
,
.

disse
França,

Daladier, na exposição
'que os beligerantes seriam. Alelllanha,
Inglaterra, Russia e Checoeslovaquia.

á Cotnissão do Exercito
Italia e

do Parla*n*o,
�ungria êontra

I : 'lriiJlOT,r lir

�
I

A
PRAGA, 2 - Informa-se que o govêrno abrirá um crédito

de 500 mil corôas cheques p-ra atender ás indenizações dos pre-I
juizos sofridos pelos sudetes, em consequeucia da divisão em can- i

.__

tõcs e por causa dos ultimos SllC�8S0S.
I

ANO

Os eausados

Um esquadrão da Marinha amerieana vai
para o Atlautiee

ANECI, 2 - A Suíça acelera as construções das fortifica
ções de todas 8S suas fronteiras, especialmente as de norte e leste.
Informes de fonte privada precisam que as fortalezas do norte são
consideradas as mais importantes e que se acham virtualmente con

cluidas. Como é natural os detalhes são ser-retos, tendo-se sabido,
não obstante, que os pontos importantes, assim como as pontes e

.

estradas S80 protegidas por íortins armados de canhões contra tan

ques e outros elementos belicos os mais aperfeiçoados e eficazes.
Alem do mais as autoridades helveticas concluiram prepa

rativos nas fronteiras que suo patrulhadas dia e noite por destaca
mentos especiais, ao passo que o efetivo total de suas tropas regu
lares, que constantemente as vigiam, eleva-se a cêrca de dez mil
o..l.omenl.

Hitler fará um ultimatum

rando-se que êle venha a exercer muita influencia sobre a Sltuaçã'o
Checoeslovaquia. Acredita-se que num dos discursos que pronuncia
rá por ocasião dêsse congresso Hitler dirigirá um ultimatum á Che
coeslovaquia.

PARIS, 2 - Os membros da Comissão do Exército no

Parlamento revelaram que Daladier fez-lhe uma clara exposição do
panorama numa passivei guerra europên, colocando a Alemanha, a

Italia e a Hungria somo inimigas ela França em tal eventualidade.
Como aliadas agrupou a Hussia, a Inglaterra e a Checoslováquia.

ootes e estradas protegidas por fortius

WASHINGTON, 2 - O departamento da Marinha infor
mou que um esquadrão da frota americana irá para a costa do A
tlantico. Esse esquadrão será constituido de sete cruzadores de 10.000
toneladas e de sete destroiera, Assim, toda a esquadra americana
irá para a costa do Atlantico, fato que ocorre pela primeira vez ha
muitos anos.

A (.alavra dos lidel"es alemães

BERLIM, 2 - Atribue-se grande importancia ao congresso
nazista de Nueremberg, que se realizará na próxima semana espe-

PARIS, :: - A reunião do Reichstag e o Congresso de
Nuremberg, nos primeiros dias de setembro são consideradas nos

circulos políticos locais, como um dos mais importantes aconteci
mentos da atual crise e que da rão ensejo para que Hitler possa
definir, de uma vez por todas, sua politica na Chocoeslovaquia.
Pravalece a crença.que da palavra dos lideres alemães dependerá u

paz ou a guerra .

----------------------_._--- -- _, __._._--_._ --------------._----,--_ .. _ .._-_ __ __.. _-_._",_."

danos
voz DO POVO ---�-------------------------

Proprietario e Diretor Responsavel �J A I R O C; A L L A D O

V I Florianopolis, Sábado, 3 de Setembro de 1938 I NUMERO
Aiuda

DA .p A T R I A

HT C ·d d '"

orne UI a o .,

disse Roosevelt ao

despedir-se de
Cerrigan
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Fortuna, ro�l11an'cé i::C�';�;:;r�id;;:a���;:'a::: LIMOUSINES DE LUXO-'-
..., o seu grande romance.

Sentou-se na cadeira rustica, L IIN 1-1A I:) I A.R I A entre

ao lado da mesinha em que es' Florianopolis-Itajat, saindo mesmo nos dias festivos ás 7 1,2

tr
'

d
·

tava a maquina de escrever.
da manhã e ás 3 J 12 da tarde de ambas as cidades. com

aoe la Cá de fora, os policieis que
os chaufeurs proprietarlos, Acácio Braga. [cão Freit. s

a já haviam resolvido solicitar o (Boneco) Patrocínio Vieíra (Guri) João [csuino, Otav:o
concurso da turma de soldados Pinho. Sendo realizado o percurso em nunca menos tIL'

da Policia Especial afim de, com
2 112 a 3 horas.

.S. PAULO, 2 -A tragediaT-:ussões. Nestes últimos mêses, O .rlme gazes asfixiantes, obrigar o velho Preço� por passagelro_s com direit? a 15. quilos de
da rua Marechal Barb:lcena, no Fausto embarcou a mulher e seu a capitular, ouviram o tic-tac bagagem �O$OOO. Informações em. FlorJan?pol!s com o

f:\lto do .Belem, tem um histo- unico filho para a Italia afim de Indignado com o procedirnen- sinistro da maquina de escrever, agente jOAO, FRAGA, na rua Ft'l!pe S�hmldt nr. J -,{c.
nco movlmenta.do e comovente. processar junto á justiça italiana to de Fau.trl Luchelli, Giorgio Minutos depois, dois �iros. écoa_l

!efone �anual, �74,-tele!?n.� das nrnousme nr. 1.222.
T'Fortunas delapldlldas. herança de a partilha dos bens. Bído!lt; foi ao seu quarto dali ram surdamente no mrenor do! Informações em Haja! com o agente MANOEL \;.

s�is mil �ontos ardorosamente Fausto sabia que outros pa- voltando, instantes depois, arma" cornada. (ENTE DE SOUZA, rua Hercilio Luz n. 31, telefone
disputada, interesses e destinos rentes de Bidont) embarcaram do de um revólver «H. O.», O capitão E luardo Saad, manual nr. 190.
em jogo, viagen� ã �uropa, de- para a peninsula, com o mesmo carregado com seis' balas. sub-chefe Frede ico Apolonio, sub- lfIij * '"' & ; =*$. 4W?i!€##@§ WM . # WSÇ54 "'##'# H# g i CQ i!ii kW�mandas ne Brasil, c.nme de ha hm, e não quiz permanecer ina- O sobrinho perguntou, nova- delegado Her;:ilio Souza e o in- �longos anos q�e revrve, tU?O i.s- tiv�, receioso de ver a fortuna lmenIr:, vestigador Vulcano arrombaram a ARNALDO MARANHA"'"O ��'.;,.�J.'••50, como capitules s�nsaclOnal5r fugir-lhe das mãos. Fausto ficou. - «Então? Trouxe a maquina porta. <1f.r�am o romance epilogado na então, nesta Capital. perto do de escrever)> , Giorgio Humbelto Bidone t:S- J

-

P' t 5'
--

[�d d h rua oao ln o rr ,terreo Itragica mort� e ois omens tio, morando na mesma ruo, on- - «Ela aqui está, «seu pati- tava caido, com o crane o varado Carxa Postal n. 45 �jque. a Fatahdad�-ou, talvez, a de mais facilmente poderia vigar fel» por uma bala. t�
ambição, desmedida de um deles, os passos do milionario.v, Sacando do revólver, Giorgio I'l/a rraquina de escrever, lia- Phone 1.346 U
colocou em terrenos antagomcos. Bidone desfechou certeiro tiro se, num papel apreendido pela Telegr. (ó'ALGODAO" li

Venda de uma ma- na cabeça de Fausto, tomban- policia, o seguint-: I�,.O velho Bidone quina de escrever do-o, morto, no cimento do calão «Tenho Lempu ainda. Peço,' Codigos�'União',"Masf�ote"e particllla.·es .�
Q de barbeiro. desculpa ao' povo de S. Paulo Sub-Agentes em: Join'7iUe e CUI·itiba jPaila" ainda um voo de mis- Como duas linhas paralelas O lance, rapido e imprevisto, martir também dú� jurisconsultostt rio em torno da existencia atri- que andam sempre juntas e di- alarmou as pessoas que se bar' da Capital. E' preciso confiar ;

bulada do velho Giorgio Hum- fícilmente se encontram - sobri- beiavam. Houv.! panico. Houve no alto ideal do sr , t.ietulio Var
berto Bidone. Combatente da nho e tio quasi que não se [a- correria. gas para salvar os destinos e aGrande Guerra, dono de uma lavam. Luchelli queria, isto sim, G16rgio Bidone, impassivel civilização do povo b asileiro»'l Tecidos FINOS, MEDIOS e GROSSOS
compleição robusta, homem tra- estar ao par do que o tio dizia. ante a tremenda reahdade. col » N05 5 us derradeiros ins�llntes,' saccos de aniagem para CAfE' ,HERVA-MATE etc.

�a����:a e f�l:d�!�a�slec�,:�c:� rec��:�� �io��f� P��do�:lta I�: d��se� r:v:!:;�3 �;s�:��urap�::ig:: ����I�:�O t:I:lu��li::: e�ro:e�:� I: �alc��Ad�t�.I?OdãO para ASSUCAR, ARROZ, FA- iJ j

Br�SII tão logo que os canhões I vender uma antiga maquina de comodo em que habitava onde: I .urisconsultos e exteriorizou ainda I: 01('0 de CôCO BABASSU', para rABRiCA DE l1deixaram de troar aos ares do escrever, Fausto Luchelli a isso se desenrolou, em circunstoncia- a co.fiançe o govêrno do sr. : SABAO.

��lVelho l\1undo e quand� as rui- se poz tenazmente, alegando que emocionantes, a segunda parte dEI Getulio Vargas.
. Flnissimas meias "W.t\LKYRI��' para HO-

Ir.•...�•.nas dos campos de batalha eram p tio não podia fazer, antes de tragedia. MENS, SENHORAS e CREANÇAS.
esp�tros me�onhos �a .hecatom- ser liquidada a herança de fôro Ilemoeho dos vitimas Afamados vinhos marca "CnUZE:IRO�'� de

�:rt:e�d:�;el;i hGlOrg�Ob'�u�- uniFv�r.sal... .

I lf
Espetatlva alnei- O cadav-r de Famto Luc-I" 6������a e inco nparavel CHAMPAGNE .'MI-

�
n a o a la e OI mais uma ternve a ine- nante! chel!i, após os devidos exames

. I

trabalhar. Sua vida foi sempre fada no coração do heroico de- do lçgist� e do perito Astolto (;RIELON", de Caxias.
assinalada por uma série de cou- fensor da bandeira dos aliados Vendo a aproximação das au- Tavares Pae�, foi removido para

Colchas de varios typos, para SOLTEI ROS e
sas produtivas e realizadoras. Fez na Conflagação do; quatro anos. toridades, Giorgio Humberto 8,- o necroterio do Ar"çà, afim de CASADOS.
Iortuna e não deixou nunca de Ele que dedicou toda sua vi- dane frchou se no quartinho em qer autopsiado. Café de tedos os typos, de MINAS c ESTA.-
procurar no serviça honrado, & da ao trabalh0; que sacrificoll que habitava. Estava com ore Giorgio Humber!:1 Bldt n'!, em DO DO RIO.
distração para o seu e�pirito di- conforto pessoal em beneficio da vólver cmegado e pr.onto para �stado de coma, d<:ll t:>n'rad:l na

Madeiras aplainadas e portas compensadas, de
namico e empreendedor. familia; que teve sua bolsa aber- abater áquele que se atrevesse 11 'Santa Casa, ali fa!ec'r.d, à; 13', Rio do Sul.
�"'�c_oenta e riais anos de ta a todos os r' �---"". -

.

,tiiSr'Ov_ô...",._ ....8 horas. .

1:.
'.
FIO DE CA!!O�:, gCl1uinamcaje naci(jI1�J, ,,::�n/t�

_ "0_. ·lODUêll{';'X.�· J_ I
. ....,.l .,.... '".t,.�e aSS@Cll. __..:-,!,&iÍ

__ ' .. -'" �""�� ""- -«-� ��...,� t
AOd ·'--;r:-'.��:\l.l''':;l;-.ú;i;� J.�ü�.,.t.l.rU�., e creu, ç�, II�I cial.p'�'�--("eelr---q��ique'f s�êaria, uudto. me-Ihor.�idade, Giorgio Biooiiv,,;,·_�,.�"tu"',T::=--;�:' "qüé não :.À���

t:'. __ � _ - - - ,

.

f mUito IDais leeosistente C nnuto nuns
triste contingencia do milionario ninguem; que tinha�··'su�'.� ...-_ .. , 1:e�Ú", ". � v.-t.,;"'�SUL'J V d,_ Por m ,tivo f bal·ato do llL!� qualqul:r bJ-bante (ii. de ve� 1)
pobre. Era visto no bairro de presa em face do entrechoque rombamento da porta sena um:1 en e se de I11U Jan- fabricado com fílJlQa hrrport(tdas, ele Jula e de �

t\gu/\ Raza, alem da Quarta de interesse poderia, emfim, no temeridade, os policiais ficaram, ça, para outra cidade, ven- Canhamo.
Parada, com? autentico ermitão. inverno dos anos, sliporl�r t�·1 por alguns. mGlmentos, pedindll I de-se l1J�bili� d'2 qu.arto, de
Mordva SOZinho, num comodo manhas afrontas? Não. GlOrglo ao velbo Bldon� que se entre- s-ala de Jartar e c0zlnha. AL68DAO Eltl PLUJl'IA IDE TOnOS os

Ipauperrimo na casa de habitação Bidone não se curvaria. Iria ao gasse. E o criminoso, voz gra-I Vêr e tratu a rua Araújo, ESTADOS PUODUTOUES '

(;oletiva do negociante José Ro- extremo. Matalia ou morreria. ve, dizia do seu esc:)nderijo. Figueiredo n. 9 (perto do
drigues, á rua Marechal Barba- Encerraria, des�e w;Jo, 3. luta «Não me '!ntrego á poli' C�i.'!inlle_IiR.oIiY!lall'!IÍ!).'_1IIl!�""'_""iB III;§i �#==g1:N",'
c�na, 80. miseravel que se travava em cia civil. i!\- &&

�
Contavam lendas sobre o pas· torno de SI, por causa do di- Sou sargento do Exercito ita-

n. L I'lõ " A, II �; � Ma�a d a Da 51 i,_&._ " �M':�"�)l'sado de Bidone cujos parentes- nheiro... tiano e só poderei Str pre50 �Ompann Ia H !li 11 ii!! 6lJi li:! Jh�'. fi
dibiam-delapidaram sua fortuna por um militar. Tenho sangue
e procuravam ainda apoderar-se "Velho miseravel Q nobre nas veias! Combati na �= UNDAD ,ô E rv1 1870 �j
de haveres seus calculados em pão duro" Grande Guerra. Bombas e SE'DE eA H IA ��seis mil contos. A herança esta- granadas explodiram a meu Seguros Terrestres e Maritimos .�
va em litigio en'luanto Giorgio Pouco antes das II horas, lado! Presenciei agonia blUtal CA PITAL REALIZADO Rs. 9.000:000$000

J

Bidene - dono de predios na Oiorgio Bidone passava ddronte d.e centenas de soldados, com- CAPITAL E RESERVAS Rs. 57.000:000$000
Italia - arrastava a sua miseria ao salão .!e barbeire de Pedro batentes como eu, feridos nos BENS DE RA�Z (prédi, s e tem n1s) Rs. 16.054:200$749
p.!las nossas ruas. subind') ou de Campos, instalado na casa campol de combate. Jamais SEGUROS EFETUADOS EM 1937 Rs. 3.169:677:154$834
deacendo escadarias tentando, 71 da rua l.Vlarech'al Barbacena. me acovardeil». RECEiTA eM 1937 Rs. 22.535:211$090
debalde, no misterio das papf!- Fausto Luchelli veiu-o e cha- Deante disso, d caravana cha- SINISTROS PAGOS EV\ 1937 Rs. 3.797:380$050
ladas, a Justiça dos homens... mau-o. QUé'ria a maquina de mou o reforço da Central, dpre" Opera com as mais Ulodieas taxas em todo o territorio

escrever para fazer uns trabalhos sentando·se tambem um sargento nacional
Sobrinho e.troina; relativos ao processo de hérança. da Força Publica que deu voz

Succur ..;aI no Uruguai. Reguladores de avarias e Representantes na3 pricti"
Ademais - acrescentou - era de prisão a Gioi"gio Bidone.

paes cidades da America, Europa e Afflca
Na mesma rua Marechal Bar- um objeto pertencente aos her- «Não. Nao me entrega" Agentes em Florianopolis:

baceua morava Fausto Luchelli, deiros. Bidone não poderia dele r�i!»
OAMPOS LOBO & Oia.

de 37 anos, ce1\ado. sobrinho de dispor RUA FELUPE SCHN\IDT N' 39
Giorgio Bidone. Rapaz estroina, Houve discussão entre tio e Tio-ta. da mafluiHa, Caixa postai, 19 _ Telefone, 1083 - EI�d, Te!. «ALUANçA»
Fauto Lucbelli, tambem interes- sobrinho, apreveitando este a J)� pedida d� "aZe5 la-.

Escriptorios em Itajahy, Laguna e Blumcnau; Sub-
sado em apoderar-se dos bens portunidade para taxar aqu�le crbno.eneo8 e dois

Agente em Lages
do tio, mantinha com o velho, de "velht) miseravel e pão du- tiros•••
não poucas vezes, acirradas dis ro». Dan lo uma pi usa·' ás SUII

e

Representante directo de, Fub.eieantes e Ex
portado.·es dos seguintes artigos:

,

í
�1

_li.." r

a A CAPITA�
garôlDs

VISITEM

o maior stock de rD�pas para
•

meninas e

Rua COllselheiro' Mafra esquina da Trajanl;j
À CAPITAL.
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Milionaria loucaA
�_�w�����������������a�M��'R?��fnm�_�·mww����

S I
o
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•

h
· A VOZ DO POV ,pú;pri-efar&o'-e-Dlretor'--Respe-ns3Ver-Up roioss C Inezes ru.irr- -- ��������A�!_l:

��:a�O:d:�re�= ��a�o:e�a�:�� 5a. Região Militar
�-

='=-""I�
-1- Borges, dama muito conhe- sou a dividir os encargos do Dispensário uma pobre moça,

10a. C. R. �� ......� II,rida em São Paulo e peso Dispcnsarlo, atribuindo-lhe com 19 anos de idade. Yo- São convidados a comparecerem M 1<... .D I c O O p m n. A D fi) 11 II�r.oa de fartos recursos, este- quasi a mesma autoridade. landa Francis, que é uma nesta C. R. das 14 ás 16 horas, Il.i

ve ha pouco menos de um debil mental. afim de tratarem de assuntos de I '.JOENÇAS DE SENHORAS-PARTOS I;�
I id � II i ' T "t

. seus interesses, os; cidadães abaíxo: C( NSULTORIO RUA TRAJ TO �ano envo VI a num caso �up e os. eve merungi e em cnan- t é N' I d C
,- F

; - AN 17 SOB. li
.

f' d
.

doui
. lOS (CO au a oncercao, -ran- DAS 9 AS 12 E 2 AS 5 I�que aSSUt,lr�.IU d

oras

d
e ps·

G di b t çade ��ncad mais rea qurnu cisco da Silva Xavier. Narciso João '

IlI"SIDENCIA A I"lUA 1M ,.!�candalo. en O crea: I) e es raves rssa ores es a- o 0!J111110
.

e suas íaculda- Martins, Hipolito Sebastião Serpa, <.. -<" ,\ I�erêu RalrrIlllGS 2� j�

tando a dirigir, na capita] vam reservados á diretoria des mentais. Pois fui essa Adolfo Koerích, Bl'aul1o Iaques Dias, II FONE 1450 II�bNansdei�al1tAe," um .odrfarfla:o. o do DiStpenSari(�, para be�l �.e�graçadd,a moça IlqU� dona!i���0�e��Ik�1�IRe��it!::10���rCi:�� 1'7.) All.:0nde chamados a qualquer 1l10i'al dia e �oite /'.1. . (,a perecI' a, 01 cer· pouco empoo L que a a",,- ,
. .JUlomar' !na (:'seo 1(:1l pcr.a!

'"

S'I: , ,

'

di 1 d I'
.

f' I
. .

s � "
. : 1" do

da I va, Calixto Manoel Vieira, /jto la acusar 3 e sup ic.ar vcn Iria, ogo que se VIU ln' sua maior vítuna.
.

ornan - 0- ILsílio Avelino de Agl1Íar, Jose Nl- ��_,;;;;;;�.••,.·�i;;;-����
as pobres crianças entregues feirada do funcionamento do lhe rancor. por motivos des ("!.lU Bom, Placído Sergio Alves, B�r::.11t� C§leVrOGell- / I=;ríli,n� ;�"il;dofUli1l�á SU 1 guarda e as auferida- filantrnpico do orfanato. conhecidos, ente.ideu de en- A.,<Í:stides Alves da Silva, Edgar Bí- te u Y i 6 li. � I. OI U gQ�; \12 �Il.!i

des policiais, entrando em resolveu ser mais que sim- venenala, o que levou <3 tr',il.conrt, Joã,o Nep,flmuceno Símas,
diligencias, vieram a consta- ples colaboradora de «Irmã" efeito, dando-lhe uma beba- L::(O Margo�l, Etelvíno Wendha(fs�n. Vende-se uma em perfeito es- RIO, 1 -O ministro (la Guer-
j

-

� d d d
.

'f d b d Ir"
- - -), rtid i ,Ad",mar Lins Wan(ler1ey. Xavier tado por preço de ocasião. ra baixou uma portaria conside-lar a ver actua te a enuncia, eor ora c, aos oca os, ",dI. CUl, a

_

num pequenmc �:IHco1ino da Costa, José Torquato e Tratar á rua Felipe Schmidt,
com grande surpresa da alta pertinazrneate, foi se aros' frasco que ainda se encontra Mario Dias, 123--Tele[one 1482.

rande inidonea a firma Etzberger
Irmãos & Cia. de Porto Alegre,sociedade local, que tinha a sando do qUl' de d'reito lá em Santa Cruz, ....,������������,....""-......,;_""""""lIlOIrI.>�"''''''''''''''''. para exercer o comercio de ar-

filantropa na qualidade de pertencia á crcadora do es- "lrmâ" Teodora referiu ain ,i:
-_.,. ---------

'--·-------------1
mas muuições e explosivos

�1�11��� perfeitamente equiti tab_('I�!íi�n��I�)r·la mandar Em II ��e��;l�� �fJ�OS :�6��W1a� iii San a to rio �' S � n t�__��li!!J_I1�'�
I P-P;·I�{AihGd,A�,�l:..�A·�:�'�à�rn::in·�J.l!-:-.nt-r'a�çl,'��,oPois é Gulornardina Bor- tudo, resolver sobre tudo, as crianças no Dispensario III

ges, a «milionaria louca», decidir em tudo- acresceu - Horacio Lemos, inclusive pai-IIIque ressurge no noticiaria da teu a queixosa ao delegado matoadas com um �'é de ma I' Di�. André i(eral�!he2y. i I
da Boemia projeta proibir a vsn-

� imprensa, ás voltas com um Jaime Praça-s-corno se eu deira, especialmente dese-l ! :7 � I da de cervejas e outras bebidas

caso da mesma natureza, ali fosse uma intrusa. Ilhado ne!a acusada para I' ! alcooiicas aos sábados, domingos
t I DIRETOR P.RO!JlHJJE1.'.t\1l10 , c dias feriudos, nos bare da riS-

conquanto dt: f x O,' ressào aín- E tantês fez. tal dominiu instrumentos de castigo. II,, gião dOi! sudetos.
da mais revolt·mte. conseguiu grangear sobre a Mas, a ce�ta altura, foi II Estação PERDiZES - Vila Vitor�a .- .. , Estado Essa medida, $egundo �ensam

«Irmã" que acabou como interrompida peío delegado! de Santa Catarina as autoridades, diminuirá o nu-

A queixa a IJolleia dona do Dispensario, expul- Praça: 'I' I mero de íncidentes.

�1ndo dali a diretura! ---E a senhora, aue t di-! O melhor estabelecimento, perfeitamente aparelhado
Dc�de então -

prossegue r('tora legal. por qlle não i I para2'o t,ratamento conservativo e cirurgico de doenças pul-
, ..,

II
monares (pneumotorax, frenicotomin, toracotomia). Este Sana·

;ilJé.\)b:; (1(' UIl'r qu- 'X j \ ,te" na narraÍlva a queíxosa-a intervinha'r .

. , torio encontra-se iocali�ado na Estação Perdizes - Vila Vi-
�pr -e' 'J 'Ir''> \/',(.1'" I'Jlf·ldíJ'll cOlnpll(�tanlt'n·,e ---P!1rc1'.1e lIa-O me. Sf',ntl'a .

E 1" ,�, 1';'"\'''-' ' "C'L!'. (.1 lO' L, ". • - 1" - tona, na stra(a de Ferro S. Panlo - Rio Grande, 300

pulicia. Alt h'l ler ti sra. para as pobres criéwç;:;s re- C()I� corag.em de afrontar d., metros sobre niveI, possuindo uz eletrica, agua eneaFlada e

T(;(ldora, ou a «Irrijã� Teo- colhidas cU Dispensaria. GUlümardma. Só ae-ora, sa-, estradas de automovel, com clima salnberrimo.

dora, COP10 �e fez cor.ilecída. Conquanto não lhes fal- bendo de todos os 'horrores I I'
O Sanatorio encontra-se instalado com aparelhos mo-

I I' dernos de Haio X Heliodor, Ood,,\:1 Curtas e Laboratorio
fundadora e diretora do t�sse a imen!ação, recursos que lá se estavam passan-I' I d fpara exames e escarro, sangue, czes, etc.

"Dispensario Horacio Le- materiais, as provações de do, foi que cobrei ânimo I I Seção separada para convaiesccnl.es de de,enças graves, '.1
n:os», localizado á rua Vls- espirito -eram de causar pa5- para pôr um paradE'iro a' III estado postoperativo, impaludismo cronico (mularia), esgota-
conde je Sepetiba n. 63, em mo, só podendo ser provo- tudo. D. Guiomardina aban-

"

mento, etc.

Sar.ta Cruz. Prccurando a cadas por um espiritu louco, don �.) DispensLrio, sem �I
[klf'gacia de dia, afirmou por uma dcentc mental. qual\. i ('j" avi::c) á vizinhéinça, r.l>��_��.

-�.IIi1•••
li ue tmha uma grave qm ixa

.

--- O Orfanato recebia dó levam:!' consigo todos os I '

li

,; ��pr(':sel1té.\r ás· autolidades Cu'(a'lllcel',rdCaiOdc",_IOcl:e�fleree dOTeodddoO,'rLa'; CI1:10e:'ll!.t'·0,j··,•• :: u;; {�O CSLbekci'l �,' .. _"',(:(:10 rclaç5.o a mal'S ira- "

tos que estavam sofr .?ndo 05 --latas de conservas, sal-

I;lsi1ados sob sua guarda. por sicha�', para a alime:ní<lção .No Dispeusario
parte de uma amiga. Lugo das crianças. D. Guiomardi
�I::; primeiras palavras, r.a nâ, porem, 01110 101lÇZ, re- Registrada a queixa na

Chefatura, verifícaralY; que o cusava servir logo aos me- cIelegacil!, o sr. Jaime Pra
C;lSO era da alçada do sr. ninos os presentes. Deixava ça resolveu fazer uma visita

:"\... Jaime Praça, chefe do ser- que tudo se deteriorasse, ao Dispensario de Santa
viço de Menores Abandona- apodrecesse, para então for- Cruz, visita que se realizará
dos e f<epressão í.Í Mendi- çar os asilados a c�merem, hoje. Ontem, me�I1IO, toda·
canda, para onde foi cnca- E' claro que estes mani-" i"i 0S reporieres foram aque-
minhacla â queixosa. festava� re�ugna.ncia, rccu-Ila. localidade suburbana, exa·
Na delegacia da Rua Pa- saV(!l!11 lI1gertr alImentos cs-1 mmando o orfanato. As de

raíba, pôde então a <Irmãl> tragados. O protesto s:' ti-j zeseis pessôas que là se

cn-ITeodora relatar o que se nha um efeito: enfurecer D. c:miram, a iovem Yolanda

passava. Guiomard!na e despertar ·Ihe e quinze crianças, não afla-
Era, disse, diretora do desejos de vingança, verda- rentam deficiencia física. En-I

Dispensario Horacio Lem(ls, deiramente diabolicos. O sr, tretallto, o aspécto do Ois·
funcionando num proprío conhece o suplicio chinês pensario é dos mais lamen- .;

que lhe fôra doado para o da gota dagua? - pergunta taveis, estando a célir, de
mister pela viuva Hc.norio Teodora ao delegauo. enburacadas, as paredes.
de Lemos. E ali vivia a cui- E antes de ouvir a res- A palmatoria citada por
dar de algumas caiallças, ho- posta, continúa. «Irmã» Teodora lã está aiti-
je são dezesseis apenas, com --Pois era isso que ela da e foi fotografada, assim

� recunws que angariava em fazia. ('o�no o frasco de veneno,
varias �ugares, inclusive no Quandu por qualquer coi- que teria servido para o

comercio local, quando, um sa ficava contrariada com aterltado' contra a vida de
dia, lhe .pareceu uma �e- as crianças, fossem de qUI; Yolanda. Quanto ás crianças
nhora de São Paulo, manifes- idade f.:>ssem, punha-as no confirmam, na sua inocencia,
tando deseio de ajudál.a na tanque, debaix9 da torneira os suplicios a que estiveram

_

�

medida de suas possibilida- e deixava que a agua es· j sujeitas. Mas nenhuma delas l '

des. A adventícia parecia -- correce sobre as suas cabe. sabe indicar o paradeiro
esclareceu a queixosa�pes· ça�, minutos, horas até I atual de D. Guiomardina

\ soa de boa conduta e muito Borges. em cujo encalço,
generofa de espirito. E, Me.era aliàs andam as autoridades
daí, ser aceito, sem maiores policiais
cuidados o seu oferecimento. -Mas não ficavam nisto

,

as maldades. Usava, d. Guio·
A mlllon.ria lo.e. mardina de outros meios

para suplicar os asilados.
Tratava-se de D. Guio- Prendia-os dias inteiros, sem

mardina Borges, a mesma alimentação em quartos es

acusada de crimes tremendos euros, punha.os de joelhos,
em São Paulo. «Irmã» Teo .. ás vezes um dia todo, dian·

. dora, porém, qão guardara te de uma imagem de N. S.
memoria dos impressionan- da Aparecida, e muitas ou

tes sucessos do Asito N. S. tras maldades.
da Aparecida e, assim, mui-
te naturalmente, estreitou. . Eaveneuadora
amizade COIR a amiia que -Um dia ela levou mais

SOlibt-st' do que oe, rr

"."

LEILAO
Di. 5, ae,uad.·feira, '8 19

]lor•• , .0 prédio da rua Conle
la.ire Mafra n' 84, .obrado, le
rio vendido. em leilão fino8 '"

modera.. movei. para sala de
vilita, quarto .8 e.sal e sala de
jantar, tapete., ,eladeira, bateria

,

de cosinha, eBcritório, armarios
para livrol! e escrivaninha.
Todo. Q8 D1()vei. lã.,) novos e

módern...

GA
1.9,In

1

I '--,---:1-----mn
,.

m;
. � emlue ...Se toro In
'i fOií'i:la

; ções nesta reaação.
1-----------

'I foram
LISBOA, l-O governo, (lIU

consequencia do feliz regre;;so do
pr-28idente Carmona da '!ua viajem
á Africa, indul tou diversos COD

deoados li pequenas penas, por
deJicto:! politico!! e sociais.

, �I"
.

,1"-1';'" :;; ���,.�

indultados

AS
I

I

EM

PI

des e

MOV IS

SAlOM o UEL

Caixa Postal, 19

EsI. do ParranáCuritiba
Representantes Besta capital

MACHADO
Rua João Pinto

i·'
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dolar Sth
Endereço Telegr.: DOLi t • Caixa Postal, 32

S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARINA

'1AGENCIA BE VAPORES

CõmPànhia. Salinas Perylias-Rio
Pring Torres &: Cia, Limitada-r-Rio
Navegação Braslleira Limitada+-Rio
Navegação Caboíríense Ltda.-Cabo Frío
Vandenbranén & Cia.-Santos

VIAGENS DIRETAS PARA O PORTu DO RIO .Qi JANEIR(f)

Navegação entre BUCAREIN (joinvile) e: SANTOS.
ANGRA DOS HEIS e RIO DE JANEIRO, ãiréta·

mente, sem transbordo
Tem :_ sempre vaperes em porto, carregando

Encarrega-se de classificação, medição e EMBARQUE de
h�da5 as especies dI! madeiras serradas, beneficiadas e em

téros etc., cereais e mercadorias em geral, para qualquer
porto do Norte ou do Sul do F'aís, bem como para o Exterior
Recebe cargas de trnportaçãe.jdo País QUi do Ex

terior, ,ara desembaraçi e redesnacho para
as praçasl.do interíor

J)ESVI9 �A E. iJ)Jl WERRO ARMAZEM PROPR!fi)

SERVIÇO OARANTIt>O E RAPIDO-PREÇ<-'S MODICOS

EM aTA ..

&-tOE CK

FLO I NOPOllSatriz

Filiais em:

Velas e Magn

BlumenQu, C:ru,zeiro do Sul,
Jeinvile, Lages, Laguna, São
Francisco da 5al

I
i

i

r:

I
e a L H E. T tE S .,,"�� _ .. �,.; ...

�

Federal e SantA Catarina
",*,_ I r(J

:::t4$S'!<�-po"
- ..

MOSTRUAAIO EM:

Tubarão

F vorita
------

Em loteria a sua favorita

Rua Felipe Schmitd

N o�Estreito Ponta do Leal

�OD.er'os e limpeza

• ai 2 SP!
de maquinas de escrever,

ád'it: e aparelhos em ,eral.
ku� é_I.U�.lro Mafra rr 66

Metado prático para se

aprender a executar com

absoluta perfeição, ao Saxo
fone ouClerinete, 011 mais

Ivariados

I Trucs acrobatices e

Iimltatils ••mlcas
. I Preço de volume 12$00.O IPedidos ao autor:

I18
Antonio Lopes Guerreiro

.. i Vila d� Sarzedas. 55-S.Paulo

��.......amoo�mB..n."""""""l",,"" • -

Banco do rllll
186.1318:888$IG8
'2.1.741:111$010

O.pUal
FH�dG do reserva

EXECUTA TODAS AS OPERAÇiES BANCARIAS

!AcaaN€HA� li COORRE-iPONDl1NTH 1IM�-TO.W � :rAIZ
'_�;JA LOGAL lUfA TRAJA.NO, No III

Abena. em canta cerrsnte. os seJcúintes� juros:
ep, com Juru (C01VlEf\CIAL SEM LIMITE) 2% aJa
ep. límitad�s (Hmite de. 50:000$) 3'}1. ala
ep. populares Orlem de 10:000$)

.

4% ala
ep. de avlse flrévio (ele q;l1ais(\uer quantias. "cem �retiratfas tam-

bem de Eiuaisquer impertancias).
com aviso prévio de 30ldias
idem de�; 69 dias
idem d(96 dias

• EPOSITOS A PRAZO-FIXO:
po 6 mêses
por 12 mêses
Com renda mensal

ETRAS A PItEM lOS.
por' mêses
por 12 mêses

Sujeito ao silo plfoporcional.

EXJI)ediente: das 10 ás 12 e das 14 á\s
Aos sabados: das 10 ás 11.30 horas

Endereço telegrafico: SATELLlTE

TELEFONE 1.114

4% a. a.

5% c

15 ;horas

ALUGA-SE
Casa no Estreito

( Joio PessOa )
Sala de visita - cinco

grandes quartos - sala de!
jantar - cepa

- cesisha e

instalações sanitarias
Luz elétrica em todos os

compartimentes
Deis quintais completamente
amurados e uma explendida

praia de banhos
Dois porões e dois anques

para lavação de toupa.
Ónibus na porta.

Todos os carnpartimentos
tem janelas e a casa está

completamente nova, cem

moderna fossa �,O M S»
Agua encanada para serviços

da casinha.

E

TEM SEMPRE E\1 STOCK E A' VENDA. porz
PREÇOS SEr,l1 COMPETIDORES NA PRAÇA.

MATEr�L6..1S ELETRICOS, LU';;TRES E 1�I�AT-
JOURS ELEGANTES E rvlODER:�OS

NOVIDADES! VISITEM k\. m;,ti p���.tJ rr'<r!\I
Rua João Pinto ru. 14 r� �li��FA. .la��1},
ACABA DE REC!::.BER UM FiNiS5lMO SOHTI-
MENTO DE CHUVEIROS ELE'TmC\_)S, NO\'I
DADE NO RAMO-/\l.{ nco ._,AFU\i"-lTIDO

CHAVES A' lWA MARE
CHAL GUILHERME N· 1

Florianopolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A .� T IN�I
Dr-�-A-·-If-r-e-d-o--P-_-d-e-'-Arauja I lAceado Mo-I��:='':�::�xecuç�=,M EDI co reira tem seu escríp- � estrutura em con- callzsção e direção �Esoectalista em molestias de creanças, nervos � ereto armado de OOi as í!�r

�
Q

��':}f;�����mo e molestias da pele tório de advogada á rua � e ferro Aparelhamento com �JTratamento do ernpaludismo e das rnolestias da pe· � pleto para consti...u- %��Ie e nervosas pela ./iulohemotherapia Visconoe de Ouro Preto � ções de pontes em �\1
Consuttorio e residencia-Praça 15 de Novembro, i 3 � concreto armado r11 .. 70. - PlloJIP' 1277. -

�
l'Telefone, 1.584

!) �{1Consultas, - Das 8 às II e dasll4 às 16 horas

ICalx i Pos!al, 110. I pi" �
r'------ -ar_. "_,,,,-.s ..- �� Omar Carneiro ibeiro �
�. Dr. Camará Martins �[� ô�pe;;;:;;c;t;iã-;; � �

.. �I Diplomado pela Facul- �1 Enger'-:hei'ro Civil i�..
ME'DICO-ESPECIALISTA EM MOLESTIAS TDOO ESTO- J� I, dade de BM�diçjna da '� ��L =MAGO, INTESTINO, FIGADO E REC � I 1 a Ia r� ���

I� '1!!.RA �RADICALR:C1��E��:R:�iDAS, SEM OI'E- �II' ES;:�::�do ;,:I�,i;:;��"do I Palacio dG'Z Caixa IEconillmh:;a �q I EX-m'emo, de DlSpensa"o � i:'"�
j
11[80NSd�;"T.O:��t: d��a Z��·�od�" t�r��brado. III· Ex_adj;�::a }.:m�lo,pi'al!)l 1· A nda r - Apa rtamen to �fL.... �. ' .

I
1 GraHt1a��!;1Iev�o�:�atoril) Caixa Postal, 784 ���J

� f' Clínica médica cirurgica das � y

�.'.�.11?!!m!ffi\!S @ !!!'�.tmH'§ = & ;;;&"".W!....'M&!�4d!!

1"
�

c",, JI I molesttas da �
�,"i.�1

Ma!estias -é;' Operaçoes íl CABE!1ÇA,E1 rES�Gç0 '�C It'b �/idos

II NARIZ,spe��'��A('�TA E .�,� U ri 'I a Pa raná ��� ��QWVID�S
�,�

li('�
, C(')NS\l"1TelUe � �;'�OUViDOS, NARIZ E GARGANTA

I, 18- Rua Trajane -18 Wt ��n
r J... íím � � ..Jii � �J.\ I!I�. �'tI rIItfl ; óf� 1 RESIDEN�IA � Sucursal: �.t�.U
.'.

a \tfQ � lfA" � 1!t.".J; �!' $� \\Vl.!lI .fi ."..J
• ",,' ':(�

Assistente d� Prof. Sanson, do Rio de janeiro, Chefe I !1,.�.·.:.�.Il.ia,�•.l�_t,,,.i.. ,da..?ll:.�'l� :.8.," �.•� Florlanopolis direção: Engro. O íVI.AR F�Upp 1,"_�.�";.:,�.1.�do serviço de olhos tI otc-rh'no d .

\�ntrn de Saúde ��.....- �,�" ";:'1li.', Fl()r;;·,··,.'
.

.'(,: � �;jl'" � ;;;:-?ffi":""'T.AW?A�T-""��· e;'"�., -

t� I � �·;<�#"tf�O!:�·':'<"'� >. 1Mernbro da Scciedade de oto-ih.no

j�r\n;_�}00Qíad()RiO'11
--

1'1'-'-'
'. ....J ->. '-�

� :' mwm:,*,1:r�m"4ii"'!\'li@.�'+iiii_Ml qConsultas drarías das 4 dS b ! 12 -

.

t (,i�e I)Gfi� � � i

Ht\.� VIBC�dél. ��: OLi��J•• p.:W': J I
-. FLOr<L".'1l"JOIC)Lb �!t� D �.L I R (urso d� Maquinas e Pilotagem Illl--;''?W!1��.��i,��;'?��W;"�,, / . "

� ",,'
- ,�.� � r II � a U O a mos _ I.m����,�l!i .� .... ' .. ,�A6'f._ _, �I �1

Nr' Especialista em molestias do aparelho gentio urtna- PRFP1�EAl\{"S.� ALUNOS PARA EXAMES A 3(,. MA- 1J Dr. Joaqaim Nladeira
'

.' eves �. t ne do homem e da mulher QUINIS'TAS, PHATICANTES DE MAQUINAS, )1101'0- !.:
1. I"

e E.x-intern? e ex-Assistente do serviço de cirurgiae RISTAS E A TUDO MAIS QUE SE REFERE A' !
1 M !E7' D § .<,-_ ,- ...- <"-� r"".U J. ) <� T p,,- - ginecologia do Prof. Brandão Filho. lYIECANICA MARITIMA. Ií t;;..! \._, -

....) �='" ,-".. I.�- f ,,,_i � t Ex-Diretor do Instituto de Previdencía Clinica do I�!, Fcrrnarlo pela Faculdade de Medicina da Univer-! Ri0 ,_.- �:�'.U-..�'1'. �SA])OS DEVERÃOREDISIHVIAGLIRE-SE AO SR.
,SI aidade de do Rio de Janeiro

I,)' � '\ULAMPIO DOS '

i!!.til t
Ex- Sub Diretor do Serviço Médic·o da Assístencía R·� LARGO 13 DE MAIO, 41 !s

ii Tratamento clinico e cirurgico de todas as n.oles- f." ���;�ri: p��;f�iles��c�\fs��1=ir?�:lu�,�. II FLORIANOPOLlS II1;1,; tias dos olhos

�.'. ,:;' d�/�edcic.OSd.OdeseFr.lvoirÇI.OandoepoHII.sig.ierJt! Pré-Natal do D.S. P. ��':'-;'�-;:"���A�����\.. :!->y�.�� Curso de aperfeiçoamento na especi"lirladcj com o dr. Pau· •
'"

", 1., Filhn, 110 Serviço do Prof. Oavíd Si.lllson. no HosrJital ;,
D d .

;

N O.V � D L\D E.�\I t ,� oenças .e sentwras. Útologw !�.� da Fundnçãe Gaffrée-Guinle do Rio d,� Janeiro P I C· �ri Coanp�eta a��reih�getil1 para ói �ua especiaUdade
.

, ar os e lrurgia.
;��; E;etrec�dade Médica? CUn�ca Geral . Consultorio e Residencia á Rua Visconde eh O�ro Pre- SANDALIAS DE CARfV1UÇAS PARA n

:��1 CO!'-:SULrORIO RUi) João Pmte 7.�l.'b. 1elefollc Iht56
��" INVERNO a 12$ e 14$ ,fl�l RESIDENCIA: Rua Tenente SilveIra 57 Telef. 1621 , 1'-.

..

. -I
',-

--- S8natos DE VERNIZ Df. rVIELHOR 1.11..��-"_��r���__"'��Te!f�
, C

.. , .."_.,.;):.i''',,.'·, •.R.t.:..

�:ic&rdO I I r
-

.--,---- -.

tt· Dr, Aderbal R. QUAliDADE PARA S[NHOHAS, A �'!!,O.'�.'< G,· , __,<._' rnan n �

:=HI l\lELOS. TAMANCOS, CINTOS, E re.Dre A ugu sta, DSes�r:1b�GrgadOr ,

Ex-chefe da dinici_.do Hospi. �da Silvai FP\BRICA DE CALÇADOS-B ..t\BREiBOS !,l!>J�.", alVIO onzaga -- I\dv dQ X �de Paula tal de Nürnberg, (P.ore8SGf -�-"-J'''''''�_�!. A L H E U R E;� u i,�
� M E D ICO

ADVOGADO � !nd�rg ��:�nr��eu�eSfGfess0r P.}���: -763elm�roj�9Ô0b. Secção de vendas RUA CON. MAFRA, 39 !�
"--;;ms;&.,�:u! I

)

I
�

I,
, ,

DOE1\ÇAS elE SENHO- Eua Trajado no. 29 [@paCltliUSl!8i em cirurgia _..,_ _._ _
..RAS -- PÁRTOS �ijrll 1·iZ;;!i!·J�y;�.i§!tig;;!iLi,tjinimigi;;,i.k!i�i;;,gigi',l!i2�.�:t�!!5'!'!!!!4���e'!!!�����

Opert;;çÔes
alta cirurgia, ginaecologia, (do- C f t D

/I.

sI
II

nç a� ts� �CQnsuJtQrio: Rua Viwr elv:as d.as senhoras) e partos,
.

On ft� O, li· I'·
.

'U �

I
Df. �6dr!) do 1\'hiJMra ,'erro :J

, V Pi! IMeireles 18 ,
. �_ t:irurgÍa do sistema nervoso f;

A's IO,30edas-2as 4h" epae.çOes de plastica �amAdvogado �,
�eiI4encia: Rua Visr onde CONSLJLTORIO��·fhll}. Trau

de Oura Prt"to, -42- Rua Trajano, n' I sobrajo'
ano N. t, das 1 Q ás 12 e

fone: Consultoria, 1405 I T.eleph'-lne n' 1548 das 15 ás I., 1(2 hora&.
Fone: Residencia, 1155

_ n $,__w'c --' TELEf. 1.2R5

eieza
ECOnOrT1ia
nos Trabalhos do

IVO A. CAUDURO PICCOll
Enge�,helro Civil

Só
Consultorio Técnico de

RESIDENCIA-l{ua Este-

L'ves junJor N. 26

TELEF. 1.131
·b t-i'*'eH .....« '

______

Dr. Carlos Corrêa I
\,
I

,"'F_'" '",""T •."·T"··�'n� -��,q

r=rof�ssionais habilitados para; todos I,!

IDr"'. Mie;uel .

os rarnos de engenharLd" ,

I,
Sesbaia Administração. construção e reforma de predlos conn I'CLINICA GERAL pagamentos em prestações ,i.Vias Urinarias

1ratQmento m'derOD tllS Projétcsem ge ra I Imolestias QfJ Pulm4Q
b 47 ,Consult.-R. joãoPinto, 13 Escritorio central: Rua 71de Seterl1 ro, l'

lelefone, 1595 p O � t O Uni :r O 1,1Res. Hotel Oforia-Fone 1333 .1& �
!_,����_ulf��"���_�_�:_I_�_��� __ li.�iiiiíiiíiiiiiiiiiiiiíiilii'''''''iliiiiiIjiiiiiiiiiíiiiiiiiiíiiíiiiilliii�iíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiãiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiD�iiiiiiíii!iiiãiiiiiiiióiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiii--=iiiiiiiiiiiii�.• 'iãiiiiã_', í

'

Dr. Claribal
te Gaivão
ADVOGADO

Partos - Melestias do
Senhoras I

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade]
Medi.. do Ho.pltal

AvisaLa'iI"S (amigos �

IntilOS constituintes que,
reabriu leu escriterio de
adv8cacia e continua a

aceítar chamados para
trabalhar em qualquer
comarca do Est�,do.

E'3critorio: R. Deodoro n' J5
FONE 1.665

, I

(Curso de especializaç:o em

molestias de senhoras)
t\tende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á !arce - Cr,nsultorio:

, ANITA GARIBALDI, 49
. -

..

'.,""'...._, ..

,

!I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Aviação
Florianopolis
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t-1aual

As

Pr.C_Deões
Uma qualidade primordial do

juiz é não se deixar influenciar
com os gritos de "hands", "foulsn,
e.1·C. qUI! frequentemente parlem da
assistencra, e nem conceder urna

penalidade indevida por uma su

posta infração.
Uma "rande parte de especta

dores tem um conceito completa'
mente erroneo desse jogo. Incapa
zes, de apreciar se as decisões do
juiz são acertadas ou não; c de
sejo dêles é simplesmente vêr ga
nhar o quadro de sua preferencia.
A essa parte de espectadores que
nunca dispensa cinco minutos de
atenção para um regulamento de
Iuteból, pouco se lhe dá que o

quadro de sua predileção jogue
coro técnica e arte e muito menos

que desenvolva um jogo cavalhei
resco, o essencial, é que se faça o

ambicienado goal e obtenha dest'
arte a vitória par a I) quadro con

trário, reinará' sempre a mudês
austera de granito; não lhe tribu
tarão o minimo aplauso, e o seu

esforçc arte e destreza, passarão
completamente despercebidos áque
Ia parte de espectadores, como se

('m absoluto não fossem postos em

prática.

Es.es são os iaimigolli
de todo o juiz

REDATOR: Osmar Cunha

do ......................���

Faculoade de
D·

. � ......

I reito ce San-
ta Catarina

o :-:imprí!ico ,'\vaí F,C., come- Imprensa.
morou ante-ôntcm o seu 15' ani- Falaram diversos oradores entre

ver-ano da fundação. os quais o sr. Soloo Viena.orador
Aproveitando ti maguihcencia oficial do alvi -RlUI que fez sali

do dia, os diretores do Campeão rotar o trabalho proíicuo da atual E D iTA L
da Cidade homenôgef>f"�" os seus direto. ia.
jogaderes, vencedores do torneio Na mesma ocasião foi homena-
da L. F. F., este ano. geado o veterano jólgador Zé Ma-

é conveniente chamar a atenção àem de proceder sob pena de
A' solenidade estiveram prcsen- caco, integrante da equipe prin

do jogador ou jogadores sobre a serem castigados com o màximo
tes r<:prél ntantes das associações cipal desde a sua fundação e re

sua conduta e pedir-lhes que mu- rigor.
,?a Capital e bem assim da presentante de nosso Estado em

��LafTtte,"""oCor�
4

;:::�:o�:::::�...

Ob r'a
I preend.

rnax I II")a da Pa ra - Após a reunião tivemos o PXI\-
De: ordem do �flihor dl'u �.

rn t
zer de vêr os livros da secretaria Diretor, faço publico qUe, sr: li ;!(.(

OUn do Aval que obedece á direção aíertn, na Se:::retillin desta Lo;

do sr, Euclides Felnandes. culdade, a inscrição ao concurso

Os papeis e livros do BG!orie. para o provimento dÜH CdgO� ti.;:

soR, acham-se ordenados alfabética professores catedraticos das ca

c eronológicernente, deitas de Direito Romano, Di,
Ao distinto e laborioso M!CH:· reito lnternacional Prindo e O.'

terio os nossos parnbens por tão :'(�iíO Indu;lrial c Ltgi,Jaçà) (L
grande quão surpreendente linba-11 rabalho, na forma d,) edil;'!

ho. publicado 1:0 "Diaí:o Oh i:.t..,
do E�tado, de lIde /'\gosin
concute. e no iorna] c1c;te C;.; _

pitol, «A Gllz,;ta», dê 14 d'o
mesmo n.ês.
O prazo da iascriçào cor r:'

de 15 de Agono OUtnte iJI, 15
de D( zeu.bro proxi ·DO.

o� concursos S�i('iI' f ::itos d ..
acordo corn a le"g;sh�iHl fedel'!

I .

vlge;ite.
Os interesadcs <ln't'rãl) ,ii, ii!: .-

últimas R10dificações �nfi���oduzidas
pela "�f12ter�1ational Boarel"

I )ara êsse punhado de espe
ctadores coaseguindo o time de
sua preferencia sair vitorioso, seja
por que Iórma Iôr, não haveié em

parte alguma melhor juiz do que
o que dirigiu e encentro. A Paramount anuncia para mente novo que interessa ao: tar-lhe mais VIVO e

E' de alçada do juiz notar amanhã a apresentação de «L3.- mesmo tempo que emociona, ! interesse.
com a máxima precisão pessive] fitte, o Corserio= ,

uma super' A vida romanesca e eletci-I Mais algumas horas de espera
que tGd05 05 tiros livres sejam produção de grande espetáculo zante de Je30 Lafirte, o famoso' e os fans verão confirmadas as

bati<dos de acôrdo com a regra. que f�i dirigida p
...

or Ceci I �. pirata que salvou uma nação, I ��avras acima.
De Mille, e que tem por pno' absorve pelos seus lances diver- : -----------.

Eaérllloell

rCiPaiS
o

interpretes F�edric M�rch; i)SOS, prende pelas peripecias varias
r
Gfl«una de marmore

Exíjem-se do juiz a maior se-
FranCIS Gaal, Akim Tarmwff, qdue todas as partes do film

I
.... .&RLOt!S·e Z., .... .-r LEOIS l: Ve I2�ILepAl·sNodTlooEs.S tOA MExrco, 2 - Um furad,)

id d
o

d
lan Keith, Anthony Quim, etc. esenrolam. "'l"1l m",...

"eu a e e energIa nos casos e T b Ih f I O t' Prel'o-J $000.
vindo do Golfo do M�xico, d,-

It t
.

d N-
ra a o em que não a ta I'ea Ismo absoluto que ha

I
:1f pois de atl'ngl'r ."'S CO"t8" c!.' i',

l�U os en re os Joga ores. ao
f d d L

' Compra m"
. .-. � �

d•
. . I arte per elta, êsse 3 marca as em « afItte, o Corsario � ao

esas ou quaisquer Y d
po era permlhr que os especta- E

. _',
'

outros b' t d ROYAL, 35 8,15 hClr8s: acatam, penetrou omingo, (',1'1

d b t• I I
strelas encerra em SI emoçoes lDves de dar essa impressão de

I
o Je os e marmore. terri�orl·o mexl'cano, a 80 qUI'II)'

ores, so pre ex.o a gum se co- f d d Execl ta tdI'
I d t d d t

como nunca nos oram a as por crueZ8, serve antes para a:npces-
I o o e qua quer servI- Pela CO\1PANHIA h A- metros ao norle dI'! Tampicoo

oq.uem en ro
.

0 campo �r�n e

qUlllquer outro drama. Tudo nele,
.

! ço em catacumbas, placas, etc.
-

lá) Jog<>,-e mUIto menos proxlmo J
d d

' . . I tambem em marmore
CIOr�AL DE COME'DIAS acompanhado de chuvas torren-

, ét '1 es e os pormenores mais !OSlg- Oe .� {··I··" 21'do··' DE RIBEIRO CANCE'LA-
'.

d
.

a m a
_... - I C F R I 75

o
ClalS e e ventos Impetuosoli (�

Q
.

d
.

d h I nificaRtes até as passagens mais aes reaertco oa- d
.

d
uan o um Joga or ten !!. co- , , f d A Ditadora pro UZID o gravi.simos danos r" I

t'd I f lt
o.

ã iarrebatacloras, esta prmun ament(: um armazem de E!tados Yacatam, Tlllm&lipa�.
medi °á qU�tquedr 818,

o ]UI'Z
fi °limpreonado de uma emotividade avr-;,Ios,·voe:..

Po er acel ar e'cu pas pe ames
.. IIJ.i\..... - Preço-3$OOO. Nueco Leon, Cochuila e nork

. b. 0", • )0'
-

j que arrebata, de Utn quê inteira- EXP losãonu - de S. LUI·z de PotoS)·.
ma, sua Q ngaçeoO e sp Icar 8S í _----------�

penalidades do regulamento. I C'.":. em SI n a da BUDAPEST, 2- o jornal ma rn ína de O I d
A inaior parte das colheit<'l5

O juiz abster-se-à de discutir,l
� KIRS UJSAG informa que foi salitre

.

s nterventores. o do litoral foram destruidas e (5

sobre quest6esdojogo c: de fazer F.�duca9ão morto um bombeir", sendo feri- Amazonas e Baía n0 lavradores reclamam socorros do

apreciações com respeito aos joga- em São dos varios outros, seriam"nte. SANTIAGO DO CHILE, I R io governo federal. (2) furacão ca:',

dores, tanto no campo como fóra Pa tJ Io devido ao incendio causado por 2 -- ��as llsinas de salitre de

I
RIO, 2 - Os jornau desta com extrema violencia sobre ,-

dele. Jàmais deverà discutir sobre uma faisca que Cllíu sobre Cecilia, em Ailtofog.uta, explo- capital anunciam a proxima visit� cidade de Monterrey, capital d,)

a razão das suas faltas.lgualmen- Pelo sr. Interventor Federal um armazem de explosivos, per- diu um dep03ito de pelv.ra em ao Rio d� dois interventores es- Estado de Nuevo. O rio Sanlil

te nio deverà em caso algum foi designadtl) (I profes30r Celsu tencente ao exército é localIZado
i

que havia c@rca de 400 toneJa-1 taduai.: Alvaro Maia, do Ama- ratarina transbordou, inundanàu

apontar para o jogador que de- ;{ila, Inspetor Escolar da 2ao perto de Gyor. das do produto. I
hnas, e Landulf. Alves da o bairro popular de Mirado';l

seja adlJloest�r yois, com b�ns I CircUllscrição, para repl�e5entaT o O Rrmaz _m foi destru.ido, não �. explosão cau,'oll impo�t�ntes .Baía. Sub8�ituirà o prim�i[O na carregando numerosas casas c:�

modos fa-Io-a ver que està vlo-I Estado na Semana de I:ducação, se sabendo, de pronto, SI encon- pre)Ul'lOS, mas não houve Vitimas. • S'Ja ausenCla, Q secretariO geral c�n�truçAo ligeir".
lando os regulament.os e na rein.! iii realIzar-se em São Paulo no travam soldados dentro do edifio As autoridades julgam tratar· f do Estado. Raul de Araujo, Até &gora sabe-6e que mor-

ei ·!encia, então castiga-lo-à. I próximo mês de outubro, promo'

I
cio. CyÚ! fica na fruoteira hun- �e de um atentado, motivo pelo I estando já o seaUndf) de viajem reram afogadas duas pessoas.

, Re�rimirà, desde o �omeço o
I
vída p�la Balldeila Paulista de garo�cbeca, a 110 quilometres qual _foram presas três pelloas' marcada �ara dias após as fe�tas As comunlClIçÕe13 estã\) inler�

jogo VIolente e em mUitos casos I Alfabetização. de Budapest. suspeitas. I çomemorahvas de 7 de setembro. rompidas em õlgulnas localidades

Avaí

Abre iDserit:ã� &U

eODc.rS8 I)ura Il'Ir� ..

fessores e tdech·a.j ....
cos de Direito Rom,n,o
no, Direito lllteru.B··
clonai Privado e ): ,�
reito Inchll§t!"ial flI l"e··
gisla(�ão do TrabaU.ii;;

CARTAZES
DO DIA

PROGRAMAS DE HOJE:

ODEON, o lider dos
cinemas

O CRIME DO DR. f''ORB�S; JOSE' ROCHA FER}:ElH.\
-com Robert Keot e 010 ; B AS'I'Os
ria Stuart I

I-h _ .•.

Secreli;rio

A;SOMBR 1\ DO ESCORPIÃO
-último episodio. VISTO. JOAO BAIER f ILHO

Diretor
Preço-- 1 $000.

Campos de ..

··�

vastados e co ...

lheltas per
didas

�INES �OROABOS

REX, às 5, 7 e 8,30 horas:

I. F. I NÃO RESPONDE
com Charles Boyer (edição espe
cial) e

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ipyra Ltda.

--..!--- .. -�

I·A Ordem do
Sangue" para
condecorar
09 heróis
nazistas

Com esta denominação foi re

centemente organizada nl flores
cente vila de I�io do Peixe, uma

BERLIM, l-Adolf Hitler, wc�e,dade, po� �uotas, de r�sp?n'

I id t h I dR' h
sabilidade limitada, constituida

presi en e e c ance er o erc
I'

,

{ L d d I no pe os conceituados comerciantes e

-_ .Y_t-8Ca1'8 e ecre ar que a r- .

I' Jd d S n . I . r capua istas srs, oão Leopoldo
em o angue nacioner=socia-

K!' P E 'I' A L
I, " , I rem, . mi 10 ssmann, eo-

ista, que ate aqui 50 era con=
ld K F' H A

cedida aos membros do partido /' po o o. reitag e ans .

ti
,

t' t d Sechlmann, para explorar o ramo

que par icrparam a ivamen e o

I
'

d
' ,

• h d
'

'» d 9 d comerciai de pro Ut05 coloniais e

«pUlse a cerveJ&ua '::! e" }"
,

b d 1923 AI I
gen(:ro$ a rmenhcios, por atacado,

novem ro e ,na ema- ,

r.' t di _) bem como consrgnações, represen-
nna, seja agora es en ma aos 'I _ ,

•

.

di 'd f taçoes e conta propua.outros 10 IVl uos que «50 reram I A
.

d
'

I t I iment gerencra a Importante so-
na u a pt' o movimen O". ,

d d d
'

d
.

O tidari d :...1'.) \ cie a e, estma a a ter no tuturo
s par I anos e rut er, que, J di}

.

f d d' t
i um pape e a ta rl evancia no

oram coo ena os a mor e, mas I

I'.

t f' 't d I progresso daque a prospera zona,
CUia sen ença OI mais ar e pa- I fi d H A
ra a de prisão perpetua durmte :

cou a cargo o sr , rans e

.,

I i Sechlm3nn, o que representa uma
o antigo regime, ou aque e; que i .

d fi'
.

d I
f

.

f id
' garanha a e crencia a sua a tã

oram senamente eu os, .u que fi lid d' na I a e,
estiveram prêsos por um ano

,

pelo menos devido ás suas ativi- i
_

dades como nazut 35, tarnbcm se-
I

Ião condecorados, de acôrco lcom as novas resoluções,
«,A. O, dem do SilnaU�7> tica-,

�

rá em poder dos membros d"
família daquele que tenha sido

-;.� condecorado, mesmo após a mor-

� te deste.

,L"\utor�ização
ao prefeito
de Itajai rJ

Por decreto do Si. Interventor
Federal foi autorizado o PI efeitn
do rnunicipie de Itajaí a contrair.
pelo prazo màximo de dez anos

e li juros não superiores a 10'1.
ao a no, um ernprértirno até à im

port ancia de 150 contos par i li

C H A' R L i\. U TH
realização de diverslos melhora

. r'\ , I
mente s rurars naquele murucipso.

é o creme que revolucicnou o

mundo velho. e, ór a revoluciona a

America do Sul.

Dr. Pedro de Moura Ferro
Advogado

Rua Trajano I, (sob.)

Mais um Gru
po bscolarCHARLAUTH

não é um creme comum

Continuando a SUE\ grande obra
('h1 pH.1 da instrução pública,vem
o IÍlttrv<.:ntcl Nerêu Ramos ce

che extinguirà as sar.las, pano- I criar na vila Je Pain"l, rnunx i

f1 "os e espinhd;;,. ,em i 'ninima [,pio de, L�g s, um Crupo Escoi�,
,;!i'açflO deixar,da-lhe a ClJti�,1 d". 3/i, cI?ss', com ,l nr>mf� d,

lirnPR m�c�� f' fr��'���. 1 ('()f-< r<EJ ,4 r'l'rrO

CHARLAUTH

_4;t<.;

REB
Q80 KILOCYCIOS

/

10
,

nAL
/41:"

Programa diurno

De 6.15 ãs 17.30 horas

Programa noturno

De 17.30 ãs 24.00 horas

Bob Lazy
Almirante
Huno RaianO
lrrnãoe Tapajés
I"ll;.:.irinha Camargo
mouro õe ú lluelrc
Orquestre 01Z Dansas
Raoamés e a Ali 5tars
Regional

õ

e Dante 50ntoro
Eôuqrõo Patane e sua Tipica Corri entes
Romeu 6hipsman com a Orquestl'o Oe

Concertos

Abertura rem VOZES NOVAS, elementoe
estreiantl2s no ruõlo,

A's horas cer-tes, jornais falaOos com no

ticias em primeíra mão, fornecidas
pela FI HOlTE, e oferta 00 Coso
6uimarães t.tõc., agenda i'a Lo·
teria ['eGeral

A's 21.30 CANÇÃO DO DIA _. Escrito
e Inte rpr-etoõu por Lamarline Bobo.
uma oferta 00 cosa Oe louças "O

DRAGÃO.

A's ZI,"l5· VIDA PITORESCA E MUSICAL
DOS COMPOSITORES POPULARES -

I'recçfio e realização Oe Lamortine
Bobo,

A's 23.00 • VAMOS DANSA'ft.1 • Um

programo õe múalcne vcrtcõcs,

5peaRers Oe stuõto r Celso 6uimarães IZ

Oõuuclõo Cazzl

AJUaDllõ:

A' Tarde - raot-Boll
A' Noite - HlZstor Amoral. Celntll! AIOa,

moocir montenegro.

FI's ZO.30 • PRE·8 Em Busca di Talentos·
Um programo poro calouros.

5 de Sete r"rj bt�C) I

000
Prem ios de 30$000, 20$000 e 10.$000 e muitas iSEd1ções

FANTAS'TICO ...
POR 1$000 Rs.APENAS

No sorteio de 18 de agosto ultimo foí contemplada a

caderneta n. 4.415, peftencente �;_O snr. Gumercindo
Medeiros, rua Padre Roma, Florianopoils com o

premio de 5:550�OOO
--------------------------

Valiosos atestados

erd IIg, residente em Joinvile,
Gntemplado com o premio maior
co �orteio de 4 de Julho de 1938

João E. Souza e Hilda C. Collaço, residente
em Florianopolis contemplados com o premio o pre

mio maior no sorteio de 4 de Junho de 1938

INSCREVEI-VOS! HABILITAI VOS!

ICompanhiã* Nacionàl de
Çãd Costeira

Movimento Maritimo ..Parto Florianapol�s
r Serviços de Passag�iros e I!:te Carg.9S

_ . � .

.......-� a
-

_

.....� ."'7flT't"r�

Para o Norte
* _iIR 'd7lEi2fitlltiaadiw:!l!!L d

Fretes de carnueiro:
1---------------------- �

I

! e Paquete rrAGIBA s'lirá á 3 do
i corrente para

Paranaguà. Antonina,
Santos, Rio de Janeiro,
Vitória, Baía, Maceió,

Recife e CabeJelo
,Cargas e passageiros para os demais por
tos sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro.

COMO se verifica nos grandes centros em que o serviço
de transporte de passageiros é feito tambem em limousines, resol
veram os Irmãos Roveres, conhecidos e seguros volantes Clemente,
Mario e Luiz, organizar uma linha entre esta capital e a futuro
sa cidade de Blumenau.

Assim, estão á disposição dos que queiram viajar para
BJumenau três conlortaveis e luxuosas limousines.

O custo de passagem é de 30$000. Desde que a lota
ção esteja completa os carros partirão daqui a qualquer hora do
dia ou da noite,

Outras informações na portaria Hotel Gloria-Telefone -
J .320.

Rádios A. sA U
Para seu concerto, procu

rai a Casa Musical, que con

ta com a oficina melhor
montada lia capital.

Pua João Pinto, 12

(Malér!as do Curso Primaria)
Das 2 ás 4 -

Tratar á rua Saldanha Marinho
n' IOde 1 ás 3

E E?Z& #.Li&b�

A COMPANHIA QUE, PROPORCiONALMENTE,
MAIORES QUANT!AS PAGA

(;0111hiuaeões Sorteadas
Em 31 de Agosto

Plano Antigo "A"-' Plano Novo "B"
Do 1.' ao 6:

V D E R I Z AM 6 FT 14 AA 32

O A N S G F TK 20 MO 17 AP 26
Do 7: ao 12:

O Q L VY Cil MQ 181RT 13'VG 22

MR MIRU Cjh')H 261NM 21NS S
-------------._------

hilormaçõas e Prospectos
MA�IIADO & Cia.

Rua João Pinto n- 5 � Florianopolls

1\1 � " c::J .ri •.xcrc!ailél da .....egurar:ç3
,) ",I' h L' I

'

uu ;(.8 iH.. a-se a lcita, pe o Fra�o
de 30 <1illo, a insClição de C31,

didat()s ao C(,!JCU[W de 2' eSCii-
Imar o.

Para o Sul

O Paquete ITASSUCE sairà á 4 do
carente para:

Imbituba ,

Rio Grande
Pelotas e

Porto Alegi'c

AV·ISO Recebe-se cargas e enc@mendasatéavesperadas:saídasdospaquetes
e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesmos, á vista do a

testado de vacina. A bagagem d€ porão deverá ser entregue, nos Armazens da
Companhia, na vespera das saídas ate ás 16 horas, para ser conduzida, gratuita
menté para bordo em embarcações especiais.
ESCRITORIO '-PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 S®B. (FONE 1250)
ARMAZENS-CAIS BADARÓ N. '3--(FONE'1666) -·END. TELEG. COSTEIRA

Para mais informacões com o '...gente
J. SANTOS CARDOSO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Fazem anos ho.ie:

I ,.". , �A HITLER a exma. sra , Josina TrindadeA D.- .Vi.��íIi��9 ri', t� '11""
J

_��� li1l1� ,:.
de Araujo, consorte do sr. ou»

dl t Melquíades de Souza;J-O-Ã-O--B�-R�--1)-S-A- :��-=..;;,�,.",w"m.;�;;.�'��-;-�_-;:;;-_�iiõ'''''üi-iii<...,.;g·iiiiiiml'ii!;iii"";;;'�......;;-��...�·iüi�3i-õô-;,-;;,;;;-..,-!lCiõ_-..,-...-'M1-fIZ
-

......-..,-,.,.
ueSiDen e

II !�aa�o�;;:��l�t ����J������'l�:{�:����
<Maridinho de luxo», ou me-

&� l\ fF r�} �n 11 .�.WIl'� � I A I SBm 4\.BEL tari'c:A:!-Ib�;a���'e;t; (����!: o sr. Arnaldo Amoldo Luz.
lhor «Compra-se um 'marido », in- d���.:.:. c:..?t, .ui> cl-�JI,.;;WU a �u� i1'""",,�.iI

do, Cordel Hull, desmentiu as

'I PELOS CI,UBES
.

teressante comédia de José Wan-
---'-----,-----------------

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

informações segundo as quais re- LIMOENSE ESPOHTE CLUBi-;derley foi a peça com que Ribei-
�;;j � �� �� �,.1 � � cebêra uma mensagem direta do Da diretoria do � Limoense E�-ro Caneéla se apresentou an te- � � Jíll,. �,;.. w � �

:: sr. Chamherlain, para transmitir I porte Clube», recebemos atenci»-ôutem á nossa platéa. Longe de H
ao presidente Roosevelt e desmen-j so convite para assistir o baileser uma CHEF D' OEUVRE, é
tiu as noticias de que conv�rsára, que. aq�ela .simpalica sociedad',entretanto, algo do que de bom

11 A P> iii

�d'@.�!§<'lell'!!�tfl'" S),o pelo telefone, com o embaixador realizará hoje, as 20 horas, n'liencontramos na nossa literatura ill�BArara�1!g'ua de\�e O seu p� ú&� "�,,�u o Chamberlaio. seus elegantes salões,teatral. O entrecho é um tanto

N
j,Ç.. f[� Gratos pela distinção,ou quanto vazio de qui-pro .. quós

�f;i�
.. Inente lin ..terventor ,,"�o ei�eU. �iarnoS, I

Chegou a Natal o
ENLACES

e quasi que no final do primeiro �kiiHi[;l �IU"� I ti.�� �
Uáí.o a gente percebe o desenrolar

� � ii E;!1í\l !lista �

L be o desfecho. que vem a renuenee as J��� as general o atoda:�7:çõfl:xi��e�iO�:: c�:OqU� asnlraeêes - do seu eovo" filhoos interpretes usando e abusando � "g �
da LENHA DE CASA, deram
paternidade talvez, sem intuito
de ridículo, a personalidade co

nhecidas no meio, E' uma nusga,
apenas, mas que não queremos
deixar sem registro. Para alcan
e \t' () sucesso que alcançou he-n I
�li�peusavel era o exped.ente. I

IPosto e3Le reparo, passemos a

Ioi)l'eciaf o admiravel dcsepe!lh),

Iq!lll mllito e muito contribuiu pa
nl o exilo Ja noitada. Tão bem
foi feita a distribu :ção que si
nuo f0sse o foi�go de cadd paL)e!,
dificilima BerÍa a crônica. A n.h

80 ver Francisc\J D,nt'é, e B'J'll
:lVlnreno deram as melhnres pro
vas dos seus dote3 artislico, ([c

sempenhando impeca '{eimente eg

ta, a milionaria qlle compra um

marido e aquele o Hl3.rido ::jue
se vendeu. Dantés, perfeito gnlã,
bonita figura, trage COlVIME lL
FAUT, nada deixou a desejar;
eJLeVe perf�itamente bem em dr.
Marcos de Azevedo. Rosa More
no, tambem.

Dina Barros, a tia Clementina,
não desmereceu como até hoje
na perfeição com que interpl'f\têl
a caricata.
Deixamos para o fim a 3tna

ção de Cancéla e Darmos JGuior,
perfeit03 genériccs. São aLôre9 a

quem «qualquer prazer os diver-
te». Conhecida da nossa reportagem

Ontem foi cncênado o dmrn:> a presença nesta Capital do con,

�Rosas de N088a Senhora.» ceiluado indusLrial sr, Abel E�te-
- 't4 ......... lo'2IlD'l!'lillf.,._rg..:'81�r_(l=�.t:a� !.HEl�al!C�.o ves, a quen1 as regiões sulinas do
PanaR e§tildali" ®§ pi"O

-,
nosso Estado devem assinaladl�s

Idemas da ee®llRe:nni�, serviços, principalmente o muOl-

bandeirante cipio de Araranguá, resolvemos
í procurá-lo para dêle colhermos

. ·1 suas impressões sobre a situação
.

RIO, ?-Dlvu!ga-se que a con- da rica zona, onde exerce sua
vlte do mterventor Ademar. Bnr- proveitosa P. dinarnica atividade.
r(lS, o. Consel�� do C,o�erclO do Cídadão simples, mas de orna
ExterIor segUIra na prOXIma sema- firmeza de caráter que o tomam
na para São Paulo para estudar

um simbolo de honradês, recebeu-". I" bl d ' .

dIn OCCO os pro emas a eco-
nos com <l fl'UWIUeZa propna e

nomia bandeirante.
.. _. _".. .. .. """ IJI!21.>��������;;._�'€��W.,;"�I·"�

INOBRE E VALETE! JEAN LAFITTE, o; I
CORSAIUO AUDAZ DOS MAnES TilO I
PICAIS ... LADRÃO DE VELEIROS �UE IICRUZAVAM OS MARES Pl!::JÁDOS -DE I

OURO E PEDRARIAS... LADRÃO DE
� !I' s�us ll1últiplo� conhecimcnL?s tem

CORAÇÕES HOMANTICOS QUE SE � , nela um esteIO do soerglllmentoRENDIAM AOS SEUS AFAGOS ... USUH- �

II do rico município de Ararangllá".PADOR ODIADO, POREM ACH.1A DE Depois de urna curta pausa, o
TUDO UMA ALMA DE NOBHE E DE

. sr. Abei Esteves contÍnúa:
HEROE I� I -Com a obra de c8lialização

'" "'A��:!�r��"D��:�!Í��<I·I"! .;;stitut-to;,.·.. '--d-d�r.f' dl1�� i A [f'i' Iff'r< � ��� <'F, '� ��� �� ���: � I �, itJ iJ'j�jle � � í[�.
' 1!1.J'lgj#�\ � "r;"�-�':� ��

,

P
I�",� "�o !;b' :� !r rias e 'en�i------ '-------

� -

d I
.' '���i

�. ��im 'I
soes, iA

tf� t..� �. iii ,� Estm'va

'todos os homens para quem não I entre A�'aranguú _e PI'?i,a Grande,
hu subterfúgios, quando tem que! para CU1� :xoc�çao dei L,u.do quan
dizer as coisas, tais como elas

II
to e�n lJ.lll1nas. ?r?as ca ora, a eco-

_

norrua do mumcrpio encontrou umsao.
.

J"Fui assim, que na modestia da i Inrt» manan ial. '!,. que, co.n .0
.

I" j ! r 'I I L ",
.

" ""'1 � do- 1""'(1,>1 ('� 'Y)" VIasua SHY!p leH ar e lrancu e lea, o L{t�ll'::ith./, 'rj ,....,) 1;.. •. , ,��,I .. , 1 ti.Is'. Ab:li Esteves iniciou a sua in I [j.uvi:�I.' 3 �l'�;I,l�Ç�,?, nc� .�reL�.3 ��m-teressante palestra: giu ;,tnI-�()' �0;;; dignas üe 'y,' ço.
-"Ararangllá esl.á progredindo i Basta dizer-lhe, que .r:n ca·L� S'lca

fanLasticamenLe. E ê�se progressu I tranSpOI'Lld.1 p;lo nu, dep?1S ?e

I
.

I' 1 . I' '''(l'�' �, (J')[' 'S ,Ir. ("'"1·1"/, 1""0o .deve, lnronlesLave.mcnlo, [iO,rC.ld/"c,:,':,' n:;

,:.: ,"',�.:'.',:'.',.V�cannho com qll:' () sea POYO VClt1! d? !"(,,,;IO, h" "/l.1 C,,,),I ),,1:, .10
sendo atendidu nas SlJ8S justa:» 1::;;;;00, o quo <.lima [l cl:<.li'1mdJde

"QPi''')ç�c'' pe!a prssôa (10 cm;nL>,n,: dos prodnLo:-l exportados, repr"sen-
�,;." 'i;l!�r���lor d;: Ncr:ôu n;n�üs ta uma soml I'cspeilLlvel, ql1� rc-

e pelo escrúpulo, abnegação, e \ dUile13 em bcndici" dos ,PI'OdiILo- VENEZA, 2-A representaçãoporque não diz<w espiril\) -de s�' I l'l"_ e consec! llenlemcn te da, P'lPU-
da mail> famosa tragedia de D'crificio, que vem pondo na adml- laç03� Anounzio, «O Navio», foi adiada A questAlao. _

I C L I l' Cl.iJanlo II insl-rIH.·QO, (I quemslraçao, o cnfone ,ae ano jn- -,

para hoie, paI' motivo do máll
ll1ertz, que, como prt'feilo, tem nos póde dizer ti

tompo.dado as mais exuberantes provaq --:-1\�elhO{' do q:1C UI r.p_nrlel'.á , mites entreele c3naciclade e de honradi�s. Pa- e:l:cJ!la,lo os termos d() ali! II) (h-I.� __ DMD� .. __ .. D __ .. _ .. �_ ...... _cP

Ira a �xeclJç�o da sua. oln:a �10Illl- !fgi.clo em daLa.,de 23" d� ,ng,ô'lto PRODIGlO, significa MILAGRE
A) R-ot'oentaJ mUIto tom conlnbmdo a Ilt!Llmo, pelo pwfesso. H,Jflm.lnn, MILAGRE significa '(., I

i c1;labo;úção do seu zeloso secretá-. IlIspel�r.Escolar . d.a �i!'cunscrição, BELO Jl OR IZONTE, 2-Chc"
! rio 8r. Arnaldo �apoli,_ elemer;LO;?O preJ61to rnun�C!pal �oron:1 �ae- {;HARLAU1'1I

garam os engenheiros fluminen-
que pela sua IlusLraçao e pelOS 1 an? LUillCltz, OLGe h, o s, gunte usando o oreme ses que ultimarão os cIltendimen-penr)do: CIIARLAUTII tos para a soluçiio da velha que�--"Felicito-me pnr 0rlconlrar na tão dfl limites com o Estado dop"ssôa do soohol' Prei'rilO umad-, .

I d tRio.miuisLl'i:ldor que reconhece. a uti- dira logo sornnc o: qlle pro u o
_

Ji'!jr]e da jllstiça e da igualdade �:iil����_______ LOTERI,t'l. DO ES l'A-
dí' conrliçõ('s relativamenLe aos

---

T�PO I
DO DE Sc\NTl\

p;:o(e�"l0rCS provisorio'j (�(;ste
. rin'l' O

-

� CA'I'ARIN.\eao. l!'xpu;'g�nclo o COl'!l,ngr'l1te de
111 It ti dos IIllre ..professc>reo! de '.r,\ral1guil dosele-I. I �esll H

o

O 1;1'

mentos que não se ad:clill em Depzu·tau�ento!,� _,:\é .. mlos_ IDa!lUoeS. dlil ?�.
. condições, e, dando azu a que l'Olllilutu�a CIVil

I traeao
ele q�iiUMitll feJ'"'bons elementos possam servil' fi

iCálj 1"0 do eOjja!l."el':�1,e:
sua Terra Natal, q:1(';O li'cer os Boletim diario da Esta...

.,

3321 50:000S000meus encc!1iios, 3plnudindo () aH,) ção AéroOlcUrnaioGógica 9843 4:0DO$OOOgésto palriótico do admini:;iradol'
11436 2:000$000de Aral'anguá". Previsões pua o pcriodo das 5878 1:000$000i Após, o sr. Abel Eflcves, tece

18 horas ,de ônlem ás 18 horas 10672 1 :000$000.

rasgados elogios á atuaçi'io do
"'''75 '-;00$000ue hoje: .. � vdrlegado de policia local, Largento Tempo _ lnstavel passandlll a 5410 500$000Severiano CosLn, cujo espirilo de

bom. 60,t5 500$000discil)lina rn Ili Lo tem con! I ibuidc
E d j'

.

10772 500$000Temperatul'a- �m ec 11110.
pa�'a a manuLenç:ão ela ordem em

Ventos: -De oéste a sul freso Os numeros 1!4,36 e 10772 fo-loda a zona de sua juriscli�uo.
ram vendidos na ciuade de Lage�.Por fim, depoi� de haver-nos cO�'s temperaturas extremas de E os demais numeros sabe-se te-poslo ao corrente da exubcrancia

boje, foram: maxima 21.2 e mi- rem sido adquiridos púr pessôas rI!;
nicoa B.l registradas, respectiva- sidentes na cidade do Rio de Ja-
mente ás 13.50 e 9.00 horas. neiro.

II Dr. Arminio Tavares _o"-;:,�:;;.=:,:iz, ii

I
CIHURGIÃO-ESPECIALISTA Assistente do prof. Sansoo iI
Consultas das 10 á� 12 e das 16 ás 18-João Pint(l,7sob-Tel, 1456 II

=12' JOBSIi q ti. h rt âItI
f· , .• , �-;-�"YSlr�' ;,.i

Or,t JOSEPHINA SCHWEIDSON
(Especialista elO doeueas de Senhoras

e c.·eaneas)

"

I

C�t, CA[�ífA��O iL,tUiVaER-

Aiuanhã

ás 4 112�6 112�8 112

L

Tufão sobre Interventor federal
Tokio Sabemos que o Si".

Intervellltor Feder,. I
n�o estará boje uestil

�apital.

NOSSA V IDA

MENDES-MEDEIHOS
Realizar se-á, hoje, 001 Anit»

polis o enlace matrimonial da Se
"

nhsrita limar Medeiros, filha d.
81'. Manoel Medeiros e da exrn.i.

Natal, 2 ,- Chegou o general sra. d. Inês K. Medeiros, com i'

Lobato Filho, que está inspecio- sr. dr. Pedro Mendes de ;)0\10,
nando a tropa federal, sendo a I, cirurgião den tista do Del':'I"
vo de hon:e?agens, �Clr parte das

I t.�menlo de Saúde PúLlica "11

classes SOCiaIS do HIO Grande du Estado.
Norte. Servirão de paraniníos por pi r-

te do noivo, no ato civil, () -r,

dr. Vitor Mendes e senhora: e II'

ato reli.;ii'Jso o dr. Osval.:o ;:'H'
[Jack e senhora.
Por pade da noiva, se, nr,.'l

de par:winflls no aLo CiVIl, o dr.
Amaury Poggi de Figueredo e no

alo lelig:os') o SI'. Orozin:lbo Mu
llil e a cxma. sra. viuva Maria
dos Prazlle:3 Ligocky.

'

A representaçãO de
"O Navio"

de li-
Minas

CONSULTOIlIO

lIua Felipe Sehmidt, 39
HORAR.O: das 10112 ás 12 e das 2 ás 5 horas

VEN OE SE 'J melhor e confortavel proprie- IIIII
dade do município de São José, Identro da cidade com acopoLU�ções para numerosa familia de tra-

,

tamento, fundos para. o mar com magnifica praia de banho, agua �
encanada, garage para 4 automo veis, cocheiras para cavalos e J
vacas, grande pasto, chacara com diversas qualidades de arvores li
frutlferas, e outras depe-ndencias, e servida pelas linhas de onibus

I ide São José, Palhoça e Santo Amaro. Preço de ocasião. I;!Para vêr e tratar, com o proprkt",.iÍO, na mesma. Carlos N. i.t
Poeta. I �

:1
'1

li
\i
I,

ii

I'

J
I
,

li

I

i
Pelo Dec!'et.o-Lei n. 627, àe 181 ••de Ago.SlO U!LI!ll0' o _Gover�o da

I
Arnaldo Nap.oh, dedl-Repubhca da lDstruçoes soure os

d �,. dassociados da CniXl de Aposenta- ca O sec!el!.$lrmo a

dorias e Pensões dos Opera rios I ..

Prefe�tura
.

Estivadores, bem como que a' e fertIlIdade das �erras do mU�I
dita caixa passe a denom. i?al'-se I cípio, do.i:lcremento d�IS. industrIasInstituto de Aposentadonas e e do espmto de braslildRde que
Pensões da Estiva. I inspira as populações, mosLrOII-nos
Sobre o assunto em questão o o !lr. Abel Esteve� várias amostras

sr. Fulberto Pires Machado,digno de assucar moido e turbinado no

3n'ente nesta cidade, recebeu des- municipio de Araranguá, que em

p;cho teiegl:áfico .do 'sr. d�. An' excelencia riva!iza com os �elhoJ'es Itonio FerreIra Pmto, preSIdente produtos do genHO confeclOnados
Jda C.A.P . O'E. no país. �'ii'ijji7iiiiiii'iIl"iiIlTIiii"iIí'iiiiBiiia_iiii'fiiiii'."íji"iiii511i'1íiiC.-tiiiii ;"0.&iii'niíiiiiiiiii'litiiilriiil'iíl"-ii'''iiríii·"'íiiiiilimiií'''iiihii'ii'; _

--------_.-

FRIEDmaiC �1I %.R{;H
FR&N(;1!SCA GAAL
AKIM TAFAr!lR@�"lF

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




