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ral�ao eceno-

mica"o Ilustre Interventor dr. Nsrêu Ramos, num �

Igesto que muito dlgn!fica e engrandece a sua ad-:

mlnlstração já ereou em três anos de gevêrno cêr-. BERLIM, 13-De confcrmida
ea de 250 escolas, €) que não foi feito em nenhum de com informações obtidas pelos I
{juairienio dos govêrncs passados. l'f'pr���mtante" da .im�re�l�a es-!

Ai da êntem s. excla, a§sim:�u decrete crlan- I ,�Il]!'lra, a no.v� leI cnmw<il.alc-! -------------------

n
.

.. . ma pl'eve pumç&o para os Cflmes I
do uma escola t"iJuxta na \fula r�e A_icurr3, em [ndalal] dp <traição eoonomic.i >. decorren-. ,

outra. em Estrada S\i:hr�eder U,. no mun�cipio de !,e� da revelação a paizes estran-I B���GOU (O�1 O NA�10RAOO [ POR
l1olnvde; uma mascultna na \'lIa de Aquildaba.m, JE'I1'05 de secredos sobre a "CODo-1 '

��Inmicinio d.e hu:lahu e d�si.&l!)brou a mida de n�owa mia nacioual.
_ .. �S,'U(' IN��RBU �OR�!'ucmi)A COM

�) b'� t em Ti tucas crlande aI;11;) escola f�mi- Os culpa�l�:5 serao passrvers da I Ih.) 1.... '} U L � g IVU.IU
t ;SCO ...r a, ii

•

' pena de pusao, I
mna e - outra mascultna, � (g::RVI=J A
e 080.e•••••••000.Q fi

L i_,
Palaclo dD Catete �Ol" �ant"':B�ft A ��1I.c4�\f� d.@RI?, I3-Cambaleante, �omo merino numero 18.

lE .& r mUu u ...I.a.�]l_ UU se 61<tlYE'SSe totalmente embriaga- Na vespera, por questões de

RIO, 13 - No Catets, esteve i
D •

'" e�
_

d 4- mi, da, a joven procu.r�'�a apoir:,,-.sc ciume, questionara, seriamente,
�m conferencia a despachou coro rarl,!uO u3 el!eZ3. �,a nas paredes do edifício do Minis com o seu eleito.

() presidente da Hepublica o mi- ."
terio da Viação, um Praça 15 dr. Ficou entendido que lião mais

nistro da Viação. ! Palestl.na I Novembro.
. 1

ae veriam.

Em audiencia foram recebidos I A sua cnbeleira toura estava

OI srs, Garnpos 'PorM, diretor do I l!)!in completo desalinho e os seus No "B1U· Guanabara!'�
Jardim Botanico: o sr. Lauro JERUSALEM, 13-A nl ivida "••H\19.e".GI)��I!)(}®$.fl0@0�, olhos, semi-abertos, pareciam co- Cêrca das 20 horas, dirigiu-se
1'_a"sol, presidente da Caixa E('o- -fb terrorista na Palestina está H "'men gü -o �{irFI bertos por uma nuvem, I C f' B G b
no�ica Fedl'ra! da B;ia, a sra, ��f'açando igualmente o, judeus {} i» em d ��g" Subito a joven rodou e caiu :a� �:r��aça\� �e �ove����, a-
Gabriela Besanzoni Lage, o i>If - e os arabes moderados, Entre es-

t � N
A pesadamente ao chão. Eram 5 Pediu uma cerveja e depois de

Oliveira Franca. secret rio da Fa- tP.R figura o cheik Abrshim Ahdul e 'ventor i rreu hor:�s. tomar o primeiro copo, misturou,
zenda do Paraná, e o sr. Djalma n;lzzak, chefe d(, Partido da De- Dois gunrda� rnunicipai!l, atraÍ-

com o segundo, a pGrção de for-
Castilhofl Maía, ie�a da Palpstin<l, que foi raptado R!:Jlnl«1lS dOi! pelo ChOqu6 do corpo no pas- micida, que trazia consigo, inge-

de uma aldeia dos arredores de l!WH B li... seio, correram a v�l' do que se rindo-e de um só foh�,o.
Hamallah, onde este n,)tavel esta- tratavlL Era a morte. Ao sentir os pri-

_- A população de 0r!e�n3, num
va passando o verão. II meiros �feito! ,do fo. rmicida, le-

E !
'

f
. prp.ito de ree'll.llwc:iment.o e adrni- S i idi; m cliverws p"nlos r () paIs »1 • e 'il1II @ ,vantou-se e s:uu, dUiposta, por

b d ração pela person,;lidade ilustrea"sinalHdo tam em o rapto e Aquela criatura, muito mo"a I r:erto, li chegar até em casa. T
' �

Ih do Interventor Nerêu Ramos, " e"o1IltrOft Af'OóDqmltrel homens � uma m'l er.
promoverá t1pnt.rn oe breves dias aindl:l, que não .aparentava mailll, �m freo.te �o edific,io do Minis- • &�U �v ..

S JOÃO DE PORTO RICO lodos arabes. ,] 20 h t t d t I t d V f It", s'gnificaliva homenagem. a Sua fJe
. �no.i, aVIa en a o �on ra eno a laça0, porem a aram-

tratado1� - o mar acalmou, lU condi- NOQ lirrabaldes desta ('iclade 1'1 eXlote lC 1 d t Ih f,y Rxcia., iFl8ugllrando o ��Il retra-
� 1 la,

.

;nmanr 0, ml�u. O!i I e a� orçai,. ,

,çõu tornaram-se mai" favol'!weis, _

continuam os distiJf'bi()�.�! Porta sntes uma II l�tU 'a de f lC d Cam e daI f le ad
d ' J ff f'

.

I to no salão nobre lIla Prefaitura I '.
I. I ('roo I a : .

I OI 'v Il para a
Está sendo esperado por toda a�end(J passivei que na n!t8nhã e oe a' 3 -)1 m',rto 11m J'l. '11.

1\-fllni('ir'31.
,fl cCfveia. .

ASiSultenclf.l, onde faleceu.

hOl'e OI rebocadores clt! 8alvamen· No decoll-er das últim,.s bUiicas I C b Ih d
proxima semana nesta capital,

O áto reves! ir-;_;c-á <}<') !inmde! � f!a- e � corpo UO'l velitl o ncompa�hado d? dois colegas, o

to faç<Jm 8 primeira tentativa a policia de Jaffa prendeu dois
brilhantismo, develldo 11 ê!� eom- i

de .,;eda, de cor arr.arela e calçava Estivel-am juntos ató en�enhelro Fabio Nogueira de Li-

1 "ra de encalhar r-. «A lmira nte emissnfÍos dos rebeldes. .

.01)"tos 'p "'t N 1 d
' Q4t> ii.. m�, comissionado pele Go":'rno do;,,! "'.

p,f-!fP(,e r I.I.léln fla� a!.Jtorirl.ad�11 tl,.oe> "'.
I

ru O.�' im l11rrl ocumen- as ,&.., u(u·as,.. ....

SaldlolIlha., AR aulol'idar'l!'Q irnptlZPf'lm á t t . ...stsdo, por iatermedio do Departa-
c,llellio:' lncai�, grande númern de

o ln ,1:1 consIgo.
,.

C o 11 s e g u lU li reporta.gem, .

mento de Adm!nistração Municipal..

d
,cidade de Naplou�e a m '1'1 cole

0_ "S3tH);] de deilt::l1f,Ue desta capi- i Pedlda urna arnbulnocul, .rOl aind, elJcontrar, no Necroterio da I para proceder a estudos relativo�
� 'tiva de dpz mil 'si('!'; 11'1' 1)-"1, I t t ri H t I I '"I d ri

A t,"!!. expref:.f'an1rol.e cnnvidad�s, f) � ran�p()r a EI. para? O�pl a Policia, Jaime F�['feira, o Damo- aO.PTo .. e�!l. e aflua, esSot? e.mais
".. I

ataque ao Bal'(-)ays B .nk.
__ _ peia nperosc, prdpito coronel JO!P. ,de �ronto S�corro. AlI, ao ler rado da inditosa Aurora. IlIôervlços

tecmcos dos muniCipaIs,

a I' Matou e foi eoude- Antunes de Matos. I medlCad�, vem li f�lecer, Nio Contou-no:! que ante-Ôntem, E Inado I
ponde dlzor uma Ulllca palavra. pelo fato de a jovem ter ido a i sco a

____________
Nem W@smo o seu llome. i um cinema sem a sua permissão,'

I RIO, 13 CompRrecPII ontem á kaviaID brigado. Normal
barra do Tribunal do J urí Carlos

Prof�.,,5.sor GI·rol-.;!!.,_
Para o Decroterio Ontem, porém, á. noite, volta- I

Le1:l1 Lopes. acusado dE' Ler PrD � Ui O fato foi levadtl �o conhflcÍ- ram ás bôas,
PARIS, 13--Depois de confe-

26 de arrolito de 1937, ás ] 6 ho mento da policia d@ 7, distrito. Sairam juntos e foram até o

renciar com o mmistro do Exte- "

A
OI

C f' B G b d
ras, na rua Carmo Neto, perto mo lZI : hndo o comisaario Campos Inl- a e e afr, uana ara, on iii to-

rior, George. Bonnet, o primeiro ,di'ddo predio 99, a8sassma o com 'Cla o, prontamente as diliaencias muram ca e.

n'I'nistro Daladier al!lsinou uma C I
Ó

AI" d'
N

.

um tiro de revolver, elmilson no �entido de tudo elclar.cer I, porem. nova lSCUi'l�aO sur-

('r.em proibindo a todoll os cida-
Wanderley de Barros Lima. O ilustre dentista U:a-' mesmo tempo, tambem, que � g!u 0ntre ambos. Diseutiram, ener-

r\ãos francêsell de visitarem a t t dO rén foi condenado a 16 a- Q�ano iU'ofessor GiroDamo i reportagem punha-lO em cawpo, g,lCamen e, momeu OI �pOlS, re-

Italia:
nos e 6 meses de prisão. '. I tlraraN-se,

� l'-Tendo somente o cartão de AZZ5, e}',(preSS3!nente con"" I' Iode. Na rua se separaram. Ele, ru-

''turillte d. Italia, SÓ-�porq-õe-brI;i';i'---- tratado pelo gO,verno bra-
T DtIfie.oda mou para casa. Ela, foi tambem

2' - Sem, u� "vilto" especial com o marido sileiro para estudarr as
rata-se, ao �ue fICOU apurado á pinsão. Apanhou ali um pomw

C\l um prefeIto ou de consules .p�.� • ..tl ..R • _�
uma hor� depOIS, d& Aurora Fer· de formicida e veiu, QJlltão, nova-

I
...

j
pOSS�ilJlh!uéh.!leS agrareas uO n"ndes F errelra de 19 anos 501- C f' B G b; ancel!!el!.

P b' d � d uA' . ,

' 'mente ao a e e ar uana ara

Finalmente, a ordem !mi&pende RIO, 13� or ter ni�.o com nosso S(hO, con�e eu a teu'a,
N brlUllelra: garçonete da �xecutar o seu plano tragieo.

1 :ldos os passaportes cOleti.VOs Póll-1j � seu. mlndo, tentou �lllCldar-8e I G?!I:eta" U!in2il interessanm «Peni'lao ,�GmerClIll», na rua da

) rt 81 Italia.
, m�enndo. regular q,�il�tlclHd� ,de te e�b'e\lista sobre as im- A!lsemblela numero 8, L andar,

O "r�go d',�nddenseE t o-dem que COIDf'çara a l!':ldo fenl"o, A1mennoà FmreH3, - H "..8 .... n l. I \"U
.

a a I

'h: ' Ad" é d'" 20 ano� -"sidente na rua do �re5S0e5 CfJl�IíUIt�a!:i, a ij.a� res-
, :gorer aman a ao melO Ia, a L ,

" -

�.. _

•• Brigo. com o Damo-
J '�posta li uma decisão semelhante Lavr:dic n' ,68-A. B�",�to, -�a �EaJem que V;� rado
i :mada p"la ha.lia no dia 5 de FOI soeorflfla no �o�Lo Central tfif: reahZ.êh p�h)i nu,iD'H;:;I-

A '

to que o Quai o'Ori'lay flll:,- dr. AS1\istf'ncia, retH'llnOO-!le em '-'�O$ d@ hT�e ;I"\r á ft!UJal urOla, que CI'l;! uma (;reatuu
l:>.g<l!il , '

'd
' ,11"" '" , "'Il do> acentuada beleza I'l!lmorava

lifica de "medid8.8 que intprferem

I
seguiJa para a sua, r,esl en?la, ! ti �'emC5 publicidade em J"" F' ',.

d
d Qor macio potisivel nas rela- A policia do 6' dIstrIto regIstrou •

di""':Ji:
anDe ,errel,a, p�ropnetano e

o p td"" o fato I nossa proxuna e !ti"o. I uma lOja de celcho816 na rua Ca-
çôes entro8 o al8 palSE!S • •

a iFogo IlUDIa
fábric:a de

Ao

cera

D&4\ VIDA AOS 19 A�JOSI S, PAULO, 13 Prcnuncíou-se
lígeíro íncendío it'-, numa i; fábrica 'de
cêra, na rua S, Caetano de proprie
dade do sr, Aienor Chiodi, Chama
dos com presteza os bombeiros
compareceram e poderam isolar o

fogo nos fundos do predío evitando
glandes danos. Os prejuízos não vai
além de 5 contos de réis.

O.'_[(;IAIS SEFOR.
�f.(�DO§ .NOS TER
MO� DO ABPI'IGO

177
:RIO, 1� O;presidente da Re

publica assinou decretos, na pasta
da Guerra, reformando, nos termos
do artigos 171; da Constituição Fe,
deral, revigorado pela lei 'constitu'
cíonal-de 16 de maio do corrente
ano, no interesse do serviço publico,
o tenente-coronel Eloy de SOUZIl
Medeiros, da artilharia; o capitão
de admtntstração Oscar di.!! Souza
Bezerra, que terá de responder no
foro mílttar, corno autor e uníco
res-ponsavel pelo desvio de avultada
importanCla, pertencente ao Conse
lho Administrativo do Arsenal cle
Guerra do Rio de Janeiro, do qual
fora tesoureiro, e o subg�e:aente Ed'
gard Alves do Castro, s�m prejulxo
do processo a que responde perante
a justiça militar.

Resposta
"E"fi4� 1ííf� I:"aB: lIJ" "�. .ii,)'3'

Italia

30. ano secundario: Laci Sara
fim e Grlando Melo.

20. ano secundario: AureaBauer
OTTAWA, 13-A repartição de e Francisca Dias.

EiStati"ticas anuncia que a totali- 10 ano lIecundario: Gisela De
dade do'! slocks de trigo canaden- stri, Newton Cidade e Armir
se em 31 de julho de 1938 fiw Faisca.
do ano agricola, era de" . " "J Aos alunos que $e destacaram
32,411,171 alfiueires. fGram di8tril9uid�8 premios,

Nas E3coias Normais Secunda
rias e Superior do Instituto de
de Educação do Estado foi -feita
ontem a proclamação das not&s
e distribUIção boletÍlU dos r.lativos
á Ia.pr(l)va parcial do commte
ano letivo,
Obtiveram primeiros lugares:
20. ano vocacional: Nilza Speck

e Hflrcilio d8 Fáveri,
lo. ano vocacional: Maria Leo
n6lia

_

Siuafim e Alamiro Cardeira
de Andrada.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



•

--_...."._,o:d*e__+_�..:.!,!!E!!!!ME=.L..,z..'&,,::âê!Jr.:::=._______ Flori�nopoHs. -) 938
--_._---------------------_. ----------_

..........'--'"��-..-.<;,..-..;__--

p GIN I-N IF
A beleza ôos

olhos

Direção
dei

RO,SE MARIEde
PRISIONEIRO DE

ZEND.\Jaquetas
linho

I

I

Convem saber
I

Gerd llg, residente em joinville,
contemplad i com o premio maior
no valor de Rs, 5:400$000. no

sorteio de 4 de Julho de J �38.

Dez minutos diarios de ginas
ttca metódica, racional. exercem

notavel iRfluencia sobre o orga
nismo, Estimulando a Elnção cir
cula toria e até valendo como to
nico excelente. Principalmente as

pessoas de vida sedentaria, pre
cisam desentorpecer Os membros,
prevenindo assim padec mentos f'j
'1'\I1"()$.

João B. Souto e Hilda residente em Florianopolis,
contemplados com o premio maior no valor de Rs.

5:300$00. no sorteio de 4 Junho de 1938.

INSCREVEI-VOS! HABILITAI VOS!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



VII - Recibo das taxas devidas,
Ng, termos da legislação federal em vigor, Q provimento

no eargo de prcfessor satedrâticc se fará por concurso de titulas e

de provas.

Seg"intesO.���n��Rc��p�!a�lJ�L�S'mci��:;ar�o dec:��������o dos De outubro em de- 'f0B��t��tt���ilit�;;��;;��;;;.�;;::;;���;�
I - Diplomas OH f!uaisqmtr outras dignidades universitá-

e �Dll
ria. e acadêmicas; ante sera obrIUa·, ��II - Exemplares impressos de trabalhos científicos, de 0-

•
t

, • �. '.' :;;��
bras sôbre direito ou de estudo ou pareceres, especialmente, daque t

· r:;�
le• ..:ue alliaalem contribuição original ou revelem conceitos doutri- OrlO O (OnSU�no ���
nári•• pessoais de real valor; ��
cidas:

III - Documentação relativa li atividades didáticas exer- do pão mixto �
IV - Realizações práticas, de natureza têeniea ou profis- �Isíonal, particularmente de interêsse coletivo. RIO, 13-0 Conselho Consul- �ii�
O simples desesapenho de funções públicas, a apresentação

I
tativo do Serviço de Fiscalizacão �"i.r�de trabalhos cuja autoria exclusiva não possa ser auten ticada, e a do C.r.aercio de Farinhas decià i 11, �;;1

exibição •• atestarlo!! gracioso! não constitue titules idôneos. depois dos estudos realiza los por t' i'
O CONCURSO DE PROVAS, destinado a verificar a eru- esse serviço que a partir de 1 de ��.:!dição • o tiroeinio do candidato, bem como 08 seus predicados di- outubro pr ximo será »brigatoria �.,�;";J

dátíoos, constarâ suoessivaraeate de: a mis�ura da farinha de. raspa de �tn
I - Prova escrita; ma�dlOc� na base de. dois por. cen-I !:.��
II - Defesa de têse; �o a f.a:mh� de tng? destinada �.�
III - Prova didática. a panificação. A medida se e;

-

1 �:$@ "fJi f"'" � �.,.A tés. a ser defendida constará da uma dissertação, sôbre tender� a tod? Q p�is, tornando

I �;t1 � !tL�� i':\� j/� �I(� C
assunto de livra escolha do candidato, pertinente á disciplina da ca E8, aSSIm, ohrigatorio o consumo ?&.:r.Jdeira em concurso. do pão mixto. ��

A prova escrita versará sôbre assunto inclui.lo em um A base di! dois pr,r cente é ini í4r�
poato constante de urna lista de 10 a 20 pontos formulados pela cial e provisória, p .dendo se!' an- �f�
Comissão Julgadora, no dia determinado para a realização da pro- mentada quando julgar conveni - �!;'�
va, sôbre o programa de ensino da cadeira. ente o referido eonselho Por en - �;�1

A defesa de têse será realizada, em sessão pública, perante quanto foi fixada, apenas a per- b?�
a COlllisMão Julgadora, sendo, chamados 011 candidatos pela ordem centagem da mandioca. As de' ;i�\i
de inscrição. Caberá a cada um dos membro,; da Comissão arguir ,)utros cerenes nocionaL:;, Lunhem 1'���cada tése ..elo máximo de 30 minutos e �erá aS2eguradp, para a apropriados para a fabricaç:'io do 11;",1.� -' -

d I J �,",I,.
respetivG defesft, igual tempo ao concorrente. pao mIxto, e�tao �en (l e�tuuao.ús I �;i� ----.--'------.-.------.,---,----.

A prova didática, a. ser realizada perante a Comis!Õão e por aq?e.le of!�ão. . .
I id�i

Congr.gaçio, const.ará de uma dis8ertação, pelo prazo improrrrogá- O mWlstro lIllcnno do Traba' I ç�,:�
vel Q irredutivel d@ 50 minutos, sôbre ponto sorteado, com 24 lho aprovou a deCIsão relativa ú �J
horas .e antQcedência de uma lista de 10 a 20 pontQs, organizada mandioca.

�tl��.4pela C•• iuão Julgadora, compreendendo assunt0S do programa da
, . . ��>.',;,.,..cadeira. A ordem de �bamada dos eandidates será a de inscrição

v,-no COJicurSG. iilJ
O JULGAMENTO DO CONCURSO será realizado por f li d' ��

uma comissão constituida dI!! cinco membros, organizada na forma ,,--omprõ[gores· e it�l
da lei. Calaetá á Comisltião estlldar os titulos apre�enttld08' pelo� Q.. i!!,�
candidatoll, acompanhar a reAlização ele todas as pruvas do concur-I a rUf!tliUS �.�

_

so, c1a��ific8r, em parecer fundamentado, 08 C8ndidatos por ordem i t�� ,--------.,---.-----.--------.---.---.--------

de JIl.rQcimelillo • inrlicar o que devl1 ser pruvi,o DO cargo. I " i)JiY1. f"""""\' ii

t �
doutor IA�\i���a�e c���!��!�l�v�:.bilitados cOIlf�rir-se-á o grau de

I t"�ã��:'�:,7p�:o ,!�o��':��";' I �a Ixa
.

OS·
·

a I ,
Toda!! as provas e julgamento do concuriO sarão realizados, uma consulta elo prefeito de Or- �!I,t)

e••'l5io pública, uc.tuada li leitura da prova Qscrita qUQ será leans re��lvc�l qliC os comr:rado- �:��feita perante 11 Comilllão, podendo assistir a essa leitun'l os deJUai! r:� de a?!�(lls q!l8 faze:? .mcur- �
undidatol e e!l .6mbro� do corpo doceute qUi o queiram. soe� penodlcas DO mlllllGlpW po- ��,

!:, para que chegue ao conhecimento de t06l0B OB interess�- derao �er lançados para

p�gamen-I�,:.\lI�.:'..,'dos, fez-se o presidente edital que !'lerá publicado, na forlllla da lel, to do nnposto de pombeiros. �,

no <Diario Oficial do Estado», e em diário d@ grande. circul�çãol
. ----.-----.------

nelta C ... ital e bem !lssim, em resumo, com as referenCllilS devld!1s, I E',n,�. SE' '1
�

�

\
'" 1'''Ue -

� uma casa C"la
nai folhas Qficia�8 da União e d 08 Est�do.s. .' I ,11.:-' :�

" n • �.

' ;),

SecretarIa da Faculdade de DlreIto de Santa Catanna, em t'f <' rua í ,:rlldl1aO !"1acha-
Florianopolis, 9 dQ agOiitt) de 1938. do esquina d� VIsconde

JOSE' ROCHA FERREIRA BASTOS de Ouro Pi'eto, num dos can
SecrQtarÍo tos da praça 15 de i'\Íovem-

Visto
JOÃO BAYER FILHO bru. T; atar á rua Bocalúva

Diretor n. ó7, fundn�. ��!!!!!!!!!!!!!!!o!.!!!!!!!!!!!!!!�!!!!��!!·!:�!�!·!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!�ttw�m""'P'*'f!'l1�........m���!?ii�3i!J!!§'ffl'!W"hl":: � iilil!l.�."dlilJ]lll_qiM�!IIj....Ig;a;"'hiiilW!iiifliiiiliiL\\

IOOE N O líder dos cíl'lel11as�HOjE� A's 6 112 e 8 112 horas HOJE.
_=:----------------------------- --,------�_._----------_._---------------------- ------------------

20th CENTURY r-OX apresenta o fHme triunfal de SIi:IB.LEY TEMPLE; onde ti garota genial nos

delici'a, vivendo o papel encantador de uma adoravei chinesinha!

•

O sr , Interventor Nerêu Ramos
assiaou decreto considerande sec

ção da Penitenciaria da Pedra
Grande, ficando-lhe 'ncorporada,
a atual cadeia pública São José.
A nova secção serão aplicados

o regime e regulamento adotados
na Penitenciaria, a cuia direção
ficará subordinada, sendo aberto
crédito necessário ás obras de a

doptação da nova secção.

FACULDADEDEDIREIT
DE SANTA CATARINA�,

Incorporada
â Penlten-

l'teionhecida pelo Govêrno Federal
Decreto n' 509, de 22·6-938
Concurso para professores catedráticos de Direito Ro
mano, Direito Internacional Privado e Direito Industrial
e Legislação cio Trabalho.

D. ordem do senhor doutor Diretor, faço público que es
tarão abertas, na Secretaria desta Faouldade, pelo prazo de quatro
Uiest!l. 8 contar de 15 de agosto corrente a findar no dia 15 de de
z,,�bro próximo aR 17 horas, as inscrições para os concursos de
professores eatedráticos das cadeiras de Direito Romano, Direito
Internaeianal Privado e Direito Industrial e Legislação do Trab.r
lho.

A inscrição será feita, mediante requerimento, com firma
recsnhecida, dirigida ao diretor da Faculdade, no qual serão indica
dos o Dome, filiação, naturalidade, estado civil, residencia, profissão,
tem�o decorrido de flllrmatura, acompanhado dos documentos exigi
dss, podendo o requerimento ser feito por procurador com poderes
especiais. para êsse fim.

" J O candidato ao cargo de professor catedrático deverá apre-
sentar á Secretaria da Faculdade, NO ATO DA INSCRIÇÃO:

I - Prova de ser brasileiro nato ou naturalizado;
II - Atestado de sanidade e idoneidade lIDoral;
III - Prova de estar quite CGW o serviço militar;
IV - Diploraa de bacharel ou doutor em direito, expedido

J3êr institute de ensino, oficial eu eficialmente reconhecido, do pais,
ou por instituto estranieiro, neste caso, devidamente revalidado:

V - Documentação de atividade profissinnal ou ciêntilica,
que tenha exercida e que se relacione com a discipline Poro concur-

III III

crarra

C egou � vez das
Senho'"as I-eforllmar
os seus vestidos� DU�'"

dando-o§ de e�l'

Procurando a Tlnturaria Se
leta levando sua fazenda. da tiara

zratuítzmente as ínstrccões lleC:CSSJ
rias afim de obterdes um resultado
sattsfatorlo. Porque as fazendas mo

dernas são ínzratas cara ting!r, lK<S

graças á SEI�TA 01 'o S�h7U e.'�f.'
caso com maior facílíd.ide,

Fazei uma expertencía.
E a Seleta e nada mais,

RUA TIRADENTES. 7
TELEFOFE 752

so;
VI - Ciucoenta (50) exemplares impressos, da têse que baia

escritc:

P.EQ

NA

ai
Schmidi, 14

I

I,
I

I �
"

s ESTilOS

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

m
�.��;.;. ;�\� l

19

.-_ .. __ . -----------------------._---_.....------

ACHADO Ciafb
João Pinto (:;aixa Postal 37Rua

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

I RBgOrOSame�llte ISMspe��sas as

I entradas de I
I !FAVOR
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DEPOSITARloe EM SiTA. CA"1t H,'t:, RJNA\

HOEPCKE
FLOflIAN,OPOLISMatriz
,

Filiais em:

Blllm••"Mi, 0...2.1_ ai. Sul,

Jeln.II., L•••• , LatI••• , liã@

Franc.... .e. 5.1

MOSTRUAAIO EM:

Tullarãa

A.,,-,. ...ENTANTES E

CARL..OS

Buzinas
BD eH

• •

____._:..gnr�'irrJl"_... i__IIII!II!I... .r.'.er.·."_lIIm.....�-. ,I FWW.. Nê a E õ&tt::"

End�re�o Telegr.: DOLh. - Caixa Pestal, 32
S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARINA

l;AGENCIA IiE VAPORES

éõiípanliia Salinas Perynas=-Rlo
Pring Torres & Cia. Limitada -Rio
Navegaçãe Brasileira Limitada-Rio
Navegação Cabofriense Ltda.-Cabo Fríe
Vandenbrando & Cia.-Santos

VIAGiNS Dl'RETAS PARA O peRTO DO RlO »t:JANEIR8

Navtga�ãQ entre BUCAREIN (joinvile) e: SANTOS.
ANGRA DOS REIS e RIO DE JANEIRO, diréta-

mente, sem transborde
Tem sempre vapores em porto, carregtlllrio

.carrega-se de elassificação, medição e EMBARQUE ft
te1ias as especies de madeiras serradas, beneficiadas e era

téres etc., cereais e mercadories em geral, para '1ulllquer
perte do Norte eu do Sul do País. bem cemo para e Extcri.r

ltieebe cargas de ímportaçãe.] do Pais ou, do Ex

teríer, plrl de�embaraç. e redeseacho para
as praças do interior

.1!'iVIO DA E. DE FERRO ARMAZr!M PROPRl.

SERVIÇO GARANTIDO E RAPIDO-PftEço5 MODICOS
'f = 5 ª"WN'p'M"M"Nt&

Banco do Bralll
101.111:"'$01'
-25•.74.:10.....

DECUTA TODA� AS OfllRAÇQES BANCA�IA�

AOENeIAI II COIlI\B8PONIHINTU ...,eDG. '.UI
AalNtllA LOCf,.L 1\UA TJ\AJÂ.NO, N. U

Abona. em conta corrente. OI se,úint•• Iuree:
le,. com J.r-)S (COü�aAL SI. LOOT!) 2'1 aI'
tap. líBUta" (lbaite de 50:000$) 3'1 ala

lep. populares (i4cII1 de 10:000$) ..,,; aI'
)�. de av1Je prévio (4c 1U',1l54uer qaaatiaa, _ r.tiraias taa

;;;,:::: bem Ge �Gís(llet importalldas).
,.. c:om aviso prévio de 3�'dias

idem k •• dias
iiem de. 90 dias

_iI�1 Á ,.J.....mN:
'""�'_., .. po , mises
"',� -"-

por 12 mtaes
Com relida mensal

LETRAS Â PRBMIOI.
por 6 mêses .'_"'c' a.
por 12 mêses '"

SuJeito?ao!!i!llo'�p'OI'trciolaL
Expediente: elas 10-", 12' .e�da. 14 ãs ]'& horas
Aos sábados: das 10· ás 11,30 horas

Endereço telegrafico: 8ATELLITII

TELEFONE 1.114

..1_----

A Favorita

..

\ I

Em" loteria a sua favorita

Velas e Mago

trtco
i'ÃNA f4fftt5t���êtfZ::f8TteA h m I:

TF.NAS DE FADIO, CONSEfITOS E AUMEN·
TOS PROCUREM

-,

I':1
"

t� EL.E-rR�cf��,"
T!.M SEMPRE EM STOCK E A' VENDA, PO�'?

PREÇOS SEt\Jl COMPETIDORES NA PRA.ÇA.
MATERIAIS ELETRICOS, LU'iTRES E ABAT- r

]OURS ELEGANTES E MODERNOS INOVIDADES! VISITEM A Elétrj"a".a Joio Pinto n, 14 .... I:
ACABA DE RéCI:-..BER UM FINISSiMO SORTf� r
MENTO DE CHUVEIROS ELE'TRIOJS, NOVl �

..
�

DADE NO RAMO-AR nco "çARANTIDO I
I
,

'"

.'-.

i

t

Rua Felipe Schmità rr 7 e 17 a

.IL .... "Y' ••

Federal e ••nt. Catarfna

NOS CLAoillCOS INVILOPI.! PlCHADOI

de maquinas de eserever,
rádio" c .parelhoi em geral.
Rua C.MIMara Mafra n' 66

Casa no Estreito

(JeI. Pessáa)
Sal. ele -.isita - cinco

aran:ie. quartos - sala de

jantar -_ cepa
- ceiinha e

instaliçõcu sanitarias
Luz elétr\ca em todos Oi

compartiment..
Dois quintais completemo.te
3murados e UIDIi o:x:pl.ndida

praia Je banhos
Dois porões e dais anques

para lavaçl. de toupa.
Onibus Da porta.

Tedoll os campartiraeuses
tem jlDel", e a tasll Clitá

cemltl.tamente nina, CQm

moderna fQua "o M s.
Agua encaRada pira serviços

do co8inb.a.

CHAVES!' lUA IW
CHAL GUILHERME N' 1

Florianopolis

quinta-feira
18 de agosto

ALUGA-SE

:".

-"IS"�-'.:�"
.

I.
"'. .

;\;, VARIA'.
..

' .ii.. I:;

',,<é,c; _ .
"" .--

........................

SAXOfONfl1DIA80LICO
·Metodo prãtice para se I

aprender a executar CQm I
absoluta f/f'rf.içao. a.,

50"'1fooe ou Clarinete, QS maia
variados
Trila aerobat...s e

Imitesle. aomloa.
Preço do volume 12$000
Pedidos ao aut r:

Antonio Lopes Guerreil Q
Vila de Sarzedas, 55-S.Paulo

• •
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�.A. GAZE"'" o
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Floriencpolis-c--! 938 ===
• --- ----------------_

..

-"-,j,-.....,'-",
..•

_ ........."....-.' . ......_"..-

j .Dr�
I fVl .:

..

"

f.

�E8pecialista em molestias de creanças, nervos
impaludismo e molestias da pele
Fi'il:�- \f' _

1 rat�m('nt', I do mpa!u(11 -no t" .H rn i:
.

�'s
te e nervosas pela .J}utohenwtlu:. ap,a

,(' ,

.t

INOV!D�D a
I SAWlDAlJAS DE CARMUÇAS PARA

INVERNO a 12$ e 14$
SaplWics DE VERNIZ DA MELHOR
QU/.\LlDAD� PAR/\. SENHORAS, A 20"

':HIí\JELOS, TAMANCOS, CINTOS, E! C.
FABHICA DE CALÇADOS-BARKEIBOS��
.A L H E U *� E � p� :: I

secç�:�,�asR:'::�M�
lstlnçãe e eleza

Com Economia
nos Trabalhos do

COi'�SULTORiO---l{ua Tra
ano N. le das 10 ;is 12 í;'

das I 5 as 16 I 12 horas. Só
Consultoria Técnico defELEF. 1.285

IVO A. CAUDURO PICCOLI
Engei..,hefiro (;&1111

I Prof!ssio�ais habilitados para todos
os r'8.-nos d� engenharia

I Adminlstraçáo, construção e reforma de prédios com

pagamentos em prestações

Projé·t�'\s em geral

Elcritorio central:

Port
Rua 7 de Setembro, 47
O União

Dr. Clari bs I"
te Gaivão Partos .. - Moléstias de

Senhoras c

Molestias de crianças

Dlrc�lJr dêri Matern6��tal
M�tUco !i!o H@$pitall

ADVOGADO
Avisa aos amigos e

antigos eonstitulntes que
reabriu seu escrltorio de
advocacia e continua a

aceitar chamados para
trabalhar em qualquer
comarca do Estado.

E scritorlo: R. Deodoro n° 15

FONt. 1.66.1

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

(Curso de especíaJizaç o em

I
.

d h) 1ratatnento moderno dasmo estias e sen oras

motestias do Pulmão

I· <\t�nct.e na Y\l!atemí?ad: Consult.-R. loão Pmt::. I �i

até as 8 Il.i da manhã l ekfone. 1'-;91

'11" e éí .:zr�f' " ,·��:ulto,.io: II l<e�. HotelOJorÍa.Fone 1333
ANI) t. 'I <, f�IH I fll. 49 Conmita!; das j 3 á 16 hrs,

I
_, I .... -"� . ..,_ .... � ... ,

__, ...._....,--.... ..._� ....." .. " •• � ......_._.•__ .. __ .•• , .......__ .

----
""Bta f h htiWlf'it'tt :&ai íWêMBBãF3Z' Dt'$'"·- , ',- !�aaiil!_1 ri srnikõiii

I
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;;;;.;;;:_�WW,;;;-.ç.Çri";'i':'·:;�I����ft't���
Preoiosas

um juiz
de

halilo n/a

IngD�te��rllD

.

i .',& 1,."} .,." .., ....,,

J��i;;'t��iho
do Inundo

,I

f&'

consid�'rações
Não nos levem a mal colegios e inspetores estas comi

derações, ditadas pelo amor á causa do ensino, que tamoem lhes
é comum. Falamos em tése. Não visamos ind.vidualidades, nem

11181es, causas e remedlDs 'q_ueremo� diminuir os meritos de i�slituições e pessoas que tanto e LONDRÊS,"'i'2"U'':P:i:-;::
tao dedlcadamente fazem pelo <eoSJnO em nossa r'ltr a meire vu: d-pois de murto- tI! i,

.

RIO, 12 - O juiz Ribas Carneiro, conforme foi noti- 0- m al'ilL&6ia EnN"Ed'AArAWo'i42Ld'mo� ecêses, o Mjni5terio do Tr aba- ;: ; í�, I,�)
clld., dene!ou o raandado de Segurança requerido por um grupo

' I ,

lho in[br.fla�;que houve 1IUl'Ilen1() ;, " ,S ,1,3:1 f. ;·i()

de estudantes d f I d d d
de empregos e reduçao ;).)5 cho- 'lU,," (J';t;.'(." (, h,;" s-. ,

.. i

reprova OS por a ta e mé ia, em cursos e admis-
"

r , I� i, ,I' (1

si�" .

O fáto em si já é expressivo. Mas as ccnsiderações em que mO rro meurs. lnfoHlll'l I) VIin, o do mundo, pOIS CI nf;� �, L) .nc-

• JUIZ fund.,....nt u
.

d
.

de manif
.

que o numero de {l'nlJf -;' � 1\ i.' "'Í,'1.
l "

.

•

g\:J o a propna ecrsão põem e mam este o que m- c-<

(1

f.hzment�dttdadubZ a'lp.etição dos estudantes. Assim, diz Q julgador: I B liheta d ,''") R',O P � "".�;))" G,." , �I�i,�:t��a �:it�19c�denJ::�t�li: ;;r:"d::
;�, I. "

: '

.' «1-\ meci a "': rasi eira - e constrangido cumpro ti obrigação
>

-"
I." s-r > "',

,

.; ,[ <.",,�.,,-- '1''.'' ',''')' '':, J' j ".'
d. anotar sta'

.

d d d
.

I d d zata de São p,i;:l, .' 11.371 milhomens,correspondendo 'rt,�rrl'." 1",''''.1,i .... I , I' I,> ,',. "" :-.. -

- e se esqulvan o \. o ever saCIa e esta ar, en-
- >." 1 ... ", � 1" ,

' • , -

trtaando'se á dlsplicênciâ cultural, abandonand ... o trato dos livros,
\ 38,000 luis do (,U� ern junh cidade Protetor"! IL < ho,,�' "�I �l

p.- completo surda a. apêlo de Ruí Barbosa na sua oração aos RIO, 12--Nenauma Capi- bom coração c canritívo. foi,' \� '100 -Ó, 11 �rl, :"" '" h" Harris declara co II h j;, ,,(,n','"

Itacha.relandos do Colegio Anchieta, de Nova Friburgo:. tal existe no mundo mais certa vez, procurado par u:!)
1'1l11 :'�T"Z. (film, dt prd)"t'lr:," 11'1' i\;' I' ii 'o

Nã. ha quero esteja poupando palmas á aludida decisão c pitoresca, talvez, que a do destes malandros. O sujeito
'"8rm�'r R:i1:do� l"'"t{I5\"

I
na

mesmo ano qu.. "'. k..;(,n.", rni
ás d.l.resas ��jurgatorja� que a fundamentam, porque estas expri- Brasil. A natureza extraor- chegou com cára de chôro, I

mesma data era 1,7793: 116 j� Kf-,rll'lI Esk úlu;", J ,,:eu

lJlem uma ,venfJca!�o que é do conhec�mento de todo mundo. O dinariarnente caprichosa do- entristecido alegando ter fa- clo:respon�en:lo a. u �)� r e h:çáo. em 1828. 01<1, 'F(�U'l '" ';' "OS"

padr� Arlindo Viena tornou-se conhecido pela maneira por que, J tou O Rio�de exuberantes be- lecido inesperadamente a I
ue 29,790, em

I redLiç4ó\ 4' 8� Juoh.) 'Ü'<l," 'f1C:í,'}' rí.'�, S k ,(Ih ró

...... 1 '_) d - d
.

. sP" A I,' b \ mas um aur-ienro � mil ("fT' di t
' .

_.. I'Ir.s e artl'os lae gran e repercussao e e candente veraclda'\ lezas, mUltas das quais a
e o"a. pc ava para a on', .

' po la reconn 'f t)� !,'h,,', ',!ill ) i

de, tera mostrado a. grande decadencia, o ponto de ineficiencia, o' inteligencía humana tem ti- dade do pO,r�uguês no sentIdo i
ff>,llção ao ano passado. tinham atingido a dad" 0'�1 I ti,.,

eXl:em� d� de�l1Iorahzação a que chegou eatre nós o ensinno se-- j rado proveito, adatando .. as
de lhe aUX1'Jêl.r no enterro. I "'lJir, 3u ,',11 ". :..;� Kh�r\13 \fIe

cndan&. O� Jonns passam pelos cQlegies sem aprender coisa I
ás necessidades do progres�o

O homcmzinho da venda i '

vesw !line);" tel;" agora 1 1 (]

al,u�aJ e. co?,equentemente, se� nenhuma bAse .dentram .os CUrs9& e ás exigencias do nível logo se comp�decet:. ChamlJu I tI r.relro, onde encontrou o anos. A idade de $�'U pai 'n:i\

5U�r�oles, cUJos programas, par ISSO mesmo, d,ficilmpnle Doderão cultural do povo. Muitas ou- o malandro a parte e deU-I «V1UVO- de lenço em volta entt�i.) d" 140 "ii", ti, !íiit\i'l\(l,

�.uJar.
., .

,.

tras, porém, vivem relega- I�? uma nota de c�m mill do pescoço, a batc� paIm S o que Já fi id,\cL :tllnlt'.l1 ,J �

O JUIZ RI�as lamenta que a n�sa mocidade esteja deser. daS, hwladas do conjunto ar-
reis. Era o q_ue P?�la fazer! frente J Lun'1 cabrocha q;;e S:Õ1W. O e"ÚI..-!o de f,lIud� ti,

t�.�o ., d�ver social de e�tudar. A verda?e é manifesta. Mas tistico e social d� metropol�. em seu �eu n�neflcío. O ma-
\

s� requ..:bravi:{ �o, som

ClorS::nlln
é �.drflirllvcl, t�t:rJt) ó nk�

c_pre assmalar que', para ISSO, tem conc(jrndo poderQsamente a Dentre estas estao os mor- randro redobroJ o chóro e Violão e do pandeirO. O pur- mo U:iH nlnâ d<: lo Ili'H)S >i�

••rcantilização do ensinJ .secundario. Já temos observado aqui, por ros, as favela� da cidade. AO agradectu, ,Iamentlmdo kr tuguê,� fj�ou estupefAto e id"dt:. AP�"'lilS pr,dr.·1l til:1 ,), f. '!

exemplo. que casasl de bIcho. e c',llegios pululam. por t�d.s 05 cauto, tempo d�s s�udo5as .:ampa-
ainda q{�e Incomod,ar a ou> qu:z, reagir desm :1:;c,llrando I e ,'n':ontra-s;·) ã\r.,t":do dI). ,Cil; Ha.

da clda��, co�o a mais facII e ren?osa das mdustnas. Fali1m0s nhas eleitoraiS �sses pontos.tros amigos àté ah.anç�r I) o in,:llandro. 01h�11, pi)(é!�'I't.::t
ePl ambas (B Vl�HI'·;. ,',,) 0""0"

fiID tése,�ile� Tlsar nt:n.hum estabeleCimento e sem incluir as e�ce- tin�am, aind<l, ce�ta pers?'
bastante para os funera:s da p,ua o grupo e VIU qU,e, a il hsta '1U� () op�rl)'St� t�stfjb h:" ,1,/:1

çael,que !ehzmente eXistem. Mas cumpre reconhecer que mUItos naltdade, personaltdade polt- esposi.
,

l:stavam pod.erosus blCéps I
H'rn ,1U'i'111i um lt:COl<k. �kntn

C�ilO� 10 fuorecem, em .vez de contrariar essa deploravel dii' tica, pois de suas alturas A tardInha, o hJmem .da que lhe poderiam g�r fatais.

I
perdeu lambem um d(·,do poleg�r

pllcencla c.ultural de nossa Juventude. O intuito de lucro faz que desc1am, periodicamente, venda I�mbrou ·se do at:.> O ,malalldro, cin'camel1te, durante a guerf� d(,s bo-r" (�'l

pacueo:a m:serue1meate os professores, que por isso mesmo não ponderaveis eleitores que que pratlcára e quiz realça- CGntmuou o :;ambd, qual p�rticipo ..l ji cumo velb

pod.e. ler. os �e1hores: um bo� pr�fessor nã� se submete a lecionar exerciam certa influencia so- �, comparecendo ao e�terro. ,

Vendo q�:.: se col()dra em I c.?2';.b_�l:�;� "_MFt __ �n ... _."..

a. CUI�O mIl lél� por aula; �entu-se-Ia amesqumhado e desmoralizado bre as urnas. Hoje, porém, L.:f� un:ta demonstraçao d';! I u�a sl!Ua�aD melll�d�osa e
,

SI Q hI;6se. Acresce que� SI o professo� quer ser eneriicl) e exi- vivem por si me$mos, esque- sol,ldar.ledade que ? pobr� I nao desqando _a Inli�iz:lde! V d urná chl1carl'l,

I�nte, e taxad,) d� carrança e desre5�e�tado pelos alunos. E Q:q cidos dos poderes publicos, operarlO bel.! mereCia, E, de:-I daquela g�nte, tao pengo:�,\ I en e-se tl<:�t1i CApital.
tliretores do coleglO. em vez de prestigiarem o lente, aconselhllm- formando massas s�cialmen- xando os seus afazeres entr\:- o portugues valeu-se do seu com 3 m')ladHlS e COiO 168 me·

lhe. il1lpôem-lh:até mais �randura e toleraocia, pois que, aliás, OI te h.eterogen�as, que �esi�tem gues ao �aixeiro, là :e foi, :spirit.o de, inteligel1�ja ("li tros de C{)mpr;mento � 120 a 13')

8.lunes dese�ta[ao o coleglO e procurarão outro, uma vez que sub- ás mtemperles da mlsentl: e morro aCl0i, á prOCil�a da ap oXlln��dü,se de te1tado metro;; de h'Ugura,mais ru rrcno'l

:,ste e se. mcrementa, tambem no �nsino secundario, a telOivel .da �umilhaçã�. �sses mo!ros, casa, do VIUVO. E,m ;m,elo da. ta cabí?cna, ,e. retorcenJ�) os I Preço
com o )topnelí:Hi!),

",oncorrencla, comum a todo o co�erclO. ,cheIOs de CaZII1naS sórdidas, cam!�ho, porém, O,l'h!, 11 I., lass:co� blgódes. gritou: l{lf(1nD�çÕes tlf'stA red5Jçào_
ASSHD é que taDios coleglOs são ao mesmo tempo yitimas e montadas umas sobre as de vwlão e asam al'-'gre d,; \

• RapazIada, eu tamb�m sou

cau�a& d� decade l�ia do ensino, p:>r isso que os moços. o qu� outras .e. d�safia�do as leis um samba, ritmicamente can',' dI) va�uihl). gim. ao
. ,ent-<.:rru C' 1\ S A

querem e apenas dIplomar-se, com o menor esforç(i) pOiuvel, e G de eqUlltbno, nao pl)dem, tado por uma voz de homem. da "dei unta" , maIS, C01Dú éla , � '--\

qlle mc:n•• vêem nesse ea!:ôpo � a questão do dinheiro: nAo pagam desaparecer do patriml)OÍo O tlseul> M�nuel, q�e .era I �nda est� bjb�, ba!110�íest, '- Um ca,al, "'�m f.lhm, p'��i<1'l
para aprender,. pagam'p�a se diplomar. do Rio, pois eitão integra- tambem mUIto comUniCatIvo, dar a «nssurelçâo». t: caIU de U:n:1 Oi."a nin mUlto dist:mt �

.

Este CIrculo VICI61S0 em que se aperta o ensino secundrrio, dos nas suas tradições, como ent�n 1eu de vêr a festa e' I no samba, Juntamente co'n do C(íhtro da CIdade e seja (;1:":

obVIO é que s.mente Oli podere5 public')s poderão romper em escola que são do samba e dalI esperar a passagem d) I os malandros, já fartos qUE' C&iHlrUÇ!O r"ecente. Paga-se ai,;

sa!v.çb da cultura nacional. Urge empregar todos .5 mei!):; de da malandragem. Os morros enterro. Embarafustou-se pel� 1 �stavam de farrear com I) '1'1'0 MIO nde1\nt!\do (! firm,\-;·-!

_fiscalização energica e eficaz. Tem razão, país, o juiz Ribas quand0 daqui têm uma alma pr(lpria c�sa a dentro jqdo sair no I di'1h"'irQ do enJi'rro .. c:,.,l't{r"lo.

a�ela para o govêrno federal, pleiteandQ medidas e org4oiamo4 que ê a alma do malandro,
atI'" nessc fito. E, salvo melhor juiz"', a ação federal deveria do homem que vive sem

t!inlbem este8d61r�se Il .ufros pontos, até aqui descuidade1i. Pri.eiro, fazer esforço, maquinando
Jllie. se a seleção, como a «ret ibuição» dos professores dos colegial! diaiolicamente os mais arro-

pa�hculare8. O que acima dissemos comprova que n!o estam0t jados planos que lhe facul-
, /ullantaDdo um dislate: é de presumir que um professEM' bem pago tem tirar o dinheiro do pobre,
ê um ��. professor, e vice-versa. E cumpre ap'!rtar aR crl!veir�u incauto, Poucos são os per- i
díl J..ablhtaç!f) d8S professores no Deparmento Federal da Educação. versos e qua5i nenhuns Qsl
Ui'" e.pecie de C.llCUrS!) de competencia não tôra ab5urdo, p.s criminosos. Em parte, a cio ic_ura e en.ioo aí seja particuLu, o lentl3 está exercendo missão vilizaçio já os alijou dai,
pldt�ca a dizer bem de perto e bem fuodo com o futuro da conservando, no entanto, os

Patna. O que agora se faz é um lJIéro concurso de titulas, que malandros, que existem em

si satisfaz quanto a professores ja habilitados por con�urso de grande numero. São tipo;
,r.:ya••ta eatabelecilllentos oficiais é, no geral, ineficiente quanto caracteristicos já bem conhe
.. dCllllis,E cidos da cidade. Inofensivos

Importa ainda defender ét moralidade do ensino quanto ao fisicamente, são vivazes e

Pfi110 Def.ato da cOllcorrencia c411nercia1. Ora, o que, como vimo., cheios de astucias e ardis.
i.pr..aieoa OI diretIJres de colegio5 particulares é o mede d. qu� Manhoso!, tudo concebem
• qu rig.r didatico lhes es.pante alunos para outros estabeleci- COlll O proposito de lesar o

..otQI mais benignos. Pois que, a par da fiscalização do ensino, homem trabalhador que é

....tat.am proTidencias a dificultarem o mais possivel as tranll- quasi sempre o portugues da
f.encia. de alunos. Si tais transferencias se fize'ls(!m apenas em venda mais proxima. Como
cirC.DItllcias excecionais rigorosamente comprovadas, o bom senso homeRj humildei que 6eral-1
_à dizendo que o nivel do ensino subiri� dt: um jàlo cillcot.nta mente são, e dotados de alta! '

por cento, porquanto o comercio do ensino partieular, ao contrario qualidades de coração os Ide qualtJuer oytro, tem entre nós uma concorrencia que s.'! expressa nossos lusitanos são OI mais
prcciaaruDte pelo detsriorado da materia venal... Não será inutil visados pela capadoçagem.
ref.r�ar aqui a nossa argumentaçio. pergulltaodo porque ,é que As cronicas popularei estão
Iarameate se dão transfClH"l1ciaa de alunos de UIJI paia outro es- repletas de episodios que fo
tabelecimento oficial? Justamente porque os moços sabem que num calizam O carater e a habi
ou i)�tro o rigor didático é o mesmo, uma vez que tais colegio&, Ii"dade do malandro do mor

maDlld.e por governos, não entra:n na tal concorrencta. ro, episodios os mais varia:.
Nem esqueçamos ser de mistér elevar o n�vel da fiscaliza" dos, cheios de ironia, sendo

�A() federal. Fiscal de ginàslo devio ser tido como um «cargllllt uns tragicos revelando uma

de alta relevancia pela express!o e responsahilidade que eRvolve. tára criminosa, e fJutros co

E, todavia, a verdade li que não passa de um «emprego», e até micos revelando, apenas, a

de uma cachegalt. Evidentemente, ha nisso erro grave. Um homem indole do explorador, como

OQ moça que a politica indica para tal posto, díficilmente será O que abaixo registramos,
um ,bom fiscal. Como nao n'o póde ser um advogado, um enge� para individualizar o tipo
n�eJro (,u qUem quer que seja que, repetimos, ve em serviço pu- geral do espertalhão das fa-
bhco de tal monta uma "'acheia», cujos vencimentos não b.lstam I

velas desta cidade, ° Manu-
, para a manutt:�ção de nifl�oem e, portanto. não podem absorver o el da venda, portugues co

I' -tl1upb ... 'e' ás" éurdad, '5> -de mnguem, t nhecido como homem de

Mel de Jatahy
OORIA

o PEITORAL QUE CURA

Tosses - Bronchi
tes e Resfriados

Tern ótirno' gosto
e está a' venda

em todas as Far
maoias do Br�asjl

, �,, ,

j

"
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TLE'TICO x v I ,
Iniciando a s,érie da "�elhof"' (jgS t.rês" tricolores e alvi-azuis jogarão

:f)a das melhores e rneis renhidas partidels cfa temporada.

('A GAZET�---_.- --- -----_. ---
--- -- =--iiiiiiiiiiiiiii�����';;;

OE RTIV
REDATOR: Osmar Cunha

AZETA x LIMOENSEAVAl' X ATL.E'TICO 5

Jogarão hoje dlais
sica. F�artidas,

campeonato

__i

LONDRES, 12 - Comuni
cam d� Jerusalem á Agencia
Reuter que foram coinetidos no

de. Será essa a segunda partida vos átos de terrorismo durante a

da "melber das três". noite passada, pouco depois que
A primeira foi vencida pelo o alto comissário da Grã-Breta

Avat.Quem vencerá a segunda? .. nha dirigia pelo radio um apêlo
á população.

I\Ia cidade velha de Jerusalem
Atuará a partida principal de foi assassinado um arabe. A po

hoje o sr. Albe;to Moritz. Apitará [Iicia teve, por eutro lado, de tra

o prelio secundario o sr. �. P. var combate com bandidos em

Neto. atividade nas colinas situadas a

__W'·\RM....WIl - léste de Nablus.. As forças po

CARTAZES liciais lograram deitar mão sobre

quatro bandidos.

terrorismo
na Terra
Santas '�Yacks" da nossas of'cínas farão,ho

je, 110 Saco dos Limões uma emocio
nante partida oe futebó I

Os graficos da «GALETA» ve:n de organizar
m quadro de futeból para tambem poderem prelíar na

arzea disputando pa-ndas do violento mas atraente des
orto bretão.

E hoje os 110Sso:. cracks farão a -ua -entrées no

undo flebolistico local, enfrentando as poderosas
>ll!C)�' j) LiTI) nse S. C, un dos -naís categor za-
os e squ.idrões V -rzeanos.

O quadro da Gazeta é composto de j?gadMes .íe

rande nomeada, destacando-se.entre todos os seguintes:
L.AURO, () arqueiro elástico.
!'; (') , �!)() i,; i ",W d. �Azeta,
t H' C\ o alab-ms a LI:. fwl ta:

0- :":--0 li ma.s vornp to . crack", do o-ze

GENINHO, ( "I' - nf .nt terno: '

uma de suas clas
disputa da
cidade

em

da
Da�do. inicie • s�rie dt:"i1Ie!ho( jpr:meira partida de ,uma série de

dai trea' Jogarlo,hoJe, DO IraW::1clo ires e que, ind.cará o campeão
da F .C.D. os esquadrões repre absoluto da cidade.
sentatives dos uaianos e tricolo T n'o tricolores como avaianos

re�, r�spectivllmeflte, campeões dr) I �5!ãO preparados e prontos para a

pnmerro e segundo. turnos do carn- I luta que promete ser ardua, mas

peonato de 1938, sob vS BllSiJi·1 brilhante para gaudio da assisten
cio� da pr, Itig!osa e benernént \ : cia que, nurnerosa, acorrerá a as-

L. F. F. I sistir a gran::!e peleja.
O� jó�os A vaí x "'tlético pel�: Preliminar

, v ,!. a', I) li 'e �e està . tor
'

'n,.,1) ') cÍ,;;,s' ·,Çl.- e, esse partidH _

Na part da p:;;!imiuar jogarão
tfJmi, todo () interesse dos fans d(,: os seguftdl» quadros que.tambem,
d .sp .rto b, dlQ ilhéu. i d'�pfJ'alão o campeouato da cida

Os outros :IÍlFJlã", t:rnb'm te.n h \_"rt'Z1 :,\ ns-
_

-:\ r-l � d." 1111nad,.. o crJmpeo-
11l;{ (1!tWél. I

t
IIIl o . Atlético Cetannens-

Q'Je - H e .n.iis au-picto-a () S vei d su j e·, rea I. vlnh'l curnpn lrlo uma grand� o�'r', C d t· T-' ti
.

sà 's 'lOS li, ,I �. f'
I, , om es mo a IjUCIlS par Ira."

.

O QUADRO j'
omanc, frente a, I mlllS c'ltegon-' h

-

, e I L· dI)d d I l)l�, as o roras, a ernaarxa a
za o'; esquadrões � Estado,

I d C F C IO esquadrão escalado é o seguinte. O" I f'
o aXIa5 , . que, naque a

H 'I·
,

O ld N lt. Iremos, m-ns, o tnco ar 01 o
t t ·d d

"

2)Lauro. Chico, ercl 10, Anú. sva o, ent:, , .

C
. I a raen e CI li e Jogara uma par-

umco quadro da apitai que não tid f t T" S CTino, Celso, Bento, Eugenio, João. f
. _j d

. 1 a ren e ao rjucas , .

tec-
01 derrete o, este ano, em can-] 3)A embaixada será eh- fiada pelo competente '- I Ichas a heiaa.

I O
·

)nico) sr. JoãoLuz., S'
,

E
. _] torneiO te 4

b ·d d
1 nlo, veJlimos: XCUrSlOuanuo t ' ..

O quadro secundaria tail1b _m não foi o VI a o
I d

>

,sendo de se esperar, de �ma parte, uma grande esignifi·
B tajaí,pDr uas v'�ze�, empatoutnistiC;Q do Lira 5)
cem o Lauro Muller F. C. ptlf:

cativa exibição. 2x2 e venceu o CIp F, C. por! . , , 16)2x 1. Foi a Blumenau e obteve de: O '.melO de teDls organizado
AVAI' Brasil S. C. um h:;ofoso empate I pel� Lira obteve o m,ais franco J

dr' 3x3. A seguir ,�steve em Tu-
f
apOlO -de todos os p;atlcdn!es do:

barão onde empatou por I xl, e, í e'p::Jlte
brar:co.

.

U: �', c)ficio do qual a Liga venceu o Hercilio Luz F. C. por'. Nada menos de 24 Jogadores.
'(

,

ec t.,Jsou to rna r Conhec i - 2x I. i IOsc�everam-se no campeonato ame�

men to : ricano, MS classes A e B rnascu-

Pamlfemo. a transcrever, sem comentarios, a c6pia de Em vista de tão brilhrwte car-' linas e classe A, f@minina.'

ofióo n. 151105, de 10 de agollto corrente, do Aval F. C, á L. tHZ os torcedores l(\cai� não hesi-: Ontem á tSIr:le tiveram inicio

F. F. versando sobre o incid:nte havido apos o jogo r:le domingo laram em apontar o qu�dro de
i as preliminares com entusiasmo

d Secura como o único capaz de íl desusado.passa o.

Eil.o: fazer sombra ao AVé.lí então em I

1í/.·� «limo. sr. Presidc?te.da LigA �lorianopolit,8na de Futeból. grande fórma.
, '! Premios

IJ ESTA Concernente ao lDel Jente havido no domlOgo p. pa�5ado. As espf>ranças. porem, rUIT3,111.. A
..

I d f.

" O O
. '

d J. -

O A 11.
.

d' , 'I
os pnmelfClS co Qca os (!)ram

(>otre o sr Precoplo . unques, captam e n0530 qUlHro prmcl- t dlco lSI,JU'OU um turno
f'd d 'h I liA F'.

N d L- 'd J" � f'd é
oerecl as me ai as:pea a·

Pai e o sr Nelson M. i unes r(�presentante essa igll na oarhe li m0(1e�tls51mo ten",o S') fi o rev Zt5. - n Ip d
.

C
'

I' II. .

,

,

b CI b A I' C' d E' 1 vonta, fU ebela apita !zação
de campeonato r�ahlada entre t!�te Ou e e o li e I ético ata·; esmaga ores,

.

CJue lU suas peças I,
"M h d & C· n

I I· d ?" D' d':l I e ac a o la. .

rinense-vimcs, dec arar-voI por sI) ICltaçlo o n r ')COplO
' estavam· esaJu�ta� as.

A d h'
...

,
,

d
' "'J I, M N 'I V d AI li provas e o)e, terão InICIO

Ourique. que as paluras por II mgldas ao sr. 1- e s'_)n . un'�s em o s�gun o €: com e e , 8 h
'

,

I f "I P' I h 'Ih b" I d
'

I as oras. Ab i
,..,

o foram lIum momento de exs tação, cen orme e e m�An:lO. rocoplO, rt ou a oa estrc a o Inco er. r rao as sessões:
00 di. seguinte ao do j�lo, d ·c1arou, pessoéllme'lte, ao Ir. Nelson I E, o team, agou em fórma le-

M. Nunes seu particular _mia0. 'vou de vencida todos os seus ad-

Outro nio fO�5e o m'1tiYÇl que.., levou oi to;nar til atitude,: versarias conquista!1do� brilhante·
F' ala-se, ede ano de um possi-

nlQ viriamos á vossa pre�ença fazer a presente dec1araçao. i mente. o campeonato do retum0,
vel campeonato estadoal de tenis.

Cem. aténuante e,m favor. do nos.!), a,m ldor, ternos li acr,�s_'1 . Cumpnam-sel! em, part"e, as pre- I b
" I d __em ramos, por isso,a05 tenistas

centar que, ha 10 anos, ele pallcll o �ut.e!)ol n!�t<\ Cóiplt\. sem I v,sOe,s e s· us turcldas.
LJ ) do ira que se mantenhlJfQl em

ter, no entanto, U,lHI única faltl1 qu: d'�$1�on� • SUil ,C')[J .llJ!a or: fôrma para que, condignamente,
diversas ve:tes intl�arOlJ. camo elem,�nto .-�f�tíY.), o _J(Jl):.l.d Jo J Cl-

i
E hí)i�. teremos, �pela quinta

..

b 1
-. ,

f L pmsam repre�enhH a no! ia Capi-
pital, ocupando' II pO�'ç�) 'n'15 "(l' Ii ln' 'J; ;; ) 'o ': � ._"1'?, t,-,L ',1',,0, rente a r'mote 05

center-half, e, n�'S!l "rdu,,' t:lc.J "bê ;ci'l, ,� ,,!]: \; '> '1 '") \ 'ri QPlno{'s rivais disputando lol
lal frente ás poderosas Draquettes"
d� JoiDvile, Blumennu e Itaja}.

um defensor ardoroso. lnk1ig "t,-,,. 0 (� i i " ",1' 'l' l' '!.', ---��������!!'!!lI!����!�����!I!III���
dilci;lina espolhva e sociflL. Prevalece0mos-Dos do ensejo que se nos oferece, pai'" rei·

No corrente aoo, OCUP()u', per indlc�<ã, dr s\ Glub,-', O krar-w's as seguranças de elevada consideração e estima.

cargo de TeseuT�iro de'<vI!I Li�a_ cargo êN' ri qu". O� c;rCuflstan

cias a�heias á sua vont"dr'"tl",vc qll' eX"i)-""'-' [.-r_ -- ,;\ lIga,
ao 1'I()8 fuer a devída cúmuOl�açiio. teCld" em toro,) de sua alua· I
çãa, como ! e�oureito, as melhofts referf'ncI8s.

São esta!'. sr. Presidente, &5 dedara.çÕt'S que, no momen

to, nos cumprem fazer, na espetativa de que essa Liga as tomará

111\ devida con5ideração, não como medida de exceção, mas, so-

�e.tudo, de eqmd"de e ill�tiça, por um Clube que, sobreponrlo-<;f�
-11 t0&' os preconceitos e resenllmentos, tem procura�o elevar, ca-

I rada""vez mais. o conceito em que é tido o esporte em nossa ter- tomar

Arbitros

8DE8N., O lider de.
ciD.mas

PROGRAMAS DE HOJE:
A'S 2 HORAS:

Vesperal Lider
BRASIL EM FÓCO N. 32-
naco O F B

INDIOS MODERKOS-dese-

Caxias x Tijueas

CHARLAUTH,

nhos coloridos
PAIXÃO AGUDA--desenhos
AVENTURAS DE UM AVES
TRU.-desenhos

A.LCAPARRAS DO HAWAI

ê o creme que revolucionou 9

mundo velho, e, óra revoluciona a

America do Sul.

L. F. - F. VERSUS

-variedades
QUEM BEM AMA ...CAS
TIGA-deliciosa comedil\ che extinguirà as sardas, pano'
com Tvrone I )ower, L.reta fa-vos e espinhas, fem a minima
Young

-

e Don Ameche irritação deixando-lhe a cutis.

7) A SOMBRA. DO -ESCOR· limpa. macia e fresca.
PIÃO-mais dois sensacio-

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

nais deste &lrrJe em série:;.
Pleço--I$OOO.

CHARLAUTH
nle é um creme comum

CHARLAUTH

-A'S 4,30, 6,30 e 8.30 hora�:
SHIRLEY TEMPLE, a na

morada do mundo, falando e can'

tando na complicada lingl!la dos
mandarins na deliciosa comedia em

que têm parte saliente a querida
n�tarn ALICE FAYE � o extra

ordinario g�lan RUBERT YOUNG.r
Peque.a elaod.stiaa

cartaz o formidavel drama da Fcx
com Simone Simon e James Ste·
wart

aétÜII. Cê.

Preço- I $000.

.511ii "ROA•••

Lemb•••d.

REX, � 2 heras:

ROBINSON CRUSOE'-

FILl-JA DE MARIA com

O PIO S. FRANCISCO-nac. da Dorothéa Wieck
DFR

•

FANTASMA INVISIVEL
com, Harry Piol.
Preçf)-1.000.

continuação.

(AIs,) WAL1 ER LANGE-PreJidente
EuclIdes Fernandes- I ('). Secretario

FOX AIRPLAN
NE\VS N.20174,

contendo além de outras reporta
gens de frislànte atualidade,as mais -A'S -4,30, 6,30 e 8,.30 horas.:
interessantes e ainda :néditas re- O PRISIONEIRO DE
portagens sobre a formidavel dis·

ZENDA R Id C I
puta pela r.onquista da COPA

M di' cCom Ilona o man e

DO MUNDO ,a e eIne arro.
entre as eqUipei pdo BRASIL � POLONIA,ond'e

I
I reços-2$500 f' 2$000.

vemos as fulminantes escapadas de
nouos jogadores e o espetacular
goal de Leonidas que nos deu a

Euclicies Fernandes
1. Secretario

viteria.
Chamamos a atençãe do distinto

público para essa reportagem,tanto
msis, que SliDmentc heje. será ela
focalinda.

.

Precos-2$500 e 2$000.
Cri�nças ás 4,30 horas: I $500

TEATRO A. DE CAR
VALf-IO-Rsyal. Cine·TeatrCl

Em respo,ta a L.F.F. publiCOU em sua nota o6cial. não

Iconhecimento do referido oficio.
E porque? Para amanhã o "líder" tem em

-------
< --------

_��:G�--�A�'i�Z:::;;..=-E=-;,..���--.---���'�'��L.�-I�M�._ii�OENSE

CONFE'RE com o original

-ás 2 h.ras-pela Compa
nhia de COlJledias Ribeiro Can
céla FEITIÇO.

Pré!rft -I $500.

''I.

-ás 8,15 horas: O OU fRO
ANO '(E' vaudeville dB Corrêa
Varela.

Freçe: - 3$000.

,Fazendo sell "debllt" no "soccer" florianopolitano o esquadrão da
"Gazeta·' jogará, hoje, uana grande sensacional- partida frente ao LilDoense.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



PRor . .FJ:.ftNANDQMAClfA""O --A senhorinha Alma, filha do
. . . .

sr. Apri,io Silva, funeionario daO distinto .ilu�a�I�lIls�a :P-sr- Secretaria di Segurança Publiea;
.a�d. Machado VI.Ir�, .ve pauar -8 menine José, filhe do sr.

1t0J'. a sua �a.ta. natalícia.

I
Luci••Q

SOlaE.iI' grafieo.'Iiura de ,ranãe destaque no
_

Irla,iltério eatarinanse, .ode "seu CHEgA. UNSvasto lIaber .Ievou-o UI post••
àe .aio� pr.ieç;o, ocupou tam- Eltá em Floriaaopolis o nosso

hem. v:art•1 car:.s ., r�llTo na distinto conterraneo ar. Tito �ia
ad.ullItraçlo, em .s ,UIIII a sua chiní acatado industrial em La
inteireza de caráter sobremedo gel.

'

bastante o enalteceraes. Nos úl
ti.ol a.o., confiou-lhe o G.ver- CEL. GENEROSO DE OLI-
no d. EltadQ a direção da Bi- VEIRA
bliotéca pú.lila, ende a lua olua
é • melhor ateatade da sua de
dicação .� blm público, reorga
niz••de aquele departameato de
ma..ira .. tomal-c capaz de GGr

reap.n"er á lua finalidade. «A
GUita" pra".iro.amente e.yia
ao prof.Bilr Fernasdo Maehado,
as .ua. f.licitaçõei.

CIDADE DO SALVADOn.13 h'tvi,lr;1 d,�" lP'ln';'; !" '" 1,':
.- O <Estado da Baia», ouviu l) ções em ouro d(i� d":!Í"'" i ,t., \'0 h

sr. Arnaldo Silveira que hoje che-. <Lampeão > como tsrubern ti � ,�i'

gúll a esta capital transportando I companheira.
,B cabeças de- Lampeão (' Maria! As cabeças de «L",m:,,,,�IJ» e ri;

Bonita, que declarou: i < '.'1aria Bon i til' fir. ",ii) !Ir,' " j 'i·

-Fui expontaneamen te a l'vI1I-\ sei!
do serV.iço ;\.10

i i

I.';
i du (,;;

ceió para modelar em l:e�:ll) as ta.lo. ...

cabeças de Lampeão e Maria BO-1
-.--.-.------�--- .. -

�-'.
--

.�-'
3

O �orr,ft n.ta trabalho que me foi muito 'Z"a��.\ � �">,)�H'1ll '\r�� g�
fAMII � .. '. E . ., i\!l.������ ",*,�."s�dilicil porque O!I ossos estavam

triturados !l co.ronhadtlS de fuzil. 'WIalan'.. :4 ft�OGOTA', Colo.bia, 13 In- E me di�puz ti '�se tl'll.balho per- 'fJJ!
' i,,&e}�lg

rormacões de Medelin dizem que que varios Estados disputavam
aproximadamente trinta pessoas as cabeças parti OI 5ClU museus,
morreram em censaquencía do de
sabamento li1e um morro em Los: mas consegui que o interventor

li' 1 André, De""artamento Qe Auqlllo- aiageano preferisse cede-lo á Baía.
1.' orAIII nosaea: as para o �u'o F

ALUGA-SE uma esplendida sale d f dd Id
.

E' quía, Ainda hoje entreguei a sinistr»
----------------

•'" '" e pro enora, . aVJna· ien-

--m iiiiiiii-ÍÍl---e". ul'j.;a que transportei au Inetitu- f d· g t ·c;\para escritorio. COlll 2 janelas, tério, Adair Morreira Post, Ju- --- .UIi

-I ez O Ia nos I )�fJ
no!! altos da Livrarill Moderna, cilia Vei,a Magalhães, CorJl!lilelita to Nina Hodrigues.
de Pedro Xavier. Ciso Melo, Osvaldiua Borba e Ondiua PO

Jnterrogtldo se i'ritl exibír a�

d·:JI propr;::.l m·o\!llllTratar na me!lmll Livrsria. Guedes. ' O TE . cabeçes para o público, respondeu UI � Bta

I
.,- !:'t'" o sr. Arnaldo Silveira.

! ·
.

-- .. , - -

. -Considere () sensaneionali:;mo Qestia
I Dr. A�m·ln"lo Tavares _o.V!�!.us·!...D·t.riz, 'lDepa!otamento de Aé· inconveniente. Penlo que ell15

__ ..... �....
I'onaudea �ivll

I dtverão ser vistas, unicamente,
CIRURGIAO-ESPECIALISTA AS8i13tuts do prof. Sanl!on pel�8 médicos, professorei, €stun-

CcmlultslI das 10 á!! 12 e dal3 16 á. 18-João Pinto,78ob-Tel, 145() ,Boietim diário da Esta- I dantes e estur!io�os. .

i -

A� �. t-1óg·lca Acrescentou amdtl o ent.reVIS-
iiiiiiiiiiii'iiiiiiiiii-iiiiiiiiiii_iii'ii'iiiiiiiiiiiiiiiiili'iiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiãiiiiiiiiiifílii'iidlíiiiiiiilillEiFEiiiiiiijij.ii-iiIi*li-iitiiii."."1

çao ero�c..ma U'I
la.to que, a pós recons ti lo ida, a

cabeça de «Lumpeão» foi reco-

Ora. JOS-=PNINA SCHWJ:IDSON Previsões para o período da"! nhecida como �endo realmente a

L L U horai de ontem ás 18 horas do «rei do cl'lngaço), pelo antigo
de hoje: cabra do bando «Gato Bravo »,

. Ten:I?o-Bom, su i�ito a lijieira que se encontra prê!io ntt clldeiA
IllstabIhdade. Nevoolro. de Maceió.
Tllmptlratura - Estavel. Flilando á imprensa o dr. Silo
Ventoi: - De nordéste • suéste, veir. declarou que teve grande

frescol. trabalho para fazer a recomposi-
As temperaturlil� extremas d.e ção, pois ali duas cabaças tinha m

anttm, foram: maxlma 21.1 e ml- lodos os ussos fraturados, prova
I uima 11.8 registradas, respecti- velmente devido a coronhadas
'vamente, Ih li.OO e 5.00 hores. de armM.

M!!!I!l!!!!!JNJ_IDI!!Ii!l51i11Ii!1!lillBIll'IRlM!tMfWl!i&l!ilmn__
a

11 Ac""entau " de Silvei,. que Ca rvão cata rinense
sensal'a-o max·,ma da temporada (. I�

"

�''"
I . •• IMPORT..L\NTIE OPiE",• o iaittlo da apros••taeão da _araVUhOti8 pr.ou�ão � iecreto .. lel dlspon-j RA ....A-O'ij����3����W. u v

� Uníted � ,do sobre o calcu- Acaba de se organizl'lr lUl3ta ci·
,�""",,,_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,<,,,,,,,,,,,",..-_-.,,,,,,,,,:1Wl dade, mais uma eIt1pr�Z!1 ,ar,1.....����A���....���

I d t explorar o rico carvão de nos!. I

O as aposen a., terg·�r. Ernesto Lacombe conhp-

dor.as e pensoNes cido homem de nfICoeios acaba d"
. I adquirir lJIJlII du (Mi!! iotp0!'trHl .

tes reservas carvoeira. dellta zoo

RIO, 13 O presidente da R.· Da.

publica as:sinou decreto-lei J'lroro- A mina eatá devidamente r�gi$dando o prazo para conclusSe do trada e conltll de cêrca de 90 10-estudo do plano de beneflclol a

'('Ue se refere o arUda 16,b decreto tel! colonial o que lae 8f1segufH
n'. 22.872, de 20 de julho de 1933, uma .lllpaci1ftd@ aproximada ti"
até 30 de Junho dt 1939, continuan- 22 milhões e quinhentas mil t.)-
do, provis.riamente, a fazer-Be o I d d

I calculo de todas as aposentadorias ne a as e carvão.
8 pensões a razio de 70010, respei. Segundo e:atamo! informado�.
lados OI limites mi.imol cstabele- pretende em breve o Ir. Ernel'l0
cid,,! no p 'ragraro l'd' d� artiges 67 Lac.mbe, construir um ramal fto"
e no .rUII' 5� do t8 ..0 decret", ,

.

lt d r h d E F Icmquanto nio entrarem em villor.
IM que Ir. .

a m a ti .'-" • ) .

o. coeficiente••• plano atuarial de
I
Tereza Cn�tlUft até A regli!) c� r

.

apolentadorla e pem:õe.. Pelo mel·
I
bonifera de eua conceuão, coo·

mo decreto-lei fica prorrogado por

I
correndo de.tll arte para o em i·

um a.o o mandato dos membrolll .

d' d
. .

!
�o Censelho Administrativo do quecl?I��to. a 10 �.tna nacwn_R .

InlUtuto de Aposentadoria c Pen- A InICIatIva partIcular precJC '\

sões 40s Maritim... merecaf CI amparo do Govern j

}<'ederal o qual deve aparelhar "I

Elltrada de F.rro com OI melhn
raaento. de que tanto cartc.,

PRODIGIO, significa MILAGRE afim de qu'l (l. tral'l�porlel lt·,·,
MILAGRE significa restrel não .ofram delon,ss e en

t.rp,clmentol .

O Br. Lacombe tem .ido muiLn
ffllicitado por ter reali.il!do .lSa

valifll. operação, • nó. d.qui.
dê.te ,edaço do .sul Catarin.nn·"
I!(U' tanto amanlo! • a cujo sol '

I

• .r. Lacombe yem .mpreltand.
a .ua inconaparlvel energia e dr

dirá loro ilorrindo: que produtfJ dic.ção, lhe envia.ol'lI nnss('q
mar.vilholol melhore. de.eios d. felicidade. n. I

IlOVO negolio que vae encetar.

Defluiu, ô.t•• , o .ninnario
':·.atalicio d. exm.. .ra. d. Agar
��IS,ua4l••, '.pOil. do ir. dr. Cor
uelio J'.,lllDde., digne Inspetor
d. AUud.gll deita CalJital.
Da.. de IXcellu Tirtudell a

4i.'iat...influiant. foi muito
c••primentadl p.lQS eirculo. de
iII.. r.l.�e•.

SRA. JAIME CARREIRÃO

P.... .mlnai o .niver.ario I.at.lilli. da &Xllla. ara. d. Decia
Can.do C.rreirio, virtuosa cOII-1
.urt, do .r. Jaime Correirão, alto

i

fuDcionario dOI Correios e Tele
,rafoa. Dotada d. iuvul,sr bon"
.ade, • di.tinta dama terá opor"
t.nid.d. de constatar o alto 'fau

.

•e e.tim. em que é tida na fa-:
• iIi. florianopolitana. I

cA Gazeta � r.eilpeitosam8nt. !
....primIDta. IIDIl. LUIZ GALLOTTl

O DO••O ilu.tr. eltnterrsneo dr·1
Lui. G.llotti, um. das ••i. bri
ta..t•• inteli"ufiaa da nOBla ter

ra e lllri.ta d. ,rllnd. reDome,
lu .DO••ma.laã. D. lua peno
••li••dt i.corruptivel .01110 iuiz,
•a ••• impar.iaUda., na. lual

.tit•••••• mail frizantel dewooll-j
traçõ.. de .ua inteireza moral,
�i&t. bela •• iul,amentos da

\opiDiio pública , da alta lIIagis-
trat.r. blalileiras..

. Inteiro na mail perft'ita ace

.eiOt d. ter.o, cult. COIllO 010.

t.ra. previ prlfvad. dOI leUfi

.sri.tr.i. p.r.cer•• , C0010 Pro
cur.d.r Geral d. :República, .n
tie ...u. ,rivil.riada inteliiencia
aliada í vaata cultura de quo é

,enltor, o ar. Luiz Gall.tti. bem
meree. a ad.iraçlo e co.ceito

tlue di.fruta.
O. di «A Gazeta> envism ao

diilti.to a.iven.riante o .eu .aia
afetuo•• abraCei. com Dou,las Faibunkll ,Ir. VENOE-SE il melhor e confortave1 proprie-

d I dade do munkipio de São José.
Re,i.t. IA d.ta de amallhã o Ua e eio. Carrol dentre) da cidade com acomodnções p.ua numerosa. famiBa de tra-

aat.limo d. exma. .ra. d. Maria 'I tamento. fundos para o mar com magnifica praia de banho, ;lgua
•• Gloria Campo. G:rofalli. vir- D.el•• 'errlvei.! Ibnlto•••llas! Viu.an.:as! • • • encanada, garage pala 4 automoveís, cocheiras para cavalos e
tuo•• �onlurtt) -lO sr. Dewetrio I vacas, grande pasto, ch;\cara com diversas qualidades de arvores
Garofalli:'l, prúprietal'io da Sorv� E O lindo romance de Rudolph Rassendyl e Prlnceza flavia frutiferas, e outras dependenclas, e servida pelas linhas de onibus
'eda Gh!1'ia •

ma.Os extraordinario de todos os filmes I'
de Sãe Jost. Palhoça e Santo Amaro. Preço de ocasião.

IDama muito t'�lÍiUd,!(;( a di:; servindo de motivo ao
Para vêr e tratat', com e proprid"río, na mesma. Carlos rt

ti.ta lenhora receberá muitas fe até hoje produzidos. Poeta.

=�e8 'II 'lllab iuntamo. ai
t-----------_._--------------------- .1 ;'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-·iiiI.--�.íiiíiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_';;

Nossa
ANITERSUIOS

P.... Itoje o aniversario nata
lieí••a ':lma. Ir.. d. Francisca
Scbneider àa F.ulel., viuva de
ialltló•• [uriata e iorn.lista pa
triei., dr. Tilre '8 P'o_seca. Al
ma af.ita a. be.. noeran••

. � ••iyenlria.te, é .ere,eclora �a.
, h•••••'ens tlue Boie receberá.

"e.t.i. Itoi. .. .eu niversario
-.atalicio • um•. ara. ti. CarCllita
Bar.ui. Vieir., dirn. eon.orte

�., Br. :RailJlllnd. Vieir., dedica-
80 ial,etor de trulit0 do E.
tad••

A ••nltori.h. Ibrantinc G...el,
filha 610 .a.doso eonterraneo IiIr.

..l.leulltlre Gem.. de Miranda,
tu ••0. aoje, l.lativ. ,orque se-

ttri .uito felic;:itada.

ROBERTO WALDIR

O i.tlrel.ante menino Roberto
Waldir, filho do nOliiO amigo Ir.

Roberto C. Scàmidt, alto hncio
nario ti. importante firma Erus
fio neek. & Cia., faz ano. hoie.
O traye..o ,.rOto nr-.e-â clrea

de d••'UI inumerol .mi,uinltoll
qUI irio In.r-lhe.1 feH,itações
"ela au.piciolll data.

SI\Â, A.GAR FAGUl'(D:I.

A VOZ
..- 'LACE _ _r;. _�?'!oWJ,.t���"\w��

P-roprietarlo .

e Dhí'etm' �le5:n:,!f� wei
J A I R O C 'i. I..; J� .1\ ri. O

: ESD13,gada
I s. PAULO, 13 o menino José
I AlUno, mh3 do comerctante Caro
I melo Gonçalves .Illtil'\r:·, quando se

I dirigia tiara o colegto e viaja.fi l_l0
estrtbe de um bonde, sucedeu carr,
sendo esmagado e morto pelar, ro
das do veiculo.

Vindo de BOID Retiro acha-se
neata capital o nosso ilustre pa
tricio sr. ceI. Generoso de Olivei
ra, abastado Iazeadeiro e figura
prestigiosa naquela ZOBa.

Desabou

-----_._-------� _._------- __ o ._ ._

. As eabecas de
a

e" arla

Novas pro
fessoras Estará hoje de pL'H1 t5:;; tl ru·

macia Germllnht, li nu C()n�enteifO
Mafra.

DOMINGOS ROCHA

Cb"OU a esta cidade o Ir. 1D1l

jor Dominges Hseha, ex-deputado
estadual.

(E...�eiali.ta e.. doeuells d.
e ere_ue.s)

(;ONSULTORIO

BELO HORIZONTIi:, ::I Dndi'·
ni, a curiosa figura que tar.to : ,,

teresse tem del!J)�rt3do e qr1é ;'"

acha internado na Santa <':I\S3, f·::
o diaàncstlco dR proprla rnoleslll
de que está atacnde, tendo o dto
Antonio Aleixo, proleui'l{ da Fac .tl
dade de Medicina, conllrmado
o mesmo diagnollico, juntal1:1o iqs{)
ãs bSS'1gens de ale8;lçõei c/n favO;:'
de sua condição de médico.

R.. Felipe �ehoi.i.t, 39
HORARIO: das 10112 ás 12 e das 2 is 5 horas

De Cres-

A

HO.JE NO

REX
,

as

•

ciuma

r;A'�""'��

DE�EMBA;,INDAN�DO A ESPADA
Por seu amor Impossival... Pelo sorriso de uma dama que nunca se

ria sua.... Ele r.volocionou todo um:reino, Impelido pego destino a

uma emboscada de lutas, intrilas e perEloli !

RONALD COLMAN
-e.-

O PRISIONEIRO DE ZEN DA

(;DARLAUTB

usando o creme

CDARLAUTR

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




