb'Hla pp!r,,, aI

faiatf's p;'rdu., negro8 e vf'I'IlH·:b, '�.»

«O qut' t,cn08 pretcndF n';n� no Bra�íl de 00:%1)11 di;ll'l

uns romo profel\!'ore8, Olltf'(lfj c� 'mo J'f'Rp"TlR3 v.:iN p('lo... Hall3

de!1.tinoll, outro!! como cidadâ(J8, mais, ,u t.,..,� {'nmo fieis � d(lu,

trina cri�tã, é li dpfna in'pNterrita 08 bla�ilidll,j�.

Hazfin de sobrfl para que, desta tribllna. 'onchmemo;l

a t, ,dos (IS f"spirito ..
, qll� ainda não ,p de-:urn!H'81rt. (lJl qt�t."

não c"lnsPf[uirflm destruir nas $U8S tumbas 0:-' fani ôn'", P'lff.l
da rios �I'plllt(,�_ a que v�nhllm aprt'ciár. �Plll delópeiLn,. fiem
negmUlf', li "lira eSlilenci3lwente bl'a�ilejra que vem I'euh;z�n
cio o ESTADO-NOVO. Não SOUlOII, ta)v... crente. ortodoxo!!!

de lua estrllturaçtí.o. Mas temol a eor81em d .. dizer alto e.

bom !10m que, DO que .e relaeiou com a lua atitude dI) pa

ladino da brasilidade, o rt-girPle de 10 de novembro, l'U' pre

meneia de tantas emb(Jsc8da� ti r�li8tencial!. ativa ti paSSi\'ll,
tlltã cumprindo o seu dever.. •

A

Seria portanto, de desejar, que le apalaA,em 8.) sopro1
, f

'

ddos vent08 nOVOII, ali fogueiras outrora ace,alll nas re rega. ,

f..çlo.
Nio leremos n68, lf.l.e_ nelte particular, .aiamol de

ne,ar um illlllamento I.reno, e imparcial, á ordem nova."

,..

Setnana de
Caxias

Morreram
italianos

Ram
ne dia

., 111/

ceruncma

com a capa-

Interventor Nerêu
legar
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Preprletarle e Diretor Responsavel .JAIRO C�t\LLADO
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INUMERO 1222 �
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I .\�U IV i Ftorhmopolis,

i I �ovimen'(\ �o �-{}_
mercio exterior

bra�i'eiro

S exta-felra 12 de Agosto de 1938

" c"
i i
I

III ,

, RIO, ll-O movimento geral:
do nosso comercio exterior, no I

I primeir? �rimf'stre do corre�tfl!
I ano, atmgin, ao que se anuncia,
li 2.598.639:000$000 ou sejum
libras 18.093.128.

r
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iaeoJtreaRue
Após quatro

entre o embaixador
Litvinoff,

horas de co�fererJcié)
Shigmetsú e o

a U. R. S. S. aceitou o

proposto - As hostilidades ces·q•

hoje ao rneio-dia, conservando-s�' as t.ro
terrítorjo ocuf:>ado
. �

MOSCOU, 11- Urgente-Acaba de ser declarado ofvamente á comissão' de fronteiras, estando disposto a aceitar uma
rRotas as

a'atistic. entre a Russia e Japão. I íormula pela qual a U. R. S. S. e o Ímperio disponham de nu-l
•

mel') igual de representantes na reler ida comissão. nlstas
Acrescentou o porta-voz, que o embaixador japonês era

Moscouprocura no rr omento avistar-se pela terceira vez com o co-
PAoIS 11 A t '

. .

d R I E' Li
.

ff d" r\ -- S ropas repu- a qual passa por '
....

astuera,rmssane as e ações xtenores, sr. tVlDO, para iscutir as ques- bl] 'd f· j - d
'"'

tõ d t
" canas eren em, ern e- Cabeza dei Buery e atra ve s-

es pen en es.

sespero de causa, um cabe-
. - .. .

I- 52 as regioes mineiras c e
ceira de pentes, de cinco mi- Almaden. antes de prose'
Ilhas de extensão. guir em direção á Ciudad

me

ntosl10 acontecimento de maior Real i:! Toledo .

relevo dos combates de ho-'
TOKIO, 11 - �a sessão extraerdinaria do Conselho je ocorreu na frente de Ex- H .

Supremo, que se reuniu ás J O horas da manhã de hoje, o minis-I trernadura, onde o exercito
<

tro da '?,uerril Itag�ki fez uma expo siÇã.? dos últimos acontecimen-! sob O comando do 1({al. Quci- C HAR LAUTH
assinaram

tos OCOrridos na região de Tchang-Ku-Feng. po de Llano está rapídarnen.
. ,

em vigor Tomara� �arte na. reuniã� do .C�nselho, além do. �inistro te fechando o cerco em toro' é o creme que revolucionou I')da Guerra, o pnncipe Kamn . ..) vice-mrmstro Tago e ministro da no das famosas minas de mundo velho, e, óra revoluciona aGuerra Sugiyama, ,mercurio de Almaden, tentan- America do Sul.
Mais tarde 0. ministro da Gue�r� repetira a mesma exposi-/ do conquistar uma área em:

ção em uma conferenCia com 24 generais reformados.
. I fórma de trianguío, ecnstí-

..

D<6l5Il ·f . ·h.� tIO "':"MM":i.J!JH'f f .iido pelos vértices. Astuera
I..,.5 ec o� um Iro /ij'� '".lmaden Belrnez. I não é um creme comum

craneo ,par sofrer de Avançando ao J?ngo dei CHARLAUTH'
•

uma frente de 15 milhas, 01
doença Ineura"el jeXercito nacionalista, pode-] ",

rasamente reforçado com tro- j
che extmgurrà as sardas, p�o I :

S . deterrní pas trazidas recentemente! �a�os e esp�nhas, sern a rmmrn \

:u corpo, po�.. eterrní-
dos campos de adextramento IlCntaç�o del1tand�-lhe a cuti s,

na�ao d? sr. Bra�tltense Car-
. I limpa. macia e fresca,

neiro, fOI removido para o
em Marrocos

'. rompe� as li-Inecroterio do Gabinete Me. nhas adversarias e atingiu os, _

dica Legal, no Araçá, onde arredores �e Cabeza deli
será examinado por um le- Buey, depois de ter .:óptu· O gover no francês
gista externo, devendo em

rado um trecho da est�ada I ameaça abn r a fron -

seguida ser entregue á fam'- de ferro. entre Penarroia e teira dos "irineus
lia para os funerais. V�lseqUllo. Em Almo� han, ou

seja apenas a 23 milhas de.
"

Almaden a ferrovia de Pe- PARIS, 11 - O governo

narroia t'az junção com a fra�cês� por
.

intermediu
.

de u 'n

linha tronco Badajóz Madr;d emlssano especial, COITIUOlCOU ai.)

___________
'

genelal Franco, estar resolvido 11

Integral istas abrir a fronteira do territorio frar.

I c.ês com o ocupado p�los leg,'.
paranaenses lIStas, a não ser que SêJa por ('li:!

co.ndenados ace-itas as condi�ões propost�5
quanto ao recencll'lmento e reh

rada dos voJuntarios estrangeiro,.

UtviDOff

missaria
acOrdo

sarão
.pas no

" . -p .•

linhas govet� ...

espanholhasCessarão hoje as

tilidades
hos·

Exposição dos a�";:ontecí ..
MOSCOU, 11-Urgente-Informa-se que em consequen

cia do armilitici(J russo-japonês cessarão toJas a! h(j)stilidade$ na

fronteira entre o Mandchukuo e" Síberia, araanhã, a partir das 12
.Jaoraa, [hora do extremo oriente.]

o acôrdo co�te"""n três
con(.iições

MOSCOU, 1 J -Os govêrno, russo e japenês
um armisticio rio extremo oriente, o qual deverá entrar

ao meio dia de quinta-feira, pela hora local.
A conferencia entre o sr, Litvinof] o embaixador japonês,

sr. Shigme(sú durou das 7 da noite ás 10 e recomeçou ás Ilha
ras para sómente terminar é meia neite.

O acôrdo lavrado iroi baseado nas propostas japonêsas.
As três condições ào arrnisticio são as seluintes:
I: .r+es hostilidades cessarão na quinta-feira ao meio dia;
2' .-as tropas japcnêsas e russas conserverão o território

'. que ocupavam na vespera á meia noite, pela hora local;
3'.--os dois países enviarão representantes que tratarão

de estabelecer os detalhes relativos á cessação das hostilidades.

CHARLAUTH

S. PAULO. 11 - A' rua

Humberto I, n. 8, em Vila
Morais, verificou-se, pela tar
de de hoje impresslonante
sdicidio.
Um operário, não resistín

do aos sofrimentos causa

dos por pertinaz molestía,
desertou da vida, desfechan
do um tiro de garrucha no

ouvido direito.
O sr. Brasiliense Carnei

ro, deleg21dQ de platltão na

Central, cientificado do ocor

rido, em contoanhia do es·

crivão Wladmir Pereira, se·
guiu para o local menciona
do.

E lá chegando a referida
autoridade, constatou tratar
se do gravador JOSé Boni
facio de Andrade, preto, de
24 anas de idade, solteiro,
residente no prédio n, 3, da
vila.

JOSé BonHado de Andra
de, em carta endereçada à

,policia, explicou os motivos
do seu áto de desespero.

ETJcontrava-se tuberculoso
desde ha algum tempo, e

não tendo mais cura, resol
via abreviar os sofrimentos,
suicidand )-se, atitude esta

que tomou ás 14,15 horas
de ônten.

participa aOil parentes e

pesiôas de suai relações
o contrato de caiamento de
lua filha NOEMIA com _

SR. TIAGO GOULART.

() .côrdo fOi feitco na base
de p�opostas formuladas

peia Russía

MOSCOU, 11- Referindo-se á assinatura do armistico
rueeo-japonês, at autoridades soviéticas revelam que o acôrdo a

que tbeaaram o sr, Litivinoff e o embaixa, or japonês, sr. Shigme
lzú:' lei feito na base de propostas íormulades pela Russia e não

�a8 qwe apresentOlJ o Japão. Manobras al
pinas do Exér
cito francês"Modifjca o Japão as

.. exigencias
suas

RIO, II - No oficia em

qae o chefe do Estado MaiorjExército comunica que o em

baixador do Brasil em Paris,
I:Itendendo a solicitação do Mi
nistro d GÍlerra francez deu o

TOKI0, ll-Urgente-O porta-voz do mlOlsterio do
Exterior declarou hoje que o Jap'lo modificou suas exigências relati·

R!O, 11-0 juiz Raul Ma·
chado, julgando ôntem o processo
n. 2'"'0, oriundo do Pataná, pro·r I�feriu sentença com.lenando a 5 "

mêses e 10 dias de prisão ce- Vluva Maria Xavier,'
lular os integralistas JoãO Alves Fortunato
da Rocha Sobrinho, AntQniú
Moises, José Gurgel, Jaime Ma
rinho Sobrmho, e a 8 mêses de
otisão celul�r, Manoel Borges
Monteiro.

Os adeptos do «Sigma»

con-,Foi sagrada â '!ellados pdo juiz Raul Mftcha�o ��,foram processados pela policia ie
paz n,) Chaco daquel, E,'ado ,.Iino por '",ro, �

Noemia ii �
I oa madrugada da dia 11 d ...,. T

e n..:�
Assunção, 11 - Os resul-I maio, articulado e aliciaào pes- .

la,o

jtado$ parciais do plebiscito
.

do ,ôas para tomarem conta da CI- I noivos
Tratz.do de PII'Z são' Ass nça-o dadel paranaense de Cúrnello

.

p'
.

d d
. .s��:t;�

-8.309 a favor e 930 contra' rocoplO, assumI0 o postos a •

V�
. .".... t·· I' ..,

J I ld d -;;;oI' par 10 parSan Juan Batlsia- 902 a favor mmlslrah'/OS [laque a oca.1 II�, ,...,j. (......
•

.

48 t caso vencesse o gCllpe dellDt!ado ,�a . -"o fTa ISSão
e con ra. I:""

'

Um casal, sem filhos, prerisa J para estourar na capital da Re .._Sieen
de uma casa não muÍto distante LA PAZ, I 1 - Ao r

Qn_j
publica, na madrugada <:Jaquel�

do centro da cidade e seja de venção Nacional ontem rellDida dia. RIO, I) -0 capitão Orlando
construção recente. Paga-se até aprovou por 102 votos contra O juiz classificou o delito 80 ria Fõnsf'ca Rangel Sobr'nho vai
um ano adeantado e firmá-se 12 o Tratado de Paz do Cha- art. lo., combinado com o art. í Alemanha por ter sido ;desig-

----.-- ••• - ••

'-_._".,-- - _ •• - '0" -. � -.' .contráto. c•• Houve 8 abatcnçõet. 40., paragrafo lo. ua.do para a Comissão E.sen.

AVISO «agrement» plrlP que «> major
Nestor Penha Brasil, estagiario
da Escola Superior de Guerra,
na França, representasse o Bra
sil durante as manobras alpinas,
do Exército Francez, de 9 a

12 do corrente. O ministro da
Guerra exarolJ o seguinte de!
Jllcho: «Aprovo» .

Diretoria de Obras Públicas
S.rvl�. de Luz • Força de Florlanopolls

Tendo o Estado de Santa Catarina sido
Imltlde judicialmente na pO$se da Usina Ge
radara Hidroelelrica de Maroim, em data de
4 de Julho próximo passado, e sua rêde distri
buidora, aviso ao publico consumidor desta ca
pital, por ordem do Enlenheiro Diretor de
Obras Públicas, que o fornecimento de ener

•ia elétrica para luz e força está sendo feito
pile Estado de Santa Catarina, a contar da
quela data, e consequentemente todo paga
mento relativo a esse fornecimento deverá ser

feito exclusivamente ao Estado, em repartição
• ocasllo que f'�rem defermlnAdas em tempo
op,ortu!f1lo. Floria:nopolis9 10 de agosto de 1938.
fa) �fJ,�NfREDO tEITE. Encarregado do
E�:���,·��ér·r;·;,f �;I

a•• •••••••••••••••••••

CL\S�

-

c

J.

•
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A GAZ

I' Sanatorio "Santa Catarina"

Dr. André Kiralyhegy
DIRETOR PROPRIETARIO

Estação PERDIZES - Vila Vitoria - Estado
de Santa Catarina

o melhor estabelecimento, perfeitamente' aparelhado
para�:o t.ratamento conservativo e cirurgico de

. doe�ças Spul:
monares (pneumotol'ax, frenicotomia, toracoto�Ja). Este. an�
torio encontra-se localiliado na Estação Pe�dIZel'l - dVIla ��
toria na Estrada de Ferro S. Paulo -:- RIO Gran e,

metr�s sobre nivel, possuindo uz "eletnca, .agua enc8.liIada. e

estradas de automovel, com clima salubernmo.
O Sanatorio encontra-se instalado com aparelhos m?

dernos de Raio X Heliodor, Ondas Curtas e Laboratom�

para exames de escarro, sangue, fezes, etc.

Seção separada para convalescent�s de doenç�B graves,

estado postoperativo, impaludismo crODICO (malarIa), esgota-
mento, etc.

E do
I

T Walde ..

fakão Inspetoria de Educação física
Estado de Santa Catarina

da
OPEIlADOR

�••"••"•••O."."••"O••••O••••••"'••••••"•••••P'
e �

• � 8

. i ,(1U�S�S �E ENSIN-º I• •

i Esboço de um programa I•

-I• •

I ( 8lívelra Roeba ) I,
: I: I
: Tlabalho e Jnstiça. Eis aí 811 linhas mestros do pro- ::;
• grama que nos traçámos: e que, querendo Deus, havp.ellloll :
: de levar avante, na direção suprema do ensino em Santa ::(�. 'Catarina. : I I: Mas para a realização nesse programa se faz mister .1
.. que instalemos bem as nossas oficinas, e que contemos com : I
:: bons colaboradores. Oficinas $/io 'H\ e-colas qu« tlp\ líll v'r :
:: montadas de acôrrlo com 8" 'U8!i altas finalidade!'! Co!abn- I'
: rsdores, os mes tres que, recrutados entre I;h qu» revelem .'

: vocação para o magistério, devem ainda ap-rceber- li} do : I

:: ,rf'p�r(J necessârio para vencer na batalha contra a :gol)- i·11• rancia.

I E sude o .império desta fôr maior, para aí deverinmos .'�, ".,. ;

. __ ._- -- -- .

: destacar OI! nUIJ!! valorosos soldados. .' -
-.-------....--.---�-!.-...- ..�.-".....-�"":�..�-"'���...-'--.!!'"�-

• E' um �rro pensar que para U escolas da zona cam - .: I�� pezina podem-fie .enviar professorea com menos preparo p;"lfi" t!
: sional do que O!! que �5.() destecados para o magistério na : i

: zona urbana. O contrário é que serfa certo, do ponto de Ig vi�ta didático. E isto porque, todos sabem, o trabalho mais I
e dificii deve ser cometido ao profissional mais competent e. : I�)

P
. -

f
. � P -

f .'

�.il. orque, pois, nao 841 aser aSSIm I' orque nao OS 87"111 (\�

_I
'

� países da mais avançada cultura pp.rlagógip,a? •

8 E' porque razões outras que não de ordem pedagógica I '

g não aconselham II m�díd8 .. Entre essaa razões ilo�relevam _,O duas: uma de ordem financeira; outra de ordem social. :
:.: O profissional mais competente deve ser lIlaiw bem pa- =1g 'o; I, por VIII de regra, depois cip certo tempo de magistério, • i
3 depois de um cabedal «se experiência feito> - o professor i I

:: constituiu família, e 8 educaçãs d®!IJ filhos o chama para a

Ie ��� I= Hejllm, pois, bem instaladas as oficinas e bem prepara-
g dos OI seus artifices. quaisquer que sejam OI lugares onde II: halam de trabalhar. •
C) Isto conseguido, o barco singrará mar II fôra, tranqui- I·

I

L
#I

•

:� lamente, �f.lixando após iii a ?Rteira promitente da e�uca�ã.o. lVr:: integral: II que, desenvolve, simultaneamente, 85 cner,!&! fISI-
"

:: C�UI, morai" e inteletuais do educando, fazendo dêle, no dizer •

: dOI Ingenieros - uma personalidade hanaoniosa e fecunda, I• intensa no esforço, serena na satisfação, digna de viver nu-

: ma sociedade que' tenha por ideal a lUltiça. I'I Ji deixámo. entrenr sabermol que embora di3puzel- I: lemOI del'lliles e quejllncloi elementoll. não teriam( a • pretensão

I-., de relolyer o pr'1gramll de ensino no E'!tado. Tal programa .'

: é demasiado complexo e ()fercc dificuldade. que nãll podem
: itr super8da! em mIUO!! dia", em uenhulll Estado do Br8!il.

: Santa CAtarint'l. é o Elltado da Federação que tem

:: maior porcentagem de �atrícula: 10, 5% .aproximadamen�e •
• • de !lua população, seguItldo-se-lhe o D!!ltnto Federal, RlO !: Grande do Sul, Sãe Paulo. Mas mesmo eates E_lados não .,

: resolverlllll o problema da educação. Nem siquer puderam :
; dar e1!!colas alfabetizsnt'll para todo1!!. :
• Entre as maiore! barreiras que • iUO!l8 opõem, está :: Il nona população rllrefe;tas e o nossu silltema. rodoviario, •
: que ainna não per�ile a c_?neeatração de crillnçall d� m�- :

.

O neira que facilite a Ul:5talaçao de grupos escolares rurm., 1.1- 0:L- ,I po de eductmdál'io q'Je. principalmente por ilua função so-
Orl;1 e cilllizadsl'a, leva IDconlestaveilt vantagens lIobre as elSco);u

iJ I isoladas.
• Não importe, porém, não sejam atingidos todos os ob-

•: jetivos a que visamos. O edorço para a frente :lein sempre
: fruto!! opimos, na traletoria do ideal.

.1 Trabalhamos para o futuro, mais do que para o pre-
Bente.

SemeOmol, poia, boaA sementei II bon'i frutos serão

i colhido!!.
.

Se ai elcoJu slo Oi alicerces do re�ime democratlco,
difuDdi-hu e melhora-ali, dar·lhi!i amhiente • Clllor é, certo,

·1 trabalhar para uma patria melhor.
•••••

I .0....:':::i:::: oJ::�;:�I .BOI'
...01..... Bunl prof•. ·

• Mas para que não ie misturem alhol com buralqol

I fica o reito prara outra vez.

! � ��.�:
• -----

I

LISBOA, lO-Procedente de 1"
Genebra, onde presidiu á reunião

CURSO PARA ESPECIALIZAÇ'ÃO DE· PROFESSORES rdo Bureau Internacional do Tra-
balho, passou por Lisbôa o mi- MATRICULA ABERTA PARA AMBOS OS:SEXOS
nistro do Trabalho e Comercio
do Brasil. sr. Valdemar Falcão, Informações no INSTITUTO DE EDUCAÇÃO (Escola
o qual foi recebido pelo sr. Arau Normal)
jo Jorge, embaixador brasileiro I

..

DIARIAMENTE DAS 9 A'S 11 e DAS 14, A'S 16 HORAS

IIem Lisboa, pelos secreta rios da
embaixada e pelo consul do Bra-
si J. _5ULD .1Ji;I:W....ua. .,' W!':" �·rr,:a**.!m!!!:ibi ::::r�tII!N""" �

II
,

DOENÇAS DE SENHORAS-PARTOS
CCNSULTORIO-RUA TRAJANO 17 SOn.

DAS 9 AS 12 E 2 AS 5

IlESIDENCIA A RUA Nlerêu Ramos 26

FONE 1450II
II Atende chamados a qualquer h_"_f_êI_d_i_ã e lf1l0ae

Extraindo e que-
brando pedras

II LONDRES, 10 - Noticias de
fonte digna de credito assegu

I," ram que no campo de concentra-

ção de Buchenwald, perto de
Weimar, morreram no mês de
julho mais de 80 judeus, O mais

'

iovern, Erich Loewenberg, que
tinha 21 anos de idade e o mais
velho Ludwig Kahn era setuage
nario. A causa das mortes foram

los duros trabalhos a que os pri-

I
sioneiros são submetidos e os

maus tratos que lhe são infligi
dos.

I· OS trabalhos consistem princi
,palnilente em extrair e uuebrar
� pedras. São obrigados a �cordar
ás 4 horas e a trabalhar até ás
8 horas da noite, havendo apenas
duas horas de interrupções de 1
hora cada urna. Quando o preso
desmaia, lança -se agua sobre ele
e se nã@ volta a si, fica aban-

- .. -----.-.--.--. -------_ ... --------------";:-------.,...--.=o-.�----------; danado no me3JnO lugar até €1

:li primeira interrupção do trubalho.
Então os 8�US camaradas levam
no para o dormitorio. As infra
ções li disciplina são punidas com
50 coneiarlas na pl'�sen�a de to·
dos os presos.
A maior parte das vezes o pri

sioneiro morre durante a flagela0
çã() ou com pequenas excepções,
morrem das consequencias do su-

I
plicio.

��"J
PRODIGlO, significa MILAGRE

MILAGRE significa

�DABLAUTB

Adoração
é a marca que domina na atuali
dade e dominará sempre.Qualque
que seja a sua necessidade de

perfumarias, prefira sempre
as da marca

Adoraeão

aLb�J
rr.IIIrI::I

M I�· D I c O

usando o creme

�DARLAUT:n'

logo sorrindo: que produto
maravilhoso I

Terrenos 110 ceneee
-----_ .. ._--._-----

cidad�:!

-

VENDE-SE EM LOTES, EXCELENTE TERRE

NO PARA EDIFICAÇÃO, NO (-I�NTRO DA R�A E�TE

VES JUNIOR.

INFORMAÇÕES A' P JA DEODORO, N. 28.

'N

Quando se sentir
an1(�açadOeu

Quando se .:;entír ameacado Je dô
res ou de inflamação da

.

garganta,
f.?ça QSO durante o dü e á noite.

'I;!G deitar-se, de algumas pastilhas
dr:' Panflavina. Os resultados serão
magníficos.
A base &�s pastilhas de Panflavi

na é a Tripaflavilla que� destroe,
com segurança, os germes mais pe
rigoso.> e resistentes, m�smo o� es

treptococos. s�m aprcs:entar o mini
mo efeito nocívo á pessôa que as
usa. Pode-se e nprega-las tanto em

cdanças de pouc.a idade, como em

pessôas de idade avancada. �em

qualqu,r receio, mesmo dtH'ante se
mana� e mêses.

.

As pastilhas de Pô.l1fb.vlna têm
agradavel sabor de cllücolaíe, díssol
v�m-se na saliva, distribuindo-se pela
mucosa de toda a cí:vid2.de buco
faríngeana.
A um doente em cuja garganta

f?í verificada a presença de estrq
tlCOCOS adminístraram ·se p3 sblhéis de
Panflavina: ao fim de pcuc",s h(,r�s.
o exame das mflco�ídades buco-fa
ringeanas se revelaram livres de es

treptococos VIRULENTOS.
O leítor. s.. fôr previdente, terá

sempre em casa., um vidro destas
pas tílIJas.

Grand
d

liquidação
livros
de anualo'"'

NA

entrai
Rua Felipe Schmidt, 14

E S T�R A DOS DE ARAME

typo

A ICANO
para CalDas:

de Solteiro
112 Casal

Casal

com molas sem molase

Fabrica�se ean todos os talDanhos

Serviço garantido

s
--

LOMAO GUElMANN

Caixa. Postal, 19

Curitiba Est. do Paraná
Representantes nesta eapitalI

MACHADO Cia.
João pinto �aixa Postal 37Rua
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DfE.-O.IIA ..IO. KM eTA.

HOEPCK
FLORIANOPOllS

Blum..... , Cr.JlEei... fi. Sul,
Jainvlle, Lall•• , La.... , _ii.
Frenei..,. d. S.I

t�l
eH

s Matriz

mau", .. IS! IIQlII!líS barata. po..... 6
lt'II !1'111161lbiov fl!G; mundo Filiais 81n:

lIIfaiI!M Io � - • IIGIlat a<m!1lll;l ., .arlOIll Dono .

1QIII/aIIII «pio. 111&4> ICnOnoom. beterla (�,5 )
Immlelll4l. dura"IjIII•••

A

veftdo em tod_ •• iii•••

·oaaa. dlf' ..a••

••••

MOSTRUAPtIO EM:

Tullarãe

:-Y·';-19&Wat _

�����������

-�,�id'o_la_r__S_ch_w_a�_J;C'z.'=-_-: I�· A Favorl'taEndereço Tslegr.: DOLl'. - Caixa Pestal, 32
S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARINA

I�,':AGENCIA :blE VAPORES �

C�m�panhja Salinas Perynas=-Rio Em lote r I'a � .t:::! Ua favo r I- taPrülg Torres & Cia. Limitada -Rio � "'" ii

Navegação Brasileira Limitada-Ri.
Navegação Cabofriense Ltda.--CabQ Fríe
Vandenbrando & Cia.-Santos

VIAGENS DIRETAS PARA O peRTO Jjj)O RIO �f:1ANEIRO

Navegação entre BUCAREIN (Joinvile) e: SANTOS,
ANGRA DOS REIS e RIO DE JANEIRO, diréta-

mente, sem transborde
,

Tem sempre vapores em porto, carregantifl
Incanega-se de classificação, medição e EMBARQUE de
todas l1S especies de madeiras serradas, beneficiadas e em

téros etc.. cereais e mercadorias em geral, para qualquer
peste do Norte QU do Sul do Pafs, bem como para o Exterior

Recebe cargas de trnportaçãe]do País QU\ do Ex

terior, para desembaraço e redespacho para
as praças do interior

DfSVIO DA E. DE FERRO ARMAZEM PROPRIO
SERVIÇO GARANTIDO E RAPIDO-PREçoS MODICOS

e

Rua FelillG Ichmitd n- 7 e 17 a

..

No'Estr.ito ".nta •• leal
,

.

.,.

11111- ... ,.. ••

Federal e S.nta Catarfna

NOS CLL\SSICOS INVILO,.U PICHA.OI

anca do Brasil
Cmpltal

f.�dg d& rea,rva

10&.010:011$'"
"25fl.741:10.....

ALUGA-SE

EXECUTA TO�AS AS OPERAÇOES BANCAItIAS

Â6EN�U$ E GORRUpeNDBNT&ti BM"'TO:DO o 'ÁlI
AGEN6IA LOCAL R.eA Tl\AJANO, No 11

Abona, em conta corrente. os sagúinte. [urea:
Bep. com Jur� (CO&UCIAL SEII LIMITE) 2� a'[&
De,. límltados (limite de 50:000$) 3" ala
J)ep. pepulares (idem 4e 10:000$) 4% ata
Bep. "l,c avíso prévio (de q,uaisqu�r qlt&l1tias, ..Im retiradas ta.lD

:_, bem de quaisquer importadas).
'

",cem avtsc prévio de 30",dias
idem de 69 dias
idem de 9Q <lias

Casa no Estreito

(Jelo Pestéia)
Sal. de visita - cinco

arlndes quartos - sala de
jantar - cepa - casinha e

iDllt.J sções aanitarias
Luz elétr\ca em todos os

compartimentes
Dois quintais cempletamente
amurados e uma explendida

pr aia de banhos
Dois porões e dois aoques

para lavlJçle de fQUpa.
Onibus Da porta.

Tedos os campartiraeatoe
tem janelas fl a casa está

completaa.entG nova, CQm

mederna fesl. .o M S»
Agua eueanada para serviços

eh cosinha.

,3,'� ala
4% 'Ia

4,5% ala
��'''�'l�!' U_�::}!fJ .

DEPOSITOS A PRAZQ-FIX�:
;c, " _

1"0 6 mêses
por 12 mêses
Com renda mensal

LETRAS A PREMIOS.
por 6 mêses 4�:a. &.

por 12 mêses �5% c

Sujeito ao sê13 proporcional.

Expediente: elas 10 ,. 12 .."das 14 ás .11 horas
Aos sabadce: das 10 ái 11,30 horas

Endereço telegrafico: 5ATELLITE

TELEFONE 1.114

..

CHAVES A' RUA IIARE
CHAL GUILHERME N' 1

Florianopolis

C3e Famc Munli'."

:;:

;�:.''r.

u

í'
I
I

r

�. Eletr'ica
*J,( imfÁ[tçM:)�5'r���&§!)rn
TfNAS Dl! Ri\DIO. CON::;Ei�TOS E AUl'vlEN·

TOS PROCUREM

TEM SEMPRE EM STOCK E A' VENDA. PO'R
PREÇOS SE.M COMPETIDORES NA PRAÇA,
MATERIAIS ELETR!COS, LU�TRES E ABAT- r

JOURS ELEGf\NTES E MODERNOS (�
NOVID�DES.! VISITEM A Elétr.a�a 11
R.a Joa. Pinto n, 14 a.. r�
ACABA DE REC�BER UM FINISSfMO SORTI-

}IMENTO DE CHUVEIROS ELE'TRICuS, NOVI fDADE NO RAMO-AR rico .....ARANTiDO (

,·i

:<': ,,:�-,,� ":; �,;�"-;.:r�.-;�«:�7�::·�-{�,,,��";��_,,"�" ;,;.�-:" ,:,:,���...J' ,t� �

• >::�":.'�'< �.;.f,
i'.",-"�'.,� ....._.�

quinta-feira
11 de agosto
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, ! Dr
I -

. �

;

P.Alfredo de Araujo
f\/iED·.

'

Espttiizlisla em molestias de creanças, nervos
impaludismo e molestias da pele

I ���d�l'>-----
Tratamento do ernpaludismo e das molestias da pe-

le e nervosas pela jlutohemotherapia
Consuttorio e resídencia-Praça 15 de Novembro, 13

Telefone, 1.584

_jCOn$�ltas:-=-��s__���_��__e das� 14 ��_� horas

Dr. Ca mará ,M a rt i ns
.jfDIC�ESPECIALISTA EM MOLESTIAS DO ESTO.

MAGO, INTESTINO, FIGADO E RECTO

I1J'R.l :RADICAL DAS HEMORRHOIDAS, SEM �1).I-
_.

RAÇÃO li: SEM DOR

CONSULTORia' Rua Trajano n. 1, sobrado,
diariamente da. 5 ál 7 da tarde

"

I.·.. Moleetl9s .,.-.:' OpereoO.s II do.

OL-HOS
OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA

Dr. Joilo d. Araujo
Assistente do Proí. Sans..n do Riu de [an. iro. Chefe
do serviço de r.lhns t oto-rhmo d« ' entro dt Saúde

de ,,·r t li Ui S

Membro da !::Iuu(úacedt vt,,-!h n« I:HynLu ",,_ 'Ô(1hllf
Consulta- dlanas das 4 é1!') 6 112 ri 10.0
Rua VI�c()ncl, d.. Ourn 'c t , I I FU \ L

...�.i".� .. ...,: ... <� .;�'\r� .... �- ���_...._._ ...�,. • ..,_ ..� �':" ... � -', .,:'�-'r,·l. "' ...1: :...'
_ ... r".__ ___.. ..MI • ._,...�"-j,� .. _

Dr. Joaquim Madeira Neves
I

Mf::DIC(�)·- ';C�UL -:':TA.
FOl"ma"'o pela Faculdade de Medicina da Univer.

sidade de do Rio de Janeiro

J Tratamento clinico e cirurgico de todas as moles
tias dos olhos

Curse de apafeiçOlimsnto na especralidade, com o dr. Pau·
b Fi'fhó, no Serviço do Pld. David Sânaon, no Hoepif31

da Fundação Gdlhée-Guinle do RIO d� Janeiro
C.mpleta aparelha&em para a sua especialidade

Eletrecldade Médica, Cllnlca Geral
Consultas diariamente das 15 ás 18

CCY'�SULTORJO Rua J.llo Pinto 7 sob. Telefone 1456
RESIDENCIA: Rua Tenente Silveira 57 Talef. 1621

Dr. Augusto
de Paula
MEDICO

DOENÇAS DESENHO
RAS-PARTOS
Operações,

Cemsultorio: Rua Vicor
MeirelOl l'

A'. 10,30. das 2 as 04 h,.

Reaidenda: Rua Vi," onde
de Ouro PfC!(�, 42-

f.De: Consultorio, 1405

fi Fone: Re.idenc18, 1155

Desemba riador
Servio Gonzal8

ADV()OADO

Pua Trajado no. 29

A4!lvogado

RU&i Trajal'lo, n' I loaraJQ

I relephon. n· 1548 I
--

-

o,.. Carios CorrêaDr. Claribal ..
te Gaivão
ADVOGADO

Partos - Molestias de
Senh<,ras e

Molestia3 de criançai

Direi., 118 Matarnlllalle {�

Medlo, do H••pltal
Aviea a(J� amigo5 e

Intico5 constituintes que
reabriu 5eu escrltorio de
advocacia e continua a

aceitar chamadc s para
trabalhar em qualquer
Comarca do Estado.

-

i'lcrltorio: R. ieoioro •• Ji

FONE 1.665

(Cuno de ellpec�alizaç�o em

molestia. de senhoras)
4\.tende nti Maternidade
até ás 8 112 da manh�
e á !arce - C'lnsultorio:
ANITA CARIBALDI, 49

Flori,8nopolis-" I 938 =--=

-Iii,,: i;i

I

I

E TI�_. _J,..,.� ,,"YQ�!���'<-'A�'���W*�""� �L_"..4.S.����_.».:�.",,\.�'l..� ::&,,.31;.����.. �r.�..fJ

Accacio Mo ... � Cálculo de qualquer Ptanta.execução.fis- �
• � estrutura em con- cal ízação e direção ���re I ra tem seu escrip- � t -' d b 11�,11

��J
ere O arrnaao . e o . ! as g:�

e ferro Aparei hamento com
II�tf,,�,!·tó, io de advogacia á rua , �,J

� pteto para constr-u-
M,��..Vlsconce de Ouro Preto � ções de pontes em pft�

� concreto armado �Jn. 70. - Pnone- 1277.-/ � �
,/ Cabo 1 Postal, 110, I � �

r
.-

� Omar Carneiro Ribeiro' �Dr.PedrcCatalão

� Enger�heiro Civil �_;�.'plomado pela FacuJ-
�' �:\ldada �a �i:icina da �__ <i�'�

I Palacão da Caixa Eccnuunica. �
� 1· Andar • Apartamento �� Caixa Postal, 784 �
�1 .'

.; ; �:�,.1J -
r, r'$\

\�
C

·

t
'

b P/" �l
� url 'I a arana ��
� �i� ��� �

81 Sucursal: �p�� �.

� Ftorianopolis direção: Er,gro. OMAR 4�UF�P ��
.���-�����.�����..���������',����

--D-r-.-s-a-�-U-I-O--R a mos I(urso de Maquinas e

I Ex-interne e aui.tente do
',I Se,Y1ÇO do prol. MOIa�

Ex-interco cl. Diepenserio
Silva Lima

Ex-adjunto ti. Hospital
Griffée Guinle e Sanatorio

_

Manoel Vitorioo

IOJaica médica clrurclca das
molestías da

CAB:iÇA E P:ii�gÇQ
Esptciallsta em

PUIUZ, GARQANTÃ �
'VVID'�

C:.NSl1LT.Rle
18- Rua Trajane -18

ltESI»ENCIA

Hotel Glona

;
. Diariall1eate ia. ,U ia 18 hs. I

,

!

Especialista em moiestias do aparelho genito urina
no do homem e da mulher

E.x interno e ex Assistente do serviço de cirurgiae
ginecologia do Prof. Brandão Pilhe,
F x-Diretor do Instituto de Previdencia Clinica do
Rio.
Ex- Sub Diretor d J Sei viço Médico da Assistencla
Dentaria infantil do Rio de janeiro.
Curso e prática especialisao. r:-- �:, �:"�J�,,
Medico do Serviço de Higier.e Pré Natal do D. S. P.
de C. S. de F'onanopotís.

Doenças de senhoras. úrologM1
Partos e CIrurgia.

Consultoria e Residencía á F�ua Visconde dto 01,1(0 Pre
te, n'. 11 - Tel.-I009 -FLORIANOPOLlS.

CONSULTORIO---Rua Tra
.Dé N. .1 e das I O ás 1 2 e

.i.. 15 á. l' 1,2 horat.

TELEF. 1.2A) ,

RESIDENCIA- �ua Eite-I
Lves

Junior N. 26

ITELEF. 1.131
-----------

Esplel.llltl Im .Irural.
0.,11

1-· -1 alta cirurgia, linaecQlogia, (do
ença. clu senheras) e part&5,Dr....dr, cae Meira 'erre ciruraia.lo ,i,tema nervoso e

operaçOe. de pla5ticl\

������ ..

r��tl��:��1 Dr Aderbal ;l
da Silvaib,"chefe da clinics do Hoapi.

tal de Nürnberg. (P."reOlOl Advogado_
Ind6rg Burkhardt e ProfessGr P. 1 5 de Novembro,'3 8Gb.

Erwin Kreuter) FO(,lel 1631 e J 290

_.. _Izzt_' e C'f JIf_ m J
_,_._

I

Dr'. Micuel
fi?;oatDalcá

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

-1rtltMrnent, mofierno das
milestias dQ Pulmã,

Consult.-R: joão rinto, 13
1 eldone. 1595

Reli. Hotel Gloria·FGne 1333
(omulffl3 das 13 ás 16 brs.

PREPARAI\1A��� ALUNOS PAHA EXAMES A 3&,

�U!N.ISTAS, PRATICANTES DE MAQUINAS. MOTO
RISTAS E _\. TUDO MAIS QUE SE REFERE A'

MECANICA MARITIMA,

�.. :::"1 L�d-x o;SADOS DEVERÃü DIRIGIR-$E '.6.0 SIt.
I�ULAMPIO DOS nsrs VALE

.

LARGO 13 DE MAIO, 41 . iifLORIANOPOLIS I�
--·--I�I

., .. J.'

tu,"

�
I

N QV! O�D Ell.
SANOALlAS DE CARMUÇAS PARA: IINVERNO a 12$ e 14,$ 1

S.pllltO& DE VERNIZ D.A MELHOR I
QUALIDADE PARA SENHORAS, A aoS IICHlf\lELOS, TAMANCOS, C!NTOS, E rc. -,

-

FABRICA DE CALÇADOS-BARaIEIIlOS .r

A LHEUREUX· I�Secção de. vendaS�R�����FRA. 39.
I

4 --:4 w· = ''''dOCA

Distinção e Be�elaConforto,
--------------------------�-----------------------

Com EconornJa
nos Trabalhos doSó

Consultoria Técnico de
I

I
I
I

I

IVO A. CAUDURO P'ICCOLI
EnfJe�,heíro Vivil

Prof�ssio"ais habilitados para todos
os ra:-nos de engenharL�

Administração. construção e reforma de prédios com

pagamentos em prestações

ProjétQslem geral

Elcritorio central: "ua 7 de Seternbro, 47
Porto União

"

.,

.!

.} :

··II"iF5fiiiiiiíiiiiiiiiil�IiiIIIiIli'IIIi'5íii111illlll.i'1·111·.'_'IIiiiIIIIII__a1sw• liil:êilii-eiill"iiid_r....'iiiitliii,';;-iii§il!iiiíiiíiiiíiiii''iíPii·_·iíiiii=';;;'��·�.1Iiiii-iiãiõiiiiõ·_.
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CARTAZES ,Autoridades Clube
DO DIA e.n P.lm��i-

r_a
••••N, • lider tlOII

el•••••

12 de
�gos�",o

Foram nomeados Quintino
Fernandes, José Domingos
Campos e Antonio Sandrini
para exercerem, respectiva
mente os cargos de sub-de
legado de policia, primeiro e

segundo suplentes da mesma

autoridade, do distrito de
Palmeiras, municipio de Or
leans.

De ordem do sr. Presidente, convido aos srs. sodas
e exmas. tamíhas para o baile qUE' êste clube, em comemo

ração á passagem do seu 66' aniversário, realizará em a

noite de sábado p, vindouro, dia 13 do corrente.

Secretaria do Clube 12 de Agosto, em Florianopolis. 9
de agosto de 1938.

NARBAL VIEGi\S
l' Secretário

PROCRAIIIAS DE HOJE:

A'S 7,3Q HORAS:

ElO iltinta exibição
CARRO BLINDADO

com

@"eslU �em.ro-Judith BarreU
ftobert Wilcox

Prip-I,OOO.
--

..............• 'mme a. '4wammmefevrnee

.._ . CREDll'O l
ftEX, às 7,30 heras:

FANTASMA INVISIVEL
cCfID Harry Piei.
Pr.-I$OOO.

TEATRO A. DE CAR
VALHO-R.,.I, CincoTntr.
--áá e.l5- Ia_as:

4' .�U'Q da COMPA
NHIA NACIONAL DE CO
MEDIAS c.. a peça AS VI-
TL"v1AS DE FRANKENSTEIN

Frl!,,:-3$OOO.

Sempre
SEMPRE

Pontual
PAGANDO

!

P.l.vras do
.

(Iene,.., Loba
'to Filho

RECIFE, 10 - O general
Lobat. Filho ao assumir o co

•and. da 7a. R. M., pronun
-eieu u. discurso no qual disse
prioeipalmente _ seguinte: -

IA presente situaçãg do nos

sp' pais, qse marcha rumo aos

�. ye.rc:ladeiros destinos, impõe
t6lOlibrm &8 Exercito importante
��-, qual a manutençãe da
"t� pgJ.itica - social a tode D

transe,
, d� maneira que �s pode- ,res públicos num ambiente de

tranquilidade pOSlfID enfrentar os
IraMd. pr.bJemas nacionais, de
aJ�� ..luç.ãO depende a prosperi
dil.� • • IDicandecimento da
�.s$a Patri_".

GUARACY DE MELO NUNES, resr

dente em ltaiopolis contemplada com

o premio maior

--�._-_..._-._--.-._---_ ..

Teatro da
Palhoça

A Prtf.itlra .Municipal de
PaRa.!a abriu ceacerrencia pó'
htica para .s serviços de carpia
teir., �ir•• pintor para cons

b,uça., em Jefinitivo, de edihcio
do Tetr. Municipal, daquela
ci4ade, cuj. Dlaterial será fome
ciele píi. Pr.feitura.

�------------,-----------

Faculdade
de Direito

fteabriralD-se, ante-aDtem, as!
aulas • ,..aculdad� de Direito. l-

Reas8uItliu a sua catedra o sr.

des. Tavares Sobrinho, professor'
ele Direit. Ci.iJ do terceiro ano.
"'®

INSCREVEI-VOS!

,

JOSE' GALLOTTI PEIXO ro, resr

dente em Tijucas contemplado com

o premio maior

HABILITAI VOS!

,:.. ..._-�-'"'� �:'�,'."

Vísta BEM

Programa diurno
De 6.15 ãe 17.30 horas

Program;j noturno

De 17.30 ás 21.00 hora,

Or-lcmôo 5ilua ,"-o't
Oéletli: Amaral
Ne:5tor Amaro!
Raé'_om2S e a Ali 5tors

Regional Õ" O -nre 50n (FO

Eéluard::> ('atam� e suo Típica ('Jr-,en'.�'.\

Rcm�u 5híp3man ,CHn a _.ll"�un;,·] ,j'!

fencert05

Abertura com VOZES NOVAS, "leme lt(U

28treianll's no radio.

A's horas certas, [or-no ls falaõos co " n
-

lírios em primeiro mão. farnedoa',

pela A t--lOITE, IZ oferta do rns,

6uil1lorõ, 5 Lida, o",encio ('o Lc

teria fedefal.

A'5 19.30 - mELOOlf-:;S U�-lII..JEH5qI5·
oferta

ô

o fORO mOTOR fomCAH·-.'

A'5 21,30 fAHÇÃO 00 01'''1 . - Escrit..1
e intgrpretac'lO Dor Lomnrlinl? B_obo,
uma oferto da' cosa De loU<,"l'lS "O

DRAGÃO

A's 22,00 - O TEATRO EM CASA· f'íprtê·
sento a cornéõtn em 3 ctos De fo, ID�"

rr:l.'olno, tuoios de Barro, no inter

pn�toção da fia.
õ

e foméài._.s ÕO 1'-;0-

cionaL

A's 23 hs .. 5EREt--l'�TA - O programa
mete linCo do rcõ!o,

5peaRers 012 stuàio: felso ijuimai'ãe3 12:

Odu'J::llõo Coz z l

Amanhã. Alm:rantlz, Bob Lnzy, HunrJ Ro

lcmõ, Irmã�s Tapajós, Alzirinna ra'
mar . mouro

õ

e Of lur ir-o •

.

..'
-' ,i:lfolíDriRJt.�

i Prilmotorie- ,Sub ia (�ir�e;tll(i:'
de Curiti \d�� ContabS ...

banos I lidade

Tendo o promotor público
;

� OoVt:rno nomeou o sr.

de Curitibanos, -

r. dr. Eudoro : lVlllflO Rib,"iro Humo:; para exvr

Cavalcanti, deixado o exeí' cer o cargo de sub-diretor (�a

cicio do cargo afim de assu-. �e(çâú de contabd�d.adc do D:-

j
mir

,ident.icas .

funções .em! D_ar.tamento de Adml�lstraçã� MI.lIndalal assumiu o refendo I
nicipal, por hav�r sido extinto o

cargo o sr. dr. Nelson da ,:argo que eX�rCII1 no mesmo 0..:-

Luz Ribeiro. parlamento ate agora.

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

Ce�ftite�io de AuxdL-:3r" do
_. Dispensaria

Timbó
O prefeito municipal de Tim- para exercer o cargo de auxiliar

bó foi autorizado a adquirir por
de Dispensario do Departamento

3'.720$00'J um
de Saúde Publica no Interior.

terreno, pua
nêle ser instalado um cemiteri.:

público mumcipal.
� !T mfª

Radies
Para seu concerto, procu

rai a Casa Musical, que con

ta com a oficina rnelhc r
montada lia capital.

«ua Joãl) Pinto, 12
--_--

Su b delegado de R�o
o sr. Alfredo Fóes foi no- CapinZ-iil

meado para exercer o cargo de [encarregado do protocolo, esta- Pela re�olução n. 197, de 9

tistica e almoxarifado do Deparo do corroente, foi nOaleado Cr
tamento de Administração Muni- mine Locoli para exerct:r o cal"

cipal. per ha ver sido extinto o go de sub-delegado de policia
cargo que exercia no mê�mO De· do distrito de Río Capinzal. no

p;lrtampnto até agnr9. município dI" Campo'i Novos.
===========;,;m��e�:;;e�fIIlIl�IIIIIi�_?!!�'�r�m.'''''''1'JW8 11lfIfI\III� , P r

foi nomeada Marieta Sto' �

Encarreg8<'A
do do p..-o
laceio

SEUS FILHOS

CARLOS F. NOHONHA, residente em

I
CORT, ERNA e HUGO TRUPEL,

Itajai, contempla�o com o premio residente em FJorianl)�olis,. contemplado
maIOr com o premio maior

Com a presença de representantes da imprensa local, foi efetuado
() pSlamento do premio maior no valor de cinco contos e quinhentos mil
réis (5:500$001), aos prestamistas contemplados no sorteio realizado no díÍ2'
4 do corrente os menores ENIO e LIONY residentes em ltacorobí.

DIA 18' DIA 18!
Mais um formidavel sorteio

i Premio maior: 5:550$000 por 1$000

Lindas e graciosa. cDnfecções para meninas e garôlos só

na" A CAPITAL..
esquina da Traja�u�.Rua Conselheiro '''afra

......

/
...

-

I. mi:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GA.ZETA
----------------------------------------�------------------------------------------------------------ florianopolis, J 2--8--,,1938

........
�A _G A�.Z=_..._=---=..E:::=::.. _ .. _ �T�,�A�.. o E S P .=� R'T I V_: _

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

REDATOR: Osmar CunhaComemoração da d�� d:t'Liga Atlética CatarinensefINTERPRETANDO •••j,' (Chaufeur !sessão de A ...sernbléa Ge- "O IMPEDIMENTO" f.,�,em_ ab,'ração. compi:'a d�,
/

I E t ,... c� rd i n a,...ia (011 ·d ) msmuaçoes dos assistentes, afim '"

"" . Terá lugar amanhã o encontro entre os TEAMS: ra x ra
-SI e

que possam com absoluta serem-

dos calados e solteiros, compostos de profissionais do!
.'

CONTINUAÇÃO dad"! controlar uma partida.

volante, em disputa de II medalhas oferecidas pelo nos-] De ordem do sr, Presidente, COnVl?O os representantes cre-

l". • ,I Se um jogador que estiver em

so di-tinto co=t-rrâneo. sr vrão Bonifácio digno '1resí-' eJ'·ociados pelas entidades filiadas ti .t',.sta, LIga, pa,ra comp.arecerem �e um jogador estiver atrás Oll

iMPEDIlI.1.ENTO "

I d 12 d I- d b J h'
" I� avançar c.TI

dente da RUn ão HLfiili ent. dos \_ .dllÍcuri ue Sta el- á Sé"S5Ao de al5f'mblea geral extracrdmana, a rea Izar-se la
,-.,

o

n� mesm,a inha a, o a, IeMmpE1' direção a um antagonista 011 na

tarina". ° sr. Anta' io A f,'Oq(']l1 ofereceu r'ca ( fina 'fie .. corrente, com inicio ás J 9,30 horas, na séde do Avaí F. Clube, potese li gurna, estafa em l -

b I .

d 'fDIMENTO derá fi
' d'· o a, e ao &g:r essa maneira a e-

dalha para o crack 4Ut rthi�trar o gfJal 'a vitori» 8,'olilm<!ote c-dida por sua diretoria,
. (

, po era car irnpe 1.-
tar ao jogo então deverá ser pu-

�.\ A t quípe d.is s- lt-iros é a seglli'lte: Ord m do dt<·: eltlção de 3, �embtos de do d� intervir. n(,diogo. O fat� de
nido com �m "TIRO LIVRE"

r"�e::;i::ho
Conselho TeCnICO e

se acnar um Joga o. em posição b 1
I r'''1PEDIMEN.

I O d 06' I d "Off'd li . '" co rauo por um IVI

Galego CU! í
tora or ciar.

"!, -SI e não constrtuir á

10- TO não será válido o ponto di-

A! ICi- Lage..n - 1'0 r roo s, cretarla da L .A.C. aos 9 de Agosto de 1938.

I fração da regia desde que, nessa
t t

.

t d d d
'. re amen e conqUls a o, or enao o

Ant nnho=-Aueuu.ua-; Faixa branc.. Alco - Bo, co

posição não intervenha em relação .,

d' 'fi

,>

"'Ió i G '
. o JUIZ, quan o ISSO se ver! car,

..._, v.. aDIa a qualquer adversario ou ao Jogo. t' de " • li f d
1 S· ,

,um iro e mera a avor o qua-

:,� .'
p<:rd"no MUitas vezes, certos assistentes por d 'd IM 0EDI M Et'J

�
.

.

0...................... '

,

_ d
fO pum o com o l t l 1 .-

,

.��
,

Bd t·,· d Ignorarem a tnterpretação esta ro

��,�, .. :.• ti:Não foram I en I Ica os' re?ra, r�clL�mam indt:Vi(�alTJent,e do r'1a exceção dil regra de tr/l,.
• -s f 1

d · JUIZ a PU�IÇão de um lmpedl�en' PEDIMENTO que protege o

P;:P3 uu. t. do .. (1'-: int i,'\' b :!H

OS autores os assassl- to, pelo Simples fato de um Joga-, d el' b b I d

'h c •

t I I .

j <.' ":J;

d" I' Joga ar quan o rece e a o a e

es' ui ",'U O U\/ '
r t i. d i n/;. I

-

• or se encontrar naquera posição, I dversari d I b t'd

I d V Z P ra t"Inp' 'lU"" 'TI' \ l,! , •

Caxias '
,

.

"D ' um a versario.ou quan o e UI ()

dec :VO, ' U,na (:> ,

d I �', '; .ítã
.

J' .

: nlos em porem sem intervir na Jogada. ali 1ft' d ta" II( d
.

ro"

....

Ih-do i e oS sr-. dr. Silvio e .1/1") :",'1 a,> ti -va. � ,r-

a necessidade premente dos juizes1um n
Iro .e mel at •

i"lro, e

cdando
mando Fonseca, do Club. Atlét;c,· Catarmense, sem qua!-

ou arremesso a era cessa es .e

'� quer íntl'rfercncla d2 L. F. F A morte do sr. Joaquim Peçanha é atrl- "M"'7"'Pmmmmm *HII qu<:: um segundo jogador do mesmo

\..

�. nu iaa ao pr Imo de um saL. anti go desaw• vão além de conjeturas �s, Vcl- lado (óque na bola. Assim, se a)

-,.J .' Nelse. M. Nu�e.

I V I
-

t d d ser b;,tido U"" IIt,'ro de n,lc>a" ()

'F:1
"ecretárlo da L.F.f. f

..

ato, qu·� teria agido por vingança_ -- a- 5�es em ,orno o

assassm.lo � u,
.... l

U

r' .

d' 'd S �ito!' nas maos dJ $:. lo:qUlm Peçanha, fato OCOI- jogador encarregado de o fazer,
t' .

,
lOS ln IVI UOS SU P, . rido ontem de m.'\ohã em Ca- paS53. a boi R para o seu guardião,

C·OnV I"d "�.' dO O Ban g u po i I C I a
Xlas, pOIS até agNa a policia ou quando é batido um I!tiro de

IA

não conseguiu estabelecer a iden- cantol! a bola vem a um jogadorF�anç� RIO, J 1 - As

a�toridade'lprês08
dois su.peito. lidade do criminoso, que logrdo� do lado atacante e csté', imedia,

J CA policiais de Caxias continuam
, , fugir logo após a pratica .. tamente a passa a outro jogador

trabalhalldo com afinco para es- R 10. I I -A pohcla deteve crime. do seu lado, qtie se achava ná sua

T ( ês jógOS, ,e ;,.-1 Ch e rbu �., go, c1arecer os dois barbt.rol5 crime! o sr. '!'�norio Cavalca�ti, inimi- T Em Caxias, o crime é impu.-·, frente e tendo entre êle a linha
h/l a rse I ha e P a rís ali ontem ocorridos.

, I go PO!ttlCO do sr)oaqulm Peça-I tado él um individuo dl! nome de fundo do adversaria, som�nte
Praticados êues dois brutais I nha, ôntem ass!lssmado em Ca -

Enéas RodrigLles Leite. que ha' o guardião CO[lilaÚO, o qual a eo

RIO, 11-0 prestigin do futeból .ra�ileiro na Europa, assassinatos, OI criminosos fugi-I xias, e que � tido) como man- dias fôra presp em atitude sus- VHH a meta conqilistando um pon

depoi, da disputa do Camp�o[lato Mundi'll de Futeból 6ceu plena- ram não se sabendo, ao certo, dante do enme.
peita, nas imediações da casa lo, o juiz deverá anulá-lo por ter

meDte consolidado. q.e� sejam êlel. Toda, ia, acre,' foi 0rêso t'lmbem ne�ta Ca- de negoclos que a vitima POg- sido feito em "Off-side" pois só

Os clubes europeus estAo vivamente ;nteressados em come- dita-se que a morte do H .. Joa-' pi!a! () i1lemào .t-dolfo �lhlich, SUli1 naquela localidade. Esse não existirá essa infração quar,rlo
gUlr a ida de clubes do Brasil. A reportllgem conseguiu .apu�al qU,e quim Peçaoha �ejll o desfexo de' subre qU'�m recaem sus[leltas de individuo é completamente des- a bola vier diretamente do tiro de

da França por intermédio d� uma pessôa reSidente no RIO, fora dl-
uma velha questão politica, apon- : kr sido o assassino do seu com- conhecido alí, pOIS reside e:n S. meta ou do tiro de canto e se

ligido um convite ao Bangú. tando se, coma mandante do: patriola Leúnll à(� Junck f�t" Paulo, �Dd� flossue, ao que se esta vier a um jogadcr e o mesmo

Fala o pr••lidoute Silveira Filia0 CrIme, o seu velho -e Cãõcorô5õ-�lã ,;b"tm-ôco"iríi.1o ontem em Ca- diz, uma pequena. propriedade passar para outro companheiro)
inimigo, sr. Natalino Tenorlo xias.

I rlgricola. Liga�se a presença do houve um segundo lance.

Procurando malotes àe!alht5 dos entehdlmentol que se VI- Calvacanti.
. . I Ao. ef�tuáf ii pmão, notaram I mesmo Enéas Rodrigues Leite No mais até a próxim:i vez

I ham processando, Sxlveira filbo demonstr�u surpresa ante a pergunta Quanlo ao a!s�5SImo do, sr,; �s POIlCll'Il., �oe. n� ,vt:rdade, o
I em Caxias ao fato de ser êle

t.ma vez que as primeiras dem&rc..hes se vmhllm processando sob Q Leoilardo Junck, alOda não dlspõ�
.

tipO ?e /,\ dOlfo coltlclde
.

com o

I pi il!l0-irmão de Fran::isco Perei
mais absoluto sigilo.

,
a policia de uma pista segurOl. i d�scflto por um motollSta .que ra, antiio comissario de policia

- «Realmente o B'1ngú vem de ser honrado com um Cúnvlte
capaz de proporcionar um escla': fOi t�stemu!)ha ocular ,do. �flme. 'naquela localidade,' ha tempos

para excursIOnar a hllnça. As lIegociações para a detiv.ção de5S� recim�nto pleno sohre o f'ito.
.

O prê!>o aprl?Sf::nta dOIS fenmen'-l assassinado alí de tocaia, (afo Vende-se uma chacara,

t xcurllo estio bem t'llcaminhadlls pod;'ndo a. egtll'!H que,se o Bangu Contudo, a policia de Caxii1s tns. um na �relha, t' outra, na
I

e�te atribuido a Joaquim P6ça� nesta capital,

"Jõr • França dev"rá relllizar Ires encontros sendo um c� Chnbur,go, tem fundadas razõos para ac[�- testa, não ten·]() sabldo eXplIcar nha. Conforme acentuamos, este com 3 m�ladias e com 16� me-

�Pl:lro em Mars lha e o último tm París, contra 05 maIS categ()f12a- ditar que Q matador d0 sr. Ji�a-, a OrIgem do� mesmos.
detaihe que Vêm a publico, não tros de comprimento e J 20 a 130

. :Wi�$ clubl"s fr ,nC�lt'!. At(lbuo II origem des5e convite á� dlficuld�des quiln Peçanha tenha sido Enéa, \
. paSSl de conjetura, ronti!Juando metroõ de largura,mais ou menos.

�ue têm Ui' dubra f,.!Irlcê'e� dt levar O� gril!lndes t'aiDS bf1!slle!ws, Rodriiues Leite, que, ha :2 mê., I Uma yorlilA., lo crime ainda envolvido em mls- Preço com o proprietario .

.

o que lhes CU$talla v r ladelr'� f ,rtuna, t\:l\ condlçõ,"s que lI;:tteseuta- st'� �traz fôra prêso $Ob.8 de-I RIO. I I Por enquanto não i terio,
Informações nesta redação.

mo& para ir , França �o ruzo�Ycis mobvo prnque acre�!. qge nuo�a de pr�end� MSaS"n��u,' .1.1.1�����������������������·������mt�•••'.&mem••�����m��
pos�amos sl1tisfazer a curIOsIdade do público francês, plOpOfu,oo.an· .Enéas, não faz-muito tempo� I, C'Omp a· n h I-a Na C,I"" ona I de N�. 'l!ldf tl!!li fi� III

do-lhe op(irt�md.de de aalistir ri exibiçlo de ,UH) quadro ?riiSlhmo. velU de S. Paulo, onde quasl.
.

.

I�. w ��a
Certamente que, para assumir essa resp,>nsablhdade tratarei de co�- todos Oli membro. da sua fimdiaelement.s de 5Zrande nlor para ocupar os postOI vulneravel� trabalham na rep esa de .Santo ".",

COste ai ra
do team. Entretanto nao deixarei d. incluir oa embai,xada os pr.o- I

Amaro. Aum(;ntaram as sU,speitaE çad '

fissiooais que se tem esforçado em defesa do clube, ate allora, pOIS, contra El1�as, dado � ('1rcun�

I .

confqlm�� alunei /lO!! DIARIOS ASSOCIADOS",! ,un.! �"'n",�rn"'i1tf) taacI/j de e�t.ar.�le foragido. Mc�vlmento Maritimo ..Porta FlorianalPelis
I

t I do� b�l]glvn" �

r'
propOrCF'n1!f U""-il "x.ursAf) como ;Jf!'ffil" a I\U'Iç ••n

I li> •• hn..... d...a...r. Ç....":,ervlr .....oS de Passageiros e �je i("':;a5-gaS
no T�rD�O ��un'�lpal � bima,"� ca���.n.lu qu_ l �YI�lnl- , -

j����.����.�����-��������������������,���������������
finahzou o dmgente do tradiclonllll gremlO $uburbano.

Ao que se inf Jrma, ácelca do I' Para o Norte
/

homem de mascara, que, lambellll

CRISE����I������F�r�·�e�.�t�e�-�s�-��d�e�·���c�a�����!)�g���·�·�e�·�i�·��::�O�·��:�·�������,no futeból da Baía LeouardoJunc)"denacionalidadel�
___.,�� ,.

_

!ílemã, efetua li polic:a fluminen-Ise impertantes dilig�ocia5. ! O PaqueteS.gljodo c��segul:moa apu�2r. I corrente paraespera. a polIcia, dIante da pl�ta! Paranagllà, Antonina,que tena a,gora encon��ado? pl,ed\ Santos, Rio de Janeiro,der o cnmmoso, que Ja lena sido Vitória Baía Macei6,S. SALVADOR, l1-Ipuanga e Baia, diiJlut.aram do- tambem identificad'il, mas cujo I Recife e' CabeJelo. rnin?"o último, um dOI! maii acidentádOI jógol de �ue jà fOI teatro o nome nAo foi fe�e�ado. I Cargas e passageiras r>ara os demais!per-.. -:�� da Graça. Quando a polICia, na mlldru.j tos sujeitos a baldeação n0 Rio de Janeiru.O'
. ,

triunfaram por 3x2, sendo leUII pontos mar- gada de hoje, detuava díiigen ..

II
s lpjrangulst�$

cias na6 matas ·'e Caxias, ouvi-
A. Recebe-se �argas e enc@mendas até a vespera das 'saídas dos. paquetes

ados na fa!e inicial.
d d'

.. VISO d' d s 'd d s
' .

t d

.

) d' t d l'"OU o campo ram Dão a gran e l�tancla e emite-se passagens, nos Ias· as ai as . os mesmo I a VIS a o a.

Mario RamG�, logo ao inicio os ISpU a eA'

.

d '. tA" dn

'

I
'.

b '
. b do loaal onde �e achavam o� testado de vaCIna. A bagagem de porão .. evera ser en regue, nos rmazen5 <1

lllta nto maIs vo tar, pOIS que rara a r.a eça. ,
"

d"
'I t á J 6 h � ,

d'd t 't

K L f I 20' fi I . ndo capitão do soldados e os mvestIga ore�J mUI- Companhia, na vespera das sal( as a e s 'oras, para ser con UZl a" gra UI a-

uJ[ ao a tarp.m mmutos pala o. na, se
.

b d b c
�

.
"

•

�\ d .

A" S'I O lt mente ofenmos tos t'ros. menté para or o em em arcaçoes espeCiais.

a, elalltorou o jU, Z 01'10 J va. 6 termos a .8

b : Tomando posição. os policais ESCRITORIO-PRAÇA 15 DE NOVEMBRO 22 S@B. (FONE 12.50)

PQl qle o fez detdmmMam sua expulsãO de campo. O em atees.
"666 COSTEIR

le I '.
'd ..

f' t' 'o bllscu Kuko atirarlim tambem, OUVindo en�ão, ARMAZENS-CAIS BADARÓ N:3--(FONE'1 ) -END. TELEG. \
,

' A

,Ve argamente mterrompl o e' o JUIZ OI o vel! 18fl •

'.

p' .

f" A t

Ilois OI diretores da próoria Liga haviam interferido, ante a ameaça o barulho qu� pa:ec�a ser � .del ara maiS In ormaçoes c.cm o gen e
�o p[eside�te do Bala de fazer retirar seu team de campo. uma pessoa que 1111 preCipita-

J .' SANTOS CAROOSO
O fa.tn inédIto no futeból baiano causou péssima impressão. damentei mato a entro. .

para excu sionar ,

a

Agazonga
-------------_._-

•

Para o Sul

rLt..PURA sairá á 15 �G' O Paquete JTAQUERA sairà á
Celren te para:

10 do

UY'na der'rota d() S. C. Bai3
'�: det"ern"'dnará n encerra

mento do torf'''\eio
Imbituba

Ri� tlrande
Pelotas e

Porto Aleureb

"

, '

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"Seria, portanto, de desejar, que se apagassem ao s6pro
novos as fogueiras outréra acesas nas retrégas de facção.

seremos nós, que neste particular, hajamos de negar um julgamento sere ..

e imparcial á ordem nova",.-I da conferência do des, Gil Costa, ôntem,
Faculdade de Direito.

IA

ventos

no

ma

..

dos
Não

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

A VOZ

A visita do governo pau s

lista ao Chefe da Naçircj
______"".a..........._...==_._

s. PAULO, ll-Está deíiniti-

�_·-?----���P�ro�p�r�ie�t�a�rti�o��e�D�ür�e�t�o�r�R�e�s�p�o�nu;i L-�A-�·D��Or\������r��:��:"��D O P O V O J A I R o e li L bros do governo do Estado para
o Rio de Janeiro, aonde vão agra- doão Barbosa
decer a visita do sr. Getulio Var-
gas a São Paulo. Integrarão a Ribeiro Cancêla, figura de en ll'�'
comitiva. que partirá em avião me projeção no palco brasileir«,"
especial da Vasp, o interventor trouxe-nos na visita que ora fi �

federal e senhora \demar de um elenco bem merecedor da e x

Barros; sr. Odecio Bueno de Ca- cepcional acolhida, que Florian .

margo, chefe da casa civil; cap. polis fez á "Cia. Nacional ri,
Joaquim Ferreira de Sousa, da Comedias", sob sua direção b -i
casa militar e senhorita Madalena lhante. Deu-nos o magnifico c 'rl'

Mendes Cajado, auxiliar do gabi- junto as mais cabaes provas :I.)
nete da Interventoria; srs. Gui- conhecimentos da arte cênica.Na
lherrne Winter, secretario da Via da mereceu reparos. Cenarios, d ,.

ção; Mariano Wendel, secretario sempenho, afinação, marcaçâo.tnd«,
da Agricultura; Cesar Lacerda de tudo si não é perfeito por s 'r

Vergueiro, secretario da Justiça; humano, satisfez amplamente a "I

.... Rm ..... .. ••

j
Dalizii) Mena Barreto, sec,rClario que, como nós, anelavam p !.'

A BA L E IA da Segurança; Alvaro Guião, se- horas agradáveis coeso a" que II 3

cretario da Educação; secretario pi oporciana fi Cia, Cancéla.

t" f- '7
.

da Fazenda e senhoras Sales Jo.; Paulo Mag alhães, o festeja: I

a e que em Im. e e • • Prestes Maia, prefeito da capital comediografo, escreveu com i I·
e o diretor do Departamento das vulgar verve A DITADOR \,
Municipal.dades e senhora Izidoro peça de toda atualidade; Hibe I

Gonçalves. Cancéla levou-a a cêna de fór .lJ
Os secretarias de Estado regres- magnífica,

sarão 'para esta capital dia 16. O BOBO DO HEI a extraordina
sr. Adernar da Barros permanece- ria comedia onde Jorací Camargo
râ durante alguns dias na capital faz sequencia de DEUS LHE
do país, tratando de assuntos de PAGUE, toda vasada em profun
interesse do Estado. da filosofia, como a congénere (la

I prerniàre, recebeu francos e ca
-----.--------- lorosos aplausos, iustameri te con-

quistados.
Cancéla, em o "Ouincfls" de

A DITADOHA, excedeu á espe
eteliva, assim como Dantés em o -

BOBO DO HEI nada deixou a

de�eiar.
O entusiasmo que a platéa e o

povo ilhéu tem demunstn.do pelo
magnífico elenco teetral, é por
demais justo e aceitavel.

.

A Cia. Nacional de Comedia;
de Ribeiro Cancéla, marca mai;
um tento nos seus triunÍos. A
escas;sez de� tempo e espaço n110
nOI> permite maiofp.s detalhes. Ao
Cancsla, Darmos, Dantés, RO;[1
Moreno, Dina Barros e a tod, lS
0$ componentes da Cia., enviam' ,s
as t1os�as mais !lincérl1� fclicitaçõ .;
pelos sucessos alcançados.

meaau.

I Foi também autorizada a

I coustrução de uma ponte de

1 madeira, aa estrada Cres-
ciuma-Araranguá, sôbre o

! rio Sangão, montada sôbre
I cavaletes de madeira; com-

I prímento de SO ms.; com ..
lallces lateraia de 5 ms. e

I
o central de 10 ms.

Será construida pela Ro- ADIADA A VISITA
. lSidencia de Tub:Hão é eitá

I·
DO PRESIDENTE AO

Acha-se entre n6s o sr. Abdon I , orçada em 28:123$000 [ ESTADO DO RIO
Fóe8. diretor do nosso brilhante

� iiiiiiiiii_;_iiiiiiiiiiiiiiiii1ll.Ii'.1IÉ RIO, 1 Em virtude do meu

confdr�de o «JIornal do Povo» que .m;.a_· tempo foi adiada a vi�gem do prc- RIO, 11 No gabinete do mi-
se e lta em l.ajaí. sillente da Republica ao EHíado do nistro dn Trabalho serã Idta,

J I- J. (
Rio. amanhã, solenemente, a instalação

JO�J:' »A COSTA VAZ I
Est�o Jaospe.dadus tiO Glori� J orna Ista Ito ar- "2 comis(i:lo do salario minimo do

H�tel as segumtes pessôaliJ: RI-I A PONTE Sft:j�:lE _.

i :strito Federal._. _

Fel!: anos �Iltem o nos!o esti- beIro Cancela, Rosa Moren", I valho GUANAB.t\RA I LOTERIA DO ES1'A-
macio conterraneo' sr. José da Francisco Dantés e familia Artur RIO, 11 NoticIa·se que se en· DO DE S.\NTA
Costa Vaz, dedicado funcionario Leslila e sra., f)armos Junior e contra em mãos do presidente Ge-

da C.ntadoria Geral do E1!tado. sra., Darci Gomes, Jaime Gabriel! Par áto do sr. Interventor tulió Vargas e projeto da ponte li· CATARIN.-\.
(l Jerge Boabaicl. e sra., dG Rio· Federal, vem de ser nomeado pllra gando o Rio de Janeiro a Niteroi,
Grande do Sul; Rodolfo Tillmann, ,lo cargo de Encarregado do Ex- devendo ser nomeada uma comis· Resultado dos pre
de Porto Alegre; Placido Guima- pediente, Arquivo e Publicidade sfo pata estud:'l-Io defin��"1mios maiores da ex..

a ai.. lil. sra. d. Alcides

MftoielI rães e sra:, Peri Santos Idelfonso: do Depa�t�mento de Admi.nistra- I .

,tleo-:ão de quinta (ei-
da CURlaa, virtuQslil consorte dlíl Paula Bnto, Amadeu da Silva I çio MUfilCIpal, o nosso brIlhante Senltoras! Reno- I ra, II do corrente:
sr. Pedro Au,usto CarBeiro da Freitas e sra. e Alfredo F. Ro- confrade Tiio Carvalho, diretor .

I'f'

I
vem seus vestidos I

\:..un•• , inlpetor de seguros, nes- drigu�s, de Pelota;j; Antonio M. do vespertin� «Dia�io da T�rde".
te Ellta4o; AlmeIda, da Laguna; dr. JOIó A nomeaçao do Ilustre Jorna-

o 111'. C()lirurio Ramos. Bottini, de Lag@l3; Adolfo Stotz,' lista, que é, inconteltavelmente, Tingir tQdos tingem, mas

a .rita. Maria lou:.la; Eridil Hos!lang, Franz HOI!Jan!, uma das mais brilhantes pens!I conhecer os tecidos é difícil.
a arita. Maria Gllrcia; Heins Gerachl;lr, Glaudio Barbolll contewporaneas de Santa Cata- <A SELETA� resolveu o

• i.velll Walter CerCilueirll Lima. e Walter Zimermano, de Bluffi&' rina, ajusta-se ao principio do problema para sanar toda e

DaU; dr. Achiles Balaini e sra. l1l aproveitamento, pOI' parte do In- qualquer dificuldade.
Haroldo Karman, de Joinvile; terventor Nerêu Ramos, de todos! Basta que os inexperien-

O I d d f\·h· P fritz Berg, d, Curitiba; Rolf Neu os valores positivos, destinadol ates aprel!!enhlm afazenaa em

tes, in-:e,r� 1I)��iz r'de I�:;�it.o o:� e dr. Alberto Se�ndas Viana, do colaborar, com eficienCla, na obra I
«A SELETA>, para

ores-IC....rc. d" Sa- ro J
.

f· Rio de Janeiro, chegadas na le- que está sendo de.envolvida em petivo exame gratuito, que . .

v .. '" oaqulm, 01
d f

.

H I E t d I I d com 08 conl.lholl recebidos, O. numer.o 8612 fOI vendido em

•"'rI·queeI·.!. 00 .... ()
•

t d ,un li e terça- eIra; ercu ano nosso ii a o, pe o ilfllJ a to e:l-
FI I 7521u .. •• na9lCIlilllen CI O! M Ih- d L C' f

.

t"
. -

o exito será

cornPle�o.r�
oflanopo la e o numero

ICU pri.oleuito Ique na pia ba- aga aes, a ílguna; andldo �r Illle. e a TI?tlC8 vlsao.
na cidade de l,aguna.

tis••1 re••berá • Bo.e d. P.ulo M. Alldrade, de Blumenau; Joio Ao confrade Ilustre, pela elco
O d' b

José. Alfredo ltehell), de Gaspar, e

,fOIl-llha
C(,)ll1 que acaba de ser distin-

' Rua TiradentesN· 7

-I
S e\malS .umeros sa e-sete·

quim Borios, do Rio de Janeiro, gu�d�. enviamo. nos.&I melhores Fone" 752 I rem sido adquiridos pGr pessôas 1'e-

YISITAS chegada. alltl-ôntem. fehcItaçÕes. l"..,...,.--,! li�entes na cidade do Rio de Ja-

I
neIro.

VENOEII'lSE " melhor e confortavel proprie.
dade do municipio de São José.

dentro da cidade com acomod.::ções para numerosa familia de tra
tamento, funjos para. o mar com magnífica praia de bauho. agua

P.r via aérea eh61gou ante-enol
encanada. garage para 4 automoveis, cocheiras para cavalos e

tem d. ltifil Ile Janeiro €) sr. dr. vacas, grande pasto. chacara com diversas qualidades de arvores

!\derb.l Ramal da Silva, ilustre frutiferas. e outras depmdencías. e servida pelas linhas de onibus

proncto advogado que regrei-I de Sãa José, Palhoça e Santo Amaro. Preço de ocasião.

riou Ôntem para aquela Capital, I Para vêr e tratar. com o propridarío, na mesma. Carlos N.

Inde o chamam deveres profis-! Poeta.
i�nal. 1.

�II.. : _.... • a_aueu • -= 'WA

Nossa
A�IVEBI.A ltlO.

IRA. NAZIR MORAES

:fali ••ClI aoil • uma. Ira. d.
N..ir Jor,e de Moraes, digna es

pos••• Ir. Manoel Moraem, e�

for,.d. 4IIelportilt. e acatado co

rnereiaate. A diatinta dama que
f1iafruta du grande cireulo de
rllaçõ••erá boje, muito felici
tada.

Dlt JOÃO JOSE' CABRA.L

A. data de ôntem registou ti

paS!!I,e. de aniveisario natalício
40 n.51" ilustre eonterraneo sr.

er. Joio J••é de SOUIa Cabral
�ue é, fiem Iaver, uma das mais
vig4ir@s.fi iateligencias, da nossa

terra. Jornalista e advogado dI)
,raadel méritos, dotado de um

.arat.er sem jaça, verdadeiro ami
go, 80nl de um enorme ceração,
• dr. João José conquistou e dis
fruta da maior estima DO seio da
família e I .."iedad. e.tarínenses.
linde se d«stacou pela sua grtlBde
€ultura. O ilustre anÍnrsariante
receberá pela aUlpIclOsa data
aluitae f,li.itações, ás quais 08

de «A. Gazeta" juntam afetuosa-
mente a. 8l:las.

FazeJll a:u.Oi hoje:

:NASCI1lENTOS

:.. f.:tlKlp••hia 110 -lIr. FlAvio
Ferr.ri, le.retario d. 1tsl:ola de
Comercio de Santa Catarina, es

t.lve ... visita â n8SIi. redação
o profeas.r d. Eduoaçiio FisÍca,
Ir. Aelir Queiroz d.e Arauio, con

�ratad.Q pelo Governo do :m:iitadQ.

CH:tl'l.lJ[ U1'{S

Da. ADERBAL SILVA

j a
Pontes sôbr.eos rios I

_

' Gaspar-Mirim e
SRA. JOAO BARBOSA

S-
De Curitiba onde S� encontra- angao

v. em visita a pessôas de lua

família, regressou êntem I txllllil.1 �11�"���
Ira. d. Iracema Bruflggell'laD.D"1 Pelo ar. Interventor Fe-
Barbosa, espOI. do sr. Joio Bar- dsral foi autorisada Il cons-

hos, g.reate da c A Gazeta ». trução da ponte sôbre o rio

Gaspar-Mírim, na estrada
Itajai-Blumeneu.
A referida obro, que sirá

do concreto armado, terá
ai Ifliljintu dimensões: com
priesento 40 ms.; largura 6
mil.; está orçada em .....

88:020$200 e será construi
da pela Hesídeucia de BIll-

. . . .

Jáu Guedes, uma das mais l:J,
eidas inteligencias de Sta. Cala
rina, finíssimo cronista de art J

do que é bastante conhecedo',
numa das agraclabili53im!l.� }.lale.;
tras que tio bem entretem, 5.
nossa observação sobre o final dus
e�petaculos com OI!! atos de v:,,·
riedades depois de peças de
fole«o, iustificou, embóra concor

dando conô8co: os or,anizadoff'5
de programa, sãa como os pintu·
res, que "nunca sabem eseolh��r
moldura! para os seuII quadrOls'
Para bom cntendendor ...

-

Incontra-lIe nesta Capital o sr.

dr. Antonio Araujo, provecto
advogade residente em Indaial.

o TEMPO
Departamento de Aé

rODautica Civil

Seletim diário da Esta ..
ção Airo-climatolólica
Previsões para o período d ...

1ft horas de ontem ás 18 hora�
tle hoje:
Tempo-Em geral instave!.
Tp.mperatura - Estave!.
Ventos: - Variaveíil, frescol .
.A.. temperaturas extremaI!! de

j
e.te., foram: maxima 20.6 e mi
Dima 11.0 regilitradas, respecli

-

vamente. ás 13.00 e 1.50 hor�1"

GENE'SIO LINS

M'

Florianopolía bospeda desde ôa
tem o nosso ilustre conterran�o,
sr. Genésio Lins digno e coacei-

'

tuado diretor-gerente do Banco
de Industria e Comercio de Sta,
Catarina e que veio em campa-Inhia de sua exma. esposa.
Figura de destaque nos meios I

hancarios grande é o conceito Ique goza o ilustre visitante na

nossa sociedade e nos meios co- I
merciais. Apresentamos 03 nOelos

votos de feliz estadia entrt nó•.

Apezar dos cossentatiss duvi
dôsos, podemos afirmar com se

gurança que foi morta grande ba
leia, nas imediações de Imhituba
c que foi rebocada para aqui.
Não resta pois, duvida que

I
uma baleia que ha muitos dias

preocupava toda gente foi de fa
to capturada.

Que sirva de aviso aos tuba

rõesl
A instala�ão da eo ..

mhlsf;!o de salaril1t
minimo

104·65
10817
1156
3307
3596
5780
7521
861%
9194

50:000$000
4:000$000
2:000$000
1:000$000
1:000$000
500$000
;;00$000
500$009
500$000

Ora. JOSEPNINA SCHWEIDSON

ATENÇÃO (Especialista em doeneas tle
e creoneas)

CONSULTORIO

Rua Felipe Schmidt, 39
HORARIO: das 10112 ás 12 e das 2 ás 5 horas

......_a

M'

Dr. A�minio Tavares _o.Vg�::�:�:iZ,
I CIRURGIAO-ESPECIALISTA Assistente do prof. Sanson
Consultalildas 10áf! 12e das 16ás IS-João Pinto,7sob-Tel. 1456

!
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TV c

Lavando.-se COI1l O Sabão

"VirgeDl Especia,lidade"
------------------------------------------�-.---.-�

de W,ETZEL & -Cia. Joinville MARCA REGlSTR.t\DA

economisa.-se tempo e dinheiro.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




