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I
ANKARA, 22-0 marechal de I Movimenta-se o mundo desportivo da nossa terra em tôrno

Campo Lord Birdwood, li quera
' do próximo Ca-npeonato Brasileiro de Footeból.

,) extinto Kemal Ataturk derro-I Uma turma escolhida de players foi convocada afim de ini
tau nos Dardanelos, durante a: ciar 03 treinos, em face dos quais serão escalados os onze jogado
Grande Guerra, encontrava-se ao· : r es, que ter ão de representar Santa Catarina na famosa competição.

I [e entre os militares e estadistas I E', porém mister realçar que a presença de Santa Catari-
c! f) quarenta e cinco países que i na, se deve em grande parte ao cari�ho com que o nosso ilustre

! assist irarn aos imponentissimos , c)oterrar:e) sr. Aderbal �amos da SIlva olha par�_todo� o� assun·1I funerais do ex-presidente da Re-I tos relacionados com o desporto da nossa terra. Nao !ora el�, com Ipublica turca. todo sen empenho e toda '1 sua força de vontade, e nao seria da-
O extenso cortejo Iunebre, atra- do a Clrnente Povere, no Circuito Farroupilha, cobrir-se de leu

ve8SOU a cidade vestida de crepe, ros. Enlr " ndo, como entregou, ao nosso valoroso volante o seu

terminou no Palacio do Museu próprio carro, contribuiu com êsse seu gesto para o triunfo alcan
Ethnografico, onde 08 restos mor- çado, impondo ao país o valor e o arrojo calarillen�es:
tais do «Grande Atatnrk > repou- No caso em apreço do Campeonato Brasileiro, volta de
sarãe até que seja concluído o novo o dr. Aderbal Ramos da Sil,va a atAestar .não apenas o seu in
mausolêo definitivo. teresse pelo desporto, mas 0 desejo de ver mais uma vez a sua

Em todo o país' o povo orou terra glorificar-se e qu?udo não haja de ob.ter um tl:il�nfo, pelo �e-
por seu admirado chefe. nos �e mostr.ar que existe em Santa Catarina o esplr�to des�ortI.vo, II tNa maior parle das casas v�-",e qU? e, nos

A

dias que de?orrem, um dos problemas mais palpitantes,

II mpos O
o retrato de Ataturk cercado de pelo que tem ele proveitoso para o aperteíçoamente do raça.
velas.

.

E porf)�e ao dr. Aderba.l Ham?s da Silva os desportistae ] madeiraApós as ceremonias fúnebres. �alarmenRe� muito de�em:., daqui o ,regIstro que fa�e:u?s,. do se;x
foi observado em toda a Turquia interesse e �a SIJa dedicação em prol da.:'! grandes ll�,!CIatIva� desti
um silencio de três minutos. I nadas a assinalar o valor da nossa mocidade, que poe na cultura

física da raça todo o seu entusiasmo.
�M' 2a::m:rm:rrt

Só poderão ser nOimiCasava� seUl direito ás esposas Sindicato dos Ma-I
�

31 d I
- -

-

_o:

deirei d J. I o sr. Interventor Fede.meados ate e: .. .
'. . elrelfOS e oln- ral publlcou um decreto-I LO�Dn.ES, 22 - O «0.\1- destinado a facilitar a abastadas o rhefc do escntorío aproxrmava-

d b I
LY EXPRESii»> informa q'JC a judias provenientes da Alemanha se de operar ios e ehauíeurs de- vile lei, estabelecendo que a

ezem, r'!) p"licia lOf],lrina descobrill um es- ti obli'oçTio da cid<H.lan.ia inglgsa.' SCllJpcrg IrlOS c oferecia Ihe�, além madeira a que se refere
crilo-'o O'I.:·"to ri" "'�1tllAn!(), Segllndo a me,ma folha lonirioa. 'da gr&tificaçã() de 60 libras, um O art' 1· do Decreto-lei

RIO, 22-Terroinará a 31 de I �J••g.QQ."Cl"6le.8e.e•••••e•••oH8I••eee••e.I9••e......,. terno ·alinhadu», para consenti- IEm audiencia especial, n· 226 de 5 do 80rrentedezembro proxim_o ° pwzu de I i'J . 01 .. '" d: rem em �asar com as suas. cHen- foram recebidos pelO sr. mês ,!utlndo não expor-levalidação .dos dIV"r,":ls COOCI\f "rele��raltla uO 10151:1'0 a, teso o" conlrat?rlos, ao aCeJtcrem
Rnterventor Federal, os t d

'

ã a'
60S n s qllms se h3hdItut'am va � 1 FI pI'OpOSL3, ass\O(lvam um docu·· n a a em vag .0, pa.ara_a
ri,)s cllOdidatos_a C:lf�?� efetivos .�\ #'W,�� ,V"" ..�� ���'!i!�� !l"JaO ��'fi!�,O�vên�

I
m('IlLc> pdo. qlia�, uma .vez reali- srs. José Wolff, Rodolf.o taxa esta.beleclda � razao

da admiois�r3ça(l publica: _ Afia ���..A�,,�j1. tíjJ& �<..,. j1"",,1i��� � za:h é.I cenm(ln�a nupCIal, se com· Olsen e Leonardo Mel- de 5S0rels o metro cublco.
Como Ate e��u data aInda ,nao ttii�fl � -

R..�IDOS prc;·lNipfil anuo prccurur as eS-1 "ert, respetlvament� pre-tenllam siu(l f(,lta3 as r:�prctlv:as VA �ereu a. POS3�.
1 sident� e membros da A Alemanha nãonom�l!Içõts desses �aD(hdatos, e
. diretoria do Sindicato denão send) i"sto que (JS me�m(JS • --------- I. • ••

.

te.
.;II

d r:::fjquem prejuc!icado� em suas pre- Agradecendo a acolhida que Ih� foi dispensa- I Madesrelros de Jcmvlle, a par iClpara a LX'-
!tn('ões, o sr. Luiz Simões Lnpes, da em r.OSSíb Estado o sr. dr. !Fernando Costa, ilus· O Iil10PO r C::ld'� SO I quem exposeram o planoprr;ideu!e da D. A. S. P. expe- ire Ministro da Agricultura, endereçou, ao sr. dr. § ..�n. Un.i.. -; de ação da mesma direto� posil'ão de Novai!i�l _um dieio-�,ir�ular � \o�OS, Og

Nerêu Ram\)!i1 Interventor federa�, o seguinte tel�G
b' � 'b. "�e I ria, no sentido da orga- �

•

lJUOlstros de I.stado
..

b(,l.c!ta.,do
O'rama: _ re uma td Od Cf I-I nização e defesa da classe. Yorkprovidencias no sentIdo de s!'rem "

i t
; brevia.das as nomeações a que CURITIBA, 20 - Ao deixar o terrltór o ca a-

v::lda de pregos Ifozem JUS aClucles que se encon· rh ense cumpro o grato dever de renovaR' ao. ilustre u � ,

Iram devidnmente classificados r
e presado amigo e aOi seus dignos auxiliares o meu

,
t;ue I) gO"fern� decid.iu .amparar, cordia� agradecimento pela fidalga hospedagem que RIO� 22. <l,uando b;iucava, em i Aprpspntar�m cre-pI'r uma medlda l"glslal,lva.

ma dl''''pens'''rem e a' mInha """ml'tiva e bem assim a
sua r�sIdenCIa, a rua Esperança n·l' <.." v� � ""'.

J ... � u ....... 22, caiu !obre uma taboa crivada de • •

"f'
-------.- ---------- expressão de minha admiração pelo progresso de seu prqlo� � menor Atiln, �e 9 anos. de denclacs �O ue-C idade, fIlho de Antomo tia SllvÓi 9 li

Estado. Afetuosos abraços. Fernando oata. Esteves.

h "•• _M � .. .. __ ...
C'nu a quéda, além dos ferimen- rer

F I ·f·
- tos. recebidos pelo lorpo, teve a cri-

a SI .caçao ança o traneo fraturado.
!II fi Atila foi internado na Hospital

O Conselho Te�cll·ICO de mftedas
de Pro.uto Socorr_o.___ BERCHTESGADEN, 22 - O

OU
-

�r. Adolf Hitler recebeu em Ber-
D I

<P

do ghof o general Osshima, novo

Vai funcionar ra aClo embaixodor do Japãc, o visconde
BEIRUT, 22-A policia pren- D'A vignon, miniatro da Belgica e

����� deu doze individuos, inclut!live dois .Catête recentemente promovido a em-I
arabes, fugindo da Paleltina, acu baixado r li os ministros da Al-

Esteve, ôntem, em conf8- sados de fazerem parte de um bania e da Hepublica Dominica-
reneia com o sr. Interv�ntoc grupo de falsifiGllidorea de dinheiro lUO, 22 No Palllcio do Catete

na, que entregaram ao Fuehrer HIO, 22 _ Pelo capitão Fi-Foderal o nosso I·lustre con· T S t
.

I L esteve ontem em cenferencia lides·
...

I
na erra an a, especla men e

pachou com o presidente da Repu- suas cartas· credenciaIs. Iinto Muler, claefe de Policia, foiterraneo dr. Renata Bar· In1tas de dez libras. bliclI o minliltro da Educaçio, sr. baixada ontem a seguinte porta.b083, que entregou ao ch@- I A circulação dês.e dinheiro é Gustavo Capanema, O expediente ....--.-•••--................ ria:fe do govêrno o ante·projé- facilitada pelo fsto d.e muitos da pasta da Justiça fei levado II I
«Considerande o aumente seliD'

to por êle elaborado do Re- I arabes abastados terem deixado a despacho pelo sr. NeSlão de Lim�, A melhor lenha 1.11' nre cre"cente dos ""rvi"03 afetochefe do sabinete do res;>etlvo tI f''' """ �(!imli'oto Internlt do Conse- 1 Palestina, instalando· se Da Siria tuler. a esta Diretoria e, por .911.ff{t-- I-ã:-.�lho Técnic0 rlp. E�v:;:';;;:'::':� c\'e no Líbano.

I
- �m audienclas foram recebidos do, a nflce� aperfeiçoarFI·n"tJ"as do Estado, receB- os sr�.-Henrique Lase, Marques Si·

b· I
.

t ·'-:;;f· d·d
u y .

-

A· t S t t t t e lU �rrsI lcar 3S me I as a serem
temente inst.alado. O traba- mões, direfor !Ia seçao de SSIS en- U S I U O even ua
leia e Profilaxia cia Tu�ercul9se de

I .

Hp-iieadas contra OE! delinquentes,lho apresentado á. aprecia- I são Paulo; José EduaY�::' de Macedo
II ••

d'
designo o detetive Francisco Guer-

ção do executivo estadual é·1 Os d-.re-.tos i Soares e José Maria Belo. 00- ministrO· a ra, que por sua experienda, ca-
longo e ioteressantissimo,

,

I pacidade e zelo pelo serviço pu-pelo funcionamento que o

b
. ------- ----

G blico, é merecedor desta distin-
mesll10 I'ltribúe &. novel eor

.' da eligeran- uerra ção, para inspecit.nar os serviço.
Fomf)s dilltigguidos COrll a vi- poração e estamoil seguros. t Passou por Casa externos desta Diretoria e, pelo

sita do nosso brilhante confrade de que, 1;6ndQ um d6ls pri- ia c-Ia a Franco RIO 22 O general Valentim que observar, apresentar auges-
JA. SoarP,B de Fig�clredo Lima,

I
meir08 Estados da pais

que) BI A Benicio da Silva acaba de ser 61istin tões no sentido de melhorar e-
.

d I fundaram () organi!mo atual anca o sr r "uido com a s�a.nomeação para. o tornar ainda mais eIieienle a a"ão··(Ia AssOCI·a"-ao BrasileIra e m-
•

- 11>
-

d Mi ,.,,., de eolaboração e de coorde- PAHIS, 22 - Na véspera da cargo de secretarIO gera_l o ms-
desta D. G. I. em beneficie daprensa e redator do grande dia·

- I
..

t d C .. d Ch b I
.

d d S I terio da Guerra, consIderado, por .

rio carioca �A Patria». naçao, a eI 10 erna o on- VISIta o. sr. am �r am e e

man O a es decreto, o substituto eventual do, SOCiedade».
L·

. . selho catarinense servirá de Lord Hahfax a ParIs onde, ao .

, tI·tular dessa pasta. IFigueiredo Ima, ctlJa capaCI- d I
-

h

I
padrão a e outras parce as

I
que se declara, abordarão a ques- ------------------

dade e espirito brilhant� Gon ece-
federativas. Ao que t1abe- tão da concessão de direitos de CASA BLANCA 22 o sr. Ar· FEZ UM & FOGUEIRAmGS de longa data, velO expre51-
mos, depois de publicado em beligerancia ao general Franco,um mando de Salils Oliveira, ex-candi- .ra.

!samente á nossa capital afim de
I folhetos, o ante·projéto Ra- I· grupo de cientistas, políticos e

I dato ã pr�si<tcncia da Republica de
visitar o Leprosario Santa Tere-: II B b 'd··b

.
.

I t
•

f A d··b
.

I Brasll, e o Ilr. Jul10 de Mesquita,
za, porquanto, como é sabidQ, nato ar asa Sflra lstn UI- lOte ec U�IS rances?t! IstrI UlU

diretor do "Estado de São Paulo",
.

I do, entre os conselheiros, r um mamfesto, conCItando o go- passaram ontem por esta cidade, atem sido o seu brilhante I Jorna I d· Ipara entrar em Iscu&são. 'verno a resistir com firmeza a bordo do LIPARI. em vilísem paraum dos que mais ee tem lOteres-
i '

f· d I H P 1
l':ado por todos os assuntes rela-, Assim, começara a e etI- essa concessão, até que to as as o avrde le airjs. brasileiros re. RECIFE, 22 Informam de Gloria de Goltá que o indivIduo-

!ta e im tante t t·
. .

f adas Os o s v a antell "
'.. . ,_.

d mal de Ransen 1 var sua a . por rapas es ,ran]elraS sejam re Ir I cusaram.se a fazer declarações a de nome SaUro Jose de LIma, que VIVIa em constantes altercaçoes com atIona os com o .

finalirlArle. I:\m breve. o nos- da E�panha e fiquem os espa-!I·mprens? ,i esposa, resolveu q.ueima-Ia viva. Para isso fez uml1 srande foSueira_naGratos pela visita, desejamos, T' f t d t do d i I dlscussoesdi 130 ConselhQ ecnico. nhóes livres para discutirem entre. O LIPARI deverá cheSar ao Ha-I ren e a casa, a Iran
.

'a na �esma, numa e suas vo entasao ilustre celega feliz esta ia en-I si os tsn:qoEl da paz. 1 vre no dia 25 do çorrente. A mulher reçebeu mUltas quelroaduras, tendo falecido no dia se!JLlint.;.
.
�� �Ói. �iiiiiiiiiiiiííiiiií"-iiiiiiiiiiiiRiii_iiiiiiiiiiii':

Não pára um instante a atividade do ilustre Inter
ventar Nerêu Ramos, no sentido de elevar o seu Estado ás
culminancias a que faz iuz pela sua cultura e pelo seu pro
gresso sempre crescen te.

Sua atividade desenvolve se prodigiosamente em todos
os setores da administração publica, raro sendo o dia em

que uma nova iniciativa deixa de focalizar-se dentro de um

espirita realista, que está causando a admiração não só OOS
Sf'US coestaduanos. como de todos que visitam a nossa terra.

Todos os serviços são atendidos no sentido da sua me

lhor·ia, dentro das possibilidades do erário, com um equilíbrio
notável e que só uma alta clarividencia poderia conseguir.

Suas vistas estão presentementes voltadas, ao que se

anuncia, para a Secretaría da Segurança Publica, cujo titu
lar, o sr. dr. I vens de Araujo, por sua vez, Re vem assina
lando corno um grande exemplo de capacidade e de inteli-

I geucia, aliás sobejamente reveladas em outros postos de des

taque, como fosse o de líder da maioria da extinta Assem

ill bléa Legislativa.
& Assim {>; que, ao flue somos informados, pensa s.

I, excia. numa remodelação nos serviços daquela Secretaria de
Estado, com a regulamentação das atribuições da Delegacia
de Ordem Politica e Social, presentemente dirigida pela ener

I zia maca do Canitão Lara Ribas; ampliação, por forma a

i to)rn3J-�s mais pficientes dos serviços atualmente afetos á
i Seção de Armas e Muoicôes: e, ainda, promovendo a crea

\ ção ele um corpo de Guarda� Viail.mtes do Trafego, acrescida do

I cs tabelcci n)!'f! I () dI' sin.ii, luminosos nos cruzamen tos das

[JI in.i pais aru-rias da ca pi tal,
.

1,1;111;'.
Tais medida!'! são de molde a elevar nos cada vez mais

li! 1Tia adrrnração, que hoje, felizmente, dislrutamos o q..e deve
mos incontestavelmente, ao dinamismo invulgar do grande
brasileiro que é o dr. Nerêu Ramos. o maior dentre os ma

iores administradores que Santa Catarina tem tido atravez

1\1ILa a sua glodo," histod..

=� _!
,

Jornalista
Figueiredo

Lima

Seguiram para Blu ..

menau

Em objeto de serviço. com de·
Illrlca de alguns dias, seguiu, on

I cm, para Blumflnau, (J capitão
Antonio de Lara Ribas, digno
Delegado de Ordem Politica e

Social, que se fez acompanhar do
f'scrivão e do ceJmissario daqup,la
Delegacia, reepectivamente lml.

Osvaldo Raeser e João Kuehne.

'J�'

.....
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ZETA
ANO FlorianopoUs, Quarta-feira 23 de Novembro de 1938
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Realizaram-se OS

funerais de Kemal
Ataturk

oCooperando COI.11

sfasmo na cultura
da raça

entu- Isperado no sul
tísica presidente da

Republica

011 nCjVêl frigori icos, que
o Chefe da Naçãof virá es

pecialmente inaugurar, GUB

taram cêrca de 30.000 cem

tos Q dispõem lie aparelha
mente para abater diaria
mente dois mil porcoa.

PORTO ALEGRE, 22-
O presidente da Remblica
está sendo esperado nesta

capital em dezembro prexi
mo, afim de inaugurar 03

frigoríficos nacionais iusta
lados DOS arredores da ci
dade.

sobre

'4

a
,.." "

que nao e

exportada em
,.."

vaga0
=

VIASHINGTON, 22 A Embai
xada alemã anunciou que a cJecisão
de uã') participar da Exposição de
São Francisco da California foi to
mada já ha tempos, e nã. tem re'

lação alguma com OI acontecImen
tos recentes, nos Estados Vn1à(Js.

A Embaixada explicou que, não
partlc1l1anqo o Reich di EXP8Si,ão
de Nova York, tambem não parti
ciparia <il.a de São Francisco.

Vai inspecionar os

serviços externos
da D. G. I.

PARA MATA-LA!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Al'L�G'!i1F!O.�Sid� SedrãO anteei-
da Junta de Revisão ,e Sorteio do pa oSOS pagaEstado de Santa Catarina (lOa. Crr.

����V��O�����D��O��P��O�V��o���p�r��i�p�r�l;�t�a�r�io'��e�D�lr=e�to�r��R�e�s�p�o�n�sa�'Y�e�l� cunscricão de Recrctamen�).
tosFAZ' SABER que se instalaram rnen�������������������,&�J��A�I�R���!��_�C�!���L�.�L�A���!�m�O�h�(16)M��� i�M�1 -

-

rechal Guilherme n. 9. onde funciona
a 10a. C. R••

, �os tra,ba,lhos des,ta RIO, 22 - A diretoria de despesa do Ministerio da
Iunta para r�lyls�o dPretlrmlEnatr ddo alís- Fazenda determinou providencias no sentido de que o pagameato
tamento IDl1Ía. es e s a o. que ,

d [ 'I" A,

f -' ara' todos os dias úteis até dos vencimentos o runcionausmo reterentes aos meses ce novem-
UDdOD

,. ioad
.

das l J N I
o dia 16 de Janeiro. das 13 ás 171 bro e oez- mb-o �f)a antecipa o em vista as testas 'e ata .

horas e convida aqueles que alega-I IfIes\$••••••
Il••••••••••••••t' 0 ••••••

rem incapacidade física a co npare-

M tcerem perant,e esta Junta" afim de a o Userem tllspectOnados de saúde.
E para que chegu-; ao conheci

mento de todos lavrei o presente
edital. que vai por mim assinado e

rubncado pelo Presidente.
Aristeu Caudido da Silva

20. Tte. Res. COilV,. secretario'
F!orlanopolís. 16 de novembrode 1938.

Coronel Gentil Falcão
Chefe do S. R.

A GA ZET

uma criança, que, após ha- Por ato do sr. Interventor
ver sido enterrada viva, com Federal fui reformado nos

a cabeça tóra da areia, ser-I lermos do art. 177 da Cons-
tituição Federal, revigorado

I lei 1'1' 'I 2pe a c, conS,LUClO,1a n. •

o segundo tenente da Fôrça
Pública do Estado Heitor
Ataíde.

OS OLHOS DA CRIANÇAIRetorrnado
SERVIDAM DE' ALVO' pelo artigo 177

...,.. .E.1 II da (:onstitui�ão

viu de alvo para as suas

flechas. Estas, desfechadas
com incrivel ferocidade, fo
ram cravar-se nos olhos da

pobre criança. A sangrenta
façanha motivou o exode
da pequena população cristã
de Jaraucú para Porto de
Moz e a 'linda a esta capital
do prefeito do Baixo Xíngü,
que foi quem relatou esses

acontecimentos, depois de
naver estado no teatro do

Impressionante drarr.a, con

firmados, aliás, pelo proprie-
O que toma «Vida 00- ta�io da lancha «Elvira)� �

a

mestica- uma revista dispu- cujo bo�do foram recolhidos
tada em todos os meios lc- os refugiados.
dores é o in te resse objé tivo,

.at::�S-"_- IIIIIIIIIISiI_lIe_.

(:sseén�iallmendte prático da s�a ��_Jl;;!mat na. "o as as utilidades
".�iit;r;:--;' �,-';(t'�;t�_

tem a ventilação da gravu
ra e do texto e em cada
oportunidade do aparecimen
to mensal "trouvailles" curio
sas são divulgadas de ma

neira a estimular os aficio
nados de cada um dos tê
mas debatidos: o arquitéto
encontra as fotografias e os

desenhos de novos surtos
estruturais; o autcmobiiista
apreende de relance as no

vidades de chassis e carros
seria lançados como uuirno
grito da indústria; o cava

lheiro orienta pela seção de
Elegancia Masculina a es

colha do tecido para o seu
terno e o talhe de suas ca
misas e a linha do seu cal
çado; as senhoras e senho
ritas escolhem o rnodêlo
muito em moda do seu ves
tido e todos entram no co

nhecimento gráfico das no·
vidades do Brasil e do mun
do.
Acrescente o leitor men- O melhor estabelecimento, perfeitamente aparelhadotalmente a essa diversidade para Q t,rlltamento cOlJservativo e cirurgico de doenças pulo

de temas tratados sempre ID<;mares (pneumotorax, frenicotomia, toracotomia). Este Sana-
sob aspétos novos pelo afa· toriQ encontra·�e locali�ado na Estação Perdizes - Vila Vi-
mado 'magazine do Lar e toria, na Estrada de FerrG S, Paulo - Rio Grande, 800

da Mulher, a comemoração
metros sobre nivel, possuindo uz eletrica, agua encaHada e

estradas de autemovel, com clima saluberrimo.
que vai fazer do Natal e O Sanatorio encontra-se instalado com aIJlarelbos mo-
terá um� idéia do alto valor dernos de Raio X Heliodor, Ondas Curtas e Láboratorio
da proxima edição del De- para exames de escarro, sangue, fezes, etc,

ALMIRANTE, :NUNO JlOLAND, BAKDO DA
zembro, um numero especial Seção separadà para convalescentes de doenças graves, LUA, IDA MELO, DORIVAL GAYMMI

estado postoperativo, impaludismo cronico (malaria), esgota-sem aumento de preço, que mento, etc. A's 22,00 - "Teatr. a lletalho" " Cenas
será o mesmo da� edições I rapidos vividas por: muquitinho,
comuns: cinco mI·' rél-.. Isrnenia dos 5antos"Violela r'llrraz

::��������:o�__��������������������������� �r�e:�so�uimarae••

DELEM, 22 -Segundo in

formações prestadas pelo
prefeito do Baixo Xingú, um
numeroso grupo de indios
Calapós, retornando ao esta
do de barbaria de que ha
viam sido afastados, atacou
seis pessoas da pcpulação
de [araucu, matando-as com

requintes de perversidade,
Entre as vitimas contava-se

"VIDA DO ...

MESTICA"

BELO!�HOí.{IZONTE, 22

E
.

. -·-A policia mineira acaba de
OFICIO D '" i

Serraria DELAMBERT desvendar um crime barbaro,

SANEXADO Fon_e l_"l_O_O__o_L_.o_rr_id_o_,_h_a_c_êr_c_a_d_e__d_o_is_I_r._ês_e_s,

a mulher a panca ...�

das e atiroUlBlh� o

cada"ar ao rio!

RADIO
,nACIOn l
·�su.144e:

no distrito de São Sebastião d)
Gil, município de. Entre Rios, e

do qual foi vítima urna mulher,
Marieta Filomena de Oliveira,
cujo corpo se encontrou, boian
do num riacho, com uma ccr da
atada ao pescoço.

Após trabalhosas diligencias,
ficou apurado que o assassino

foi o propuo marido da vítin.»,
José Pereira de Araujo, o qual,
depois de espancar a e�p()ta bar
ba arnente, com uma barca de
faro, até vê-la morta, cem o

crâneo despedaçado e com os

braços esmagados, atirou o ca

daver no riacho, com uma pc
dra piê-a ao P(SCOÇO pela corda.
Contava assim apagar todos os

vesligios do crime. Entretanto, 11

pedr a desprendeu-se e o cada ver
boiou,

R06� LeI? T d d h
,.

Orlando 5ilva rata -se o segun o ormcr-

lrrnãoa Tapajós diu de J0l'é Perei(a de Araujo.
Ernani de Barros "

d I r
Orquestra CarIoca que Ja era procura O pe a pO.I-
Raélamés e a Ali 5tars -ia, Em princípios deste ano, o

Regional De Dante 50nloro hEl\uardo Pcrnnê e sua Tipira rorrierlh�5 cnrmnoso matou outra mui er ,

Romeu 6hípsman com a orquestre d.. uma jovem de 18 anos, a q j .m
ronredos I

se ligara embora [ôsse casado,
f'lbertura mm VOZES .NOVAS, elementos f�ecelOso de que as conse 'U�i1-

I?stl'eionteii no radio. -

d' ':I,
eras essa amizade o levassem a

1"1'5 horos certas, [orncts falaoos com na- d
-

b
'

-

rtctcs em prtrneírc mão. tcrrreclõ ce ce ela, Q ngou a pobre moça a

pela A 1�IOITE, e otertu ela ('mia I beber um copo d� veneno.

)_ 5uimorêí�s Ltda., agenda c'a Lo-
(1 ,< ' .' OQ d ",_

teria feOeral

I,
,- ID)D.!!O esta .:�.n,. O pr o ... u

PI'. 2].00- Concurso Music;al Raio K ..2 de rado, portanto, por dOIS pavor?-
• 20ú$ooo, õols ele lOa$ooo.

_

4 à� II
SOS cnmes,

.

contando a policia
50$0.00 e la ele 2LJ�OOO; eu J 05

em breve captura-lo.
premias que R-HIO K oferece aos

�uvintI25, que iàlZntíficar as musicas �tMÃ�ü1NAS-apARÃ--GÊ17õIrraàlaelOS neste programa. EM PERFEITO ESTADO VEN.
FI'.21.30 CAtiÇÃO DO DIA - - E$crlto DA C, GARANTIA

ii: interprlZtaaa por LamorllnlZ Babo,
urna ofel'ta àu casa dI? lovças "O

DRAGÃO.

De 6.15 ás 17.30 horas

Por decreto-lei assinado
pelo sr. Interventor Federal, i:
foi desanexado do oficio ãa

-

escrivania de paz do pri
meiro distrito da comarca de
Blumenau, o oficio da es

crivania privativa da Policia,
da sede da mesma comarca.

Os vencimentos so cargo
de escnvao privativo da
Policia, serão oportunamente
fixados, sendo que o atual
serventuarío, dentro de cinco
dias, deverá optar por um

dos dois oficios,

Auxiliar de
escritorio

Necessita-se pessôa habilitada
que tenha conhecimento e prá
tica de contabilidade. Exige-se
relerencias. Olertas por carta á
P. O. B. -- Caixa Postal 23
-florianopoli�,

Programa diurno

Programa noturno

De 17.30 ás 24.00 horas

A "Combinação Feliz" nas

perfumarias é arte que não
encontrará símile. As formu
las dos Tres Elementos
primordiais da Beleza são
frutos da ._Adoraeão��

I Sanatnrio �'San� Catar ina "

Dr. André Kiralyhegy
DIRETOR PROPRIEI'ARIO

Estação PERDIZES - Vila Vitoria - Estado
de Santa ,Catarina Delambei"'

Amanhã:

VENDE-SE
Por p.mco dinheiro e a

prova, vende-se uma peque
na Fabrica de Aguardente,
Vinagre e Engarrafamento
de Bebidas, com carreta

propna, tE ndo um Alambi·
que produzindo 160 Litros
Aguardente em 5 horas.
Fclcilita-se o pagamento.
Tratar na Praça 15 Esq.

Fernando Machado (Bote
quim) das 16 até 21 horas.

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

A'IiI 22,00 .. ' Paginas Esquecidas .. Pro
b�=--, grama de rerniniscencias, literario e

. _ musical, a cargo Le: Celso Buimo.
�j 1<. rãl2s, Abigail muia, Ernani Barros

e os musicus ela possa(lo.

5p2akers de �tudio: Oôuvalào Cozzi e

(elso Buimarães.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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popularc n tr econ

PREPARA-gE ALUNO::5 PARA EXAMES DE RA
DIOTELEGRAFIA, DANDO-LHES OS NE€ESSARIOS
CONHECIMENTOS PRA'TICOS

_
E TEO'RICOS. CON

FORMI: EXIGE A REPARTIÇAO DOS CORREIOS E
TELE'GRAFOS.

OS INTERESSADOS PODERÃO PROCURAR O SR.
ANTONIO 'MAl-tTINS, RUA TIRADENTES N 52-
FLORIANOPOLIS.

. ,

• r.

exerCiC�O
I ..-

gressao
cé3dor'ias e

C,-:''''::l ��1'''''''''e�to t��ndente a'ot. ...�""{ � .J' � ��:n:.�f', .

()(')or"dE:7nada a tl�ans-
f:')reços de mar..,
ou medidas.

As dez e

o presidente d'.\ Rq:lUbiié:a,
usando da atnbuiçí . qu : lhe c nu

terl o artig') 18J, da Const;tui-

tn.os: caixas de pecúlio, pensõ;c�sil'e5ervl.ls téc�icas, Pwa: prisão celular de seis ":lado da premente necessidade, processados e julgados pelo Tr;'
e ,-\püsf11tadufI8s; caixas con..-tru- i Pena: lmsào celular de dais; n'ê 0:'3 fi. d,\iô er os e multa de inexneriencia ou leviandade da bune] de Seguranç'i Nacional.
'0)':'\:;; cooperativas: :;()i�;t,dade de! 3 10 anos e multa de .. '. �:OOOWOO a 10:000$000. ('dm parte, Íucro patrimonial Neles não haverá supensão da

,sc, (;"m;a 'wid.lVa, !' V;lfllJU"'S i.; 10:00$0000 a 50:000$000. i Ar!. -- .. - C;.wslltue ct ime da qce «xceda o quinto do valor pena nem Íivramento condicional.
fd,,:ncia r.u â i:Ef'!'!dll.ia, :.lH não! Art. 3: -- São ainda (rimes;rü·�ma nulu\' za U.'.Ur.:1 pe.u.iia ..ia corr.nle ou justo da pres;',J;�?jo PHt. 7'- Esta lei entra w,

('\i;1 i'; i;�do :J,ualqu. r (:. � c:,w ·"b� : contra fl economia popular, sua i cu fed, 8S-,"l' se consideta.rdo; L:ita «u lJWITI"lidJ.. vigoi na data da sua public-
. ." di' \ l-' 'p" d

.
. ,..

C\�!.iril'l;(i.'. cc.m ;·!t'Jí.ll.�S :1;�; ln- guaroa e seu err·pregü:
- ce- n) conrar JUfoS .upeuor ee 11 taxa ena: H:!S rr.f';'(�S;-: OlS anor ção; revogacas as (Jl�i)·.)SlçÕeS er;)

t: íf_;�,at__;o:'; X _. iniUJilf d., qua:" lebrar ajuste pafll impôr deterrni- f CP) i!id'l [,or L;. eu cou.rsvão e IT,O I !é, de 2:000$000

quc:r wcJ,} '·:'Ciitür�:;;õ,�s. !i.lllça· nado í>lCÇ') ele revenda ou exi- ou d.;';�oo!o) f!xo O:J j-)ercentual, i 0:000$001,
.

l1Jt,,(ü:i, f>:g;s;ró't, relalotios, pa· gir do comprador que não com- sch(,;) 'lU;H,tj,.1 mut: ada. além' § l: - Nas mesmas penas
. I [('C<:;,0:5, e outras inlormacõ-s de- rJH, de outro vendedor; [! -

I d:iqlkia t1lX':i; h)' obter ou e"ti .. ; correrão os p,ocuri.\docce, man-

çãl'l, e s-incu o ,;rgmu�e c(.crdo: �

c ' vidas a socios de sociedades CI" tran:gledlf tabelas l)Ecjai� de II pular, crn qualquer contrato, abu-; datarios ou medif!dorcf� que m-
«;;tt. t: - .)eI'80 punidos IH\

I' :'i5 ou COm[�fCHHS, em (Iue ([) prt":05 d(� melcOldmigs,' Iii ++cb- ri ,,: lervierem na ouetacão usurária,
í{ rrr-a dê). ti C5 erre..(\t,' (;r::rltratl:>

t y

I
ler ou t-ntar obter lpnho:í ili.::i-1 -�-

.. --'_._, .. --_..
---,---- .. - ... .bern corno os concessionarios do

t(.onGUilEl. rcpula;, nJt\ gU'<r,-la c: " .
I I'" dtos. 'cm dr.( nroeruo do povo oo! ,'''''''''_:. e credito usurarro que crente e

1(;U '[J1ç.rq�ü. l t'! �, ..."� (]"'- ,., "",�i
.. I de numero iudetermiaado de pes'-

."' .....
' '--::� '-�' ...,} �:!;.r '. '._,

I, �l'a natuc<za IilCltll, o hl.erem
/, rt 2 -- Slt •."' ;P'C" �. <.5;", I." '. ,-,. --, .. ,'."

.

l()�S, ffi,:diante eôpf>cu!<Jcões ou \l <:. ''::2\ C; ,.::� r' g C':' :S� ii vda em suce�Slva lransmissão
nlluf<:'la: ! _·--.. ,Ju\rinf ,r,J ;., ,I I "'I

•

F"
� I

:UH, íntei .::i(,,![;!r'''f.�;�'' i: $,'0.' i-� Q I procêS�OS trandulenlos (<<bola de I r� �3
'.�
i' (;�Te ! tu"" a I ou fxecuç�hl judiciaria.

,

I I 1-' 'I neve", <(C'adeias», «piçhal'dismo�, C� �':':: )( :3 L)e ('.;:6 " § 2' -- São circllnstancias
t rrl3.çá:-; ,g'" ��(.rr ) í,H (h ..

I de,)!; IV,-- violar cc<ntruto, d.e 'I' 3g_r_3va:'tte� do c
..
,rime dê, USUia:

1--'fI'I'11"f ""·'r ,L r'II ,',I, "', 1')r(,-, I a (,,11 jjj ,",'� F ::', '\.�

!._ f I d
,,�)tCJ propnô 0.,', d.e t:l'c;::i! .. " tm�-l .' .

ven:.Lo a pre;;laçõ';s, rauuando Por de::re,tu do sr. Intel

ven-li
ser ,comeu o ,,;;In e{Joca de

" J . ,"rJ'inl ''''''3. !.r:;:cicnado em arÕeS wII.eitlS ou deixando de entrt<'Josr tor Federal, (0i o prdei�o de grave cme tcúnomica; II - PROGRAMAS DE HOJE:
terias primas ou :HMllFO� iVCC.�\·I·'''.I:''

ri' ... j'
, �,

•• O C"WU'IO ,)) "O 'J(:)
, q- 'li qU';frH d" '-/.;101' nomlo"liVó 11 CútS::l vendida, sem devolução Xopecó w:Olitado ii criar os'ocasiona: ?rave da:lo individual;

5Rno" a. . {1' • '. ,_o" r"
.' � �

!..
1

.

. i ] ",(le $O'�( d" &-
- � ) f' J I

- III d I
b) !

. , .\
I .• J as "ft'�Stacoes pagós, ou dcscoq- �ar\;:'_.H}S (.,e ur." I,r.c�,·", 1"llC.r<.L'.i(),'.

_. ISSlmu ".'''se IA natlll'eza
ahandollar cu faze

.. r. a !JUGo.n.sr :,g,�d, ":.}I�:,�)'pe,,.'I�::,:>r
<J I, J .. r� . V , ' � .-

'.'

,. "U
>

h.vourüs tU cdéP)[Oc;ol:s, �up ·!�;ler
I
<. l,f , I, ':' sonega;' lucl'-)�, um agepe lkre"tal e um mO\ÍJ!i�· do contrato; ly. - ser pratica-

I ti fanr "u,,;.,j(í�( a a>ividacl.-, d'\':,]··"d;j', p.,(c,,;'n1,1g'n,;, rat(�;o.; ia, kndo ,)5 dois prmleiro, 65 do: a), por rrllhta.l, funrionariG
. -.

. I "U b 'I"í' .. 'c''\ _ '" ie .I�,Ldcl.Ar' ven-;imel1,os a! lJ lis .-fé 3:600.$000 publico, ministro de culto rf'!i-
de fablica". li 1�·!��-5 'u q�l�)\'qU;"'f �. -�'

t�, ,.' \,t.. '�I '11. : C'''�\; :

I . ,. 11 (' .<\,"'f (."., ....
- d" l�,�r"" ("I -. () l'I','II··-"O ..le 3:0(\O�OOO. .0i0-50. por !)esi!oa cUJ'a cOl�díl'ão

fshbeleC!l{lfD.H;:i " D.)' (Ue'-,e; (\;1
•

�_.-.-�'�'--'.,- .. --I--., .-M":••. -·-.,�··-�·-.-·ô'f>
..

'·

U·.i=-·;�:-,�,-�'«�.�.J--.- I
L •• o " '"' o ::Ir

"
-

- - -
- -

,-_
--

.-------.----.---------
--,------- economico·social steja rnanifesta-

tT\(�ios d;,:-� }rr�u�ro.;t..��. ('·,�Ú:L3.ritr, ;",- ('''�''V (""\ 1F� {'�-\ �� -.�_.;: �I-
, I

. !
I

" �'i Il"'''ií' l�}. � ��. �
I j ._,5 �--' .- < 9 .....� _. mente sup::rit)r á vitiwa; b), em

rnr..lCí1Il,9ção pa�i� p.e,r� !�,tCSL;\.Y'·nCli.l 'I', r � � ü.�" \.. -

"

,Ç.P"''-'l. ' 't!.""l!. � i � ..... *,"", d' .J '

X E';:;; a '...J f' ,
. .;:,:. Si d í ) ("", etnmeuto \.10 opuano Gil do

da cowí,!:'\i.;àO; lU -- n:nmf."!( r
�

agricultor; de nWllor de J 8 anos

tU pmticirJar do comoróo; cnn- e Co '.:ICi: f' qUe rcvoh,cic;l'lou o lar destas, nas vendas com re", CI d d f'
•. l' f"'" I

' t<'lO. 22 -- )('g"ri [!l)'�.a· ou e (:; lciente I'üental, inkr-
t ·l'�'.1

< B:u;;�k "'-dLc, (, Ór8. revo UClOoa fi serva de drmininio, (1 lHmdo ()
vem", fiJUS e, ,wança ou ... ' ()

I ,�. ,

... 1 nhã a e,.ta c<tpita� o �r. Hugo dif./irlo ou nã0; V--reincidencia.
d 't' c rr o tI"> ,j. ;m' r '\mcnCi:! do ;:)u!. ro"t"ato f('r re·:'.I·n·dl'do por culpae capllll$ 'o.,) ." < c ; . rJ<.> - ". , o_ Fr< b no?o embaixador itahano § 3'-- A estipulação de ju- �INE§ COROADOS
dir ou dilicn!tki, nar a o dt!ltÜ .'0" H .<,....,11. ,'t......<�. I AUT LJ do cbmpradGf, quantia m.�ior 'b 'I' I '

I< \ ;"1 .'" t.., ri )unlo ao governo rasl eno. r0S ou .ucros usurnrlOs será nu a,
(�e aumrnto arbitwrio de Incrof" '. J ,.t.. do quI'! a correspondente á de- devencL o j \.:: i: é;jü.Lia;os f me-

a C0l1CUrrenCl8 em meterif:., d" 1\[\'" f-. WTl creme comum pre(:jação do objeto, V - frau- \ d.... ai a legal, ou, caso já tenha
l'fOduf'ão, t[llnní,)wt� (.'ll comer- C" t,,� f.' .' i!�l. L.".$\ U T Lo! dar pêsu$ ou medidas padroni- d J
t � " � 11 ,,]f �,.Iu\ r. si o cUtilprilJa, ordenar a re3ti-
fic', IV -- rel.e. ou açambarcar I .' , J ndo5 e-m lei ou regulamento; . J •

.-:ne (':),il\lgtma [i,g Si!H( as, J:MflO' tmçiiu fJf:l qlHI�':!la pngil em fX-

n:ateribS mimz;.o, mcio& 2e :Jr. dil- .

I
,. r)OSHli·ios ou dcl:c-los, plua efei-

. 'U'i:lvon c eí;PHl las, ·�em a 'llWltna cesso, com m juros lega. a coo-

"_"to ou pr'ldutt'n; necc$s;;,riCI:l ao ", I I'
. sos de comercio, 5l.'bendo ellta- I '

.., irrite.,;l'.'.) dUKêlnao-" ne a cllh� tlir (a dil[a do pagl:lme)l(O in-
cúnsumo da povo, cotn o fim de! f H'm fraudados. d 'd Luise Raintr' e Wdiiam Powel

limpa {nilCl8 e resca. eVI o.

d()minar o mercado em ql.la quer 5Vft. '._ Q HUIl" qwdquer
prJnto do país e provocar a a,lIa .------- dos crimes defin,do3 nesta lei

��:ia�rel.lçb:tx; do vc�����r ��;�ca� r\/1 O Ve iS
O nres ide rite E

..

f;·t
..

i·�
..

;
..

�j-�;
..

���� fôr prllldicado €m nOí(le de pes-

P d dr - soa juri ica, o ministro da .Ju,,-
fim de impedir a cOGcurrer!cia; Dr motivo se mu ,ança, ven- G�tu II = mi!JI -

J
•

I' � Ih,., n\:Js cargos tiça e Negocios [nteriores i�odf'r4
VI - provocar a alta ou baixa de-�e moveis (e primeira qua i-

r-

I t I I bl' I • dade em ôtimo est3do de con-
Cf.! preços, I U o:, pu I�08t Vél C

V i s i t:a ,.á o Su-
fes ou salarios pOl meio d" no· servação.

d li'")re(""rlO Tri-
! ictas fabas, opelllçõcs fitici,u ou -'Mobilias de quarto, sl:Ila t.: �

qualquer Hulro artificie; Vi[ jantl!r � copa-quadrvs.H�crdaria buna I
Car indíc.açee� eu fazer afirma" -cadeiras. - estantes - mesa I _? .

ções falsas, em p;o.peto� �u I para ;naQmn�-etc.. etc. .

RIO, ",2-:-:0 preSidente Getu-

lIl\urlcios, para o fim dê sub"cn-I -Ge!adetr� elétrica -- ftOEII11.,) Var�.�� Vl31lar� amanhã'.) Su- ----

I
ção, cempra r.lll venda de litulos, -Ver e tratar á rua 28 de premo 1 (lbtlnal j-<ederal. Vende-se um �ord, 1. ,

i çõei ou quotas; VHI - exer- Setembro n.63.. ' I. .' ,

:n ú ú e II' mter.dlta-Ia, uma wz passada
f .... d d' ã ad""J!'n"s ".��� . A. Upo 1930, em b,;m estado em Julgado a sentença spr'" pre-

cer unçues '. e Ircç (), .i
-

'_ ,,' '. ,�.ll

,

d m3is de '. e por preçn de OCflf.lél". Tratar JUIZO da sanção :m)! aos

tração ou gefcocl8 �
d d d

V. Exeia. precisa de uDla limousine? crn Blumcoau á rua 15 de No-
, .. [m:,a

I

I!ma empresa ou socle a e o
b 1 5 5

rl:'�pOnSavels. i

d
.

d t' -

vem !O a. ,J, !lO5 fnndos Art. 6.-0s crimes definidos;
mesmo rall,o e 10 us na ou co Disque o n. ••�OO. de seu telefone e _I d'l" I f' W"lter

, f' d
.

d' U -- (10 P- I ICIO (a moa .. nesta lei são inafiançaveis e serão
merclo com o IID e l�pe Ir terá não só para seus passeIOS, como tambem para S h'd S A

d'f' I . IX c mI t . •

ou I ICU tar 8 concurrenCIIl. viagens. .

_._ gerir fraudulenta cu temer��
riamente bancos flU estabelecI
mentos bancarias, ou de capita
lizllçã6; wciedades de seguro,

peculio ou pensões vialicias; 50' Erondino Cardoso 502
c:iedades para emprestimos ou Otavio Cardoso 503
fiuancillmeato de constru�õe& e BernMdino dos Passos SOS

Foi nomeado por ato de ôn-

de vendas de imoveis li presta- Numas P. Cardoso 514
tem do sr. Interventor Federal,

.

1II!19 j.;ara a Ilerventoria v·lolicia do
çães com ou sem sorteia ou pre- � Waldemiro Vieira u

faencia por meio de pontos ou Patrocínio Vieira 521 °dficio de J::scrivão de Paz do

quotas; caixas ecor.emicas; caixns

I Rubens 625
istkito de Hercilio Luz, no mu'

RaiHeiseo; cain! mutuas, de nicipio e comarca de Araranguá,
1. f'

,

S i1.�......__.._...I!!!!I!I!I...-..-!I!II---....1IIi
• ar. João Joaquim de Bem.

IIIene ICenCI!, ocorros ou empres- .

D;...Pedrõ
..

cie�rVfoürã
..

Ferrõ
Advogado

Rua Trajano 1. (sob.)

contrario. ')

CARTAZES
DO DIA

91DEON, O lideI" dos
eilllC�l!Ias

A'S 7 HORAS:
Sesa!Jão colosso

CINCO COrv1PLEf\1ENTOS

VENTUUA ROUBADA oom

Kay Francis

o PRlNClPE E O MENDI·,
00 com L�rc(ll f Iyuo.
Preços-2$500·e 2$000.

..

REX, às 7,30 horas:

Em última exibição:
OS CASTIÇAES DO IMPE

RADOR

Preços-2$500 e 2$000,

IMPERIAL, ás 7 e 8 30
. ,

horas:

Pelo plefe.to l\rJauro Ramos,.
,

f' I Jtoram e clIval10s os ,f,. cào

Mudlen e J,)�é Tomà'; Vtntuca,
nos cargo� de m')tori�t;;s da D;·
retori<ll de Obra,; Muníc pai2.

Um encanta,dor romance de uma

Dmeninll e moçaD
NOS LAÇOS DO J.-lYNiEJ..JEO

Ano Shir ley e Gertrude Michael

Preço- J $000.

Esorivão
Paz de Her

cílio Luz

de Curso de Radiotelegrafia
I. .

.. lEi2±:

São todos carros modernos e confortaveis dirigidos por
babeis volantes.

l.

----------------------------------------------------------------�--------------------------------------------------------------�------------------------------.�---------
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. .�����a.M.iStJ:tiC1l.M"'?"'*i._;a--m�_)i'���__;; ;;---;;;;��;;i='2

1m

'_'�!���,���t��, l�-mp��a geral, :�:::�-i:r�fi;-;;:s&í rp'ílOD��IEÀ8r�fi:��-f!:AGRET 'i2

e pinturas.em
. . .' �BABLAlJTB IMaquinas de escrever, de Contabilidade e Cal-. i

xas Registradoras nacionais ou estranjeiras. usando o creme

I',

�DARLAVTD�", AUGUS''''O KLOSS dirá logo sorrindo: que produto,1:;", Mecânico técnico e prático maravilhoso' I

1 Rua Conselheiro Mafra n. 90. Fone-·1488 VENDE-SE um auto FIATI
-

em otimas condições de funcio-I
namento.

Informações nesta redação.

...... que possue o maior
e mais variado estoque de
qualquer artigo farmaceutico
e dentaria no

ESTADO DE
STA. CATARINA

Deposites dentmH··'i�& em t
Btumenau-Lages ...Jaraguá-Cruzelrc doSul �.

ALBERTO BORNSCHEiN
f�UA ') DE MrRÇO Nr. 2i4

()alxa postal 95 E.nd. teljl". "Minerva'· ;;

"J C') I N V � !lii�,.
.

Para o Norte Para o Sul
.',

,�ffiêt8S
ri

d_e__��â·rg"üéi'r�-" 5m1� T���neH�t,-e-o-I-c�!f-'-ntr
e Paquete ITAPURA sairá á 26 �o O Paquete IrAQUERA sairà á 23 do 1=corrente para corrente para:
Paranaguâ, Antonina,

Santos, Rie de Janeiro,
Vitéria, Baía, Maceió,

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

Imbttuba
Rio Grande

Pelotas c

Porto Alegre

AV·ISO Recebe-se cargas e encomendas atéja véspera 'dassaídas dos paquetes
.

e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesmes, á vista da a.
testado de vacina. A bagagem de porão deverá ser entregue, fiQS Armazena da �
Cempanhía, na véspera das saídas ate ás 16 haras, para ser conduzida, gratuita- =:menté para bordo em embarcações especiais. �
ESCRITORla-PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 S9B. (FONE 1250) •
ARMAZENS-CAIS BADARÓ N.'3--(FONE·1666)-END. TELEO. COSTEIRA �.

Para mats lnforrnacões com o Agente
,J, BAN'-OS (�.ARDC)"O

PE

Rua Visconde de Taun�y N' 185
Joinvlle •• Sta. Catal'7iEna

�'1�
IlfJ!lI

�,
Hotel situado em melhor ponto silen-

; cioso do centro da Cidade :

E

Preferido das Exmas. Famitlas e Snrs, Viajantes
- JARDIM GRANDE E SOf'i'2BRIO -

Quartos b�J�l§, �)a c�mi-�� ,k� U��,
�1
G

Dl" La IE D E @1 E fi ��
. ��\,.----.��e�e�·�9-�'��;;�

I" . , .�

lli�-"""""""'-I

'�I' HOTEL A ETTA II
o MELHOR DA PB ...<\.(j;t. �

ACOMODAÇvi'�S CONFORTAVElS PARA VIA- I
•

, JANTES E EXM,ô·S. FAMIUAS .�

III TRATAMENTO Di: PRIMEIRA ORDEM-CO-
.

I zeNHA BRASU..ESRA ri ITA1JANA

rI'
Anexo: Armazem de secos e

I mol nados
I Del·val Santa fJatarinft I'.
I ��,_,,-,,- ,_ ._-.,...,.....-� -"iri;';'<;:;,'�fl

Propr.: FRITZ SOPP

'IO ponto mais central para hospedar-se em �

Joinvile, com conforto, ótimo passadio e prontidão l:i
só no

s

BEBIDAS NACIONAIS E ESTRANjEIRAS

Proprietario:

LE

RrA-VlrrOR

CASA

Valvol-ias
Fenegrafos
.Dis....
AgalhaSi

.JOl N V •
Ap....te IIIU bO.A_1': e ouça sua estação
$"1'. MEl>!

A

APRESENT�<I,

nova linha de 11Iadios

FABRICA DE ESPELHOS, A UNICA NO ESTADO - VIDROS DE TODA ESPECII -- MOLDURAS-
QUADROS, ETC.-vIDROS LA.PIDÀDu�E BISEAUTE' 50B MEDIO,f\

s p
Forneoe�·pa,..a o ínterlor

Rc A A p I E
JOINVILE

SECÇAO DE ARTIGOS PARA HOMENS-Chapéus Ramenzoni-Camiaas -- Gravatas, Itl.-Artigos para
Barbearias-Para Inverno-Banho--Sport-Viagem e Carnaval

Sintonisação Elétrica, em quasi to

dos os modelos 1939!1I maravilho
sa concepção eletrotécnica que per-

, mire a captação de sua estação pre
. ferida, mediante o simples movi
mento de pressão sobre um botão!!! 1939

PIEPER

Distribuidor Exclusivo

Casa P I E P E R

Hotel Avenida
Rua do Príncipe, 353

..JOINVILE

Rua 15 de Novembro, 3.6 JOINVILE
Admitem-se ainda alguns!18gentel.�no�interior

.JOINVILE

VISITEM
a A CAPITAL-

Rua Conselheiro Mafra esquina, da Traja[líifP
A CAPITAL..

----·-�2W .,II!lIIl&iiiiD!llll .Pllllla...._..rf.'ll..liI'1II.A4"!lIIIII',li'H"_III. .SIli_�j_�. ••_---_IIIIiIIIit'·�0S�!tI!__. IiIIIIIIlII_�.'

o maior stack de l'GIoupas para meninas e g.rõtas

i"�

:; .

�.
:

li:

.l

i

I
" ..

'

ii
I

,

w
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Me:-DI ,. ''''_. (""'\\� � �:l\"":'I' .• ;�.,,-I'

7: Especialista em molestias de creanças, nervos
,

impaludismo e molestias da pele

/-

DO:lN,Ail DE SENI-HDRAS--PA"RT�S �,
CCNSULTORIO-HUA TRAJANt"J 17 SOB. �� Ii"DM! 9 Af!J 12 PJ 2 A� 5 �
IIPJHDENCIA A RUA José Veiga 186 liF6ME 1199 I

Atende ehamaées a qua!q�er hora dia e noite ,I
i

, I

Madeira NevesDr. Joaquim
,
"

Forma10 pela Faculdade de Medicina da Univer
J sldade de dó Rio de Janeiro

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

P tanta,execaçãe, fts
cal izaçãc e �h�.ção
de ob.as
Apare]hamento com

pleto para constr-u
ções da pentes em

concreto armado

Civii

Andar Apartamento

Post.al,l 784, Caixa

p

i

I _I_�_(U. I rajada no.

I
• Consultorio. Ru<'\ Vil,,'

Mei!l:lles I o

� />'s 10,30 e das 2 as 4 b.

, Pesídenr.ia: l\'aa Vwo"ele
(1:- ODre Pr�L{), 42-

FOrle: G1lnsul!(!)rio, 1405
Fone: y,ü?<>ldenc·ia. 1'155

�:",.J'- • ;.
.. ..: ....�,_.�__

�:����--�
anca do rasll

la.pltal
�� di) reserve

10G.GB0t30fJ$.'.
f'251.74&11,''''''

BlC�TA TODAS AS 0PERAÇI. JArci{;AI'UAI

.IAI Jl: @ORRR$PfHUlIlNT,• ..,..•••• 'im
A LO�ÂL JUJ'A 'fIAI.UeO, :Me 11

Abona. em conta �oorrente. 85 881"lnt•., jurQs:
� Dtp. '011. Jarls (C01�fi'RCIAL §iM UlflITi) 1. ara
�. timttados (limite de 50:606$) 311 ala,

Dep. poptt1ares (�d� de 10:008$) 4% ala
,,' 'oe-p. de aviso prévlo (de quaisquer quantias. eom 'retiradas tam-

" bem de quaisquer ímportancias),
i��,�Oíll a'Vfso préviO de. õÓ�di.lS
.• &li de 60 dtas
di tte 90 dtis

6& A PR.Ut�O:
po 6 m&ts
por 12 m&6S
€os reDA na�

"A.I À n.an...
por , 11_ 4.fj a. a.

� 12 se. . • c

SaJdÜ6 &t:'" ".,.teteul.

l'Xpediente: filas U,. ás 12 .. fias 14 As 16 horas
Aos sabadoe: das le ás 11.8. horas

Endereçe telegrafico: SATBLLITE

TIL}g�nnS 114

'I!C
'

_11 IM. m' IflntlllJl'" j]., tti±

N OV�ID�D

DI. "919 e IIIII
,t--uné�f.-

-. o

r6onomI-��
�ó nos Trabalhei» do

censutterlc T nico de

IVO A. CÃfJDURÔ PICCOl
Engei:,hêlrD Civil

�ha i;irarllia) �lb,eQOlo.a, (d..
.mças ÕIi6 t<i�.ras) • partos,
&rMrgia 4s sÍlb.a n(IJ"'Sl!'(tI �

e�ra� c1e ,lasdea
,

ceNSULTGfUO·�·ftua Tra
ano N. 1 S .Ias 16 ás 12 e

das 1 5 1\5 t é 1 J2 horas.

TEl..EF. 1.2A3

RESIDENCIA- Rua Este·

��Vl""éS Júnior N.

26" .1
�.._.c

.c. 'v'..-' I,., .. , '.

I_� " .. _._._,.,,�..... ' C

FD,*Gf�ssi Q)�a i Se � SI .. ii i '\SH.h.i) Si t8'a ra t.��:�;
Q5 rarr��S de€) .ngenh�ri� f'

Administraçãe. MnstruçAe e referma de prédios cem I�
pagamentes em prestações

�rojétos em geral

Escritcrio central: Rua 7�de Seterllbro, 47

Porto Uni
ã

e

"

IDr. lVllaà.1
e••"leI

CLINICA OIRAL
Vias Urinarias

1rfltarnstJte I1JtJllsrlUJ fias
molHtias ti, Plllmão

Consult.-R. joio Pinto, 13
1 eleíene, t 595

Res. Hotel Gloria-Fone 1333
'. �hzs� 13.� 16 hr�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�
. fi . --�-.--1i70 anos de prisão I1\. p.EDIDO" -a rne· r a' a I r (1'1a para o mat:ul�r da

. ,

'-'" ", C; -

""_'-:=!'4' .•_"". b@la V9r�nllea! Carta abertadXE±k:2C�?"',"':"'!Il•. I" i., _3 !:, "r ii I --

NOVA YORK, 22-0 ex

escultor Robert Irwin, assassino
ds íamilia Gedeon, que escapou
á cadeira eletrica pelo fato do

RIO 22-0 Banco do Brasil consentiu, pagamento em' '

.1 I 'r d Ilustre Sr. Redator do brilhan- ,

d 200 'I d f"': r a

{\lOVA YORK. 22--PlÍmol'gigante venezia�o vanas veZ�,i, em seu crime ter �1Ii!0 c assmcs o

ZErl'A i marcos cerspensados, o envio e mi sacas e ca � pa a
'

'I' G '. d d xplicar a d 1, It· te orgão A GA �. !
I

Carnera o gigantesce pugi ista que onza e, convi a o li e como e segunao grau,. vo ou

F I' I Al(>man )81.

"

,.... di C I b
.

- 1� b pe IS. I
-

e•••"••He".;ltB(leli."H••Oe.@tJj.oe...."�
(.5 máus fados afastaram do

Lam-,
razão ISSO, amera não se guar- para a ceie re pnsao om S

" bi
I!'>IJ80@••IJ••cee

V, I t'It;;��_;�"'�.i�.t>.<:���i!.���.]ta�:I.�lv.,;�peonato Mundial. está--segundo dou: (tumulo), onde agu udaré a sene
,

A presente te�bl'o umco o )�-I (asa � venda seellu'� � Fred�rico Ramalow e ��.1 G
'

E' h ',A I, Es- deverá I d tivo de ternar pu ICO nessa capi- I d <.t r.�" ��,
r ·fere um telegrama oe

onza-I
-.u t-n a que VIr \C- a.

tença que evera St:1' avra a no
. ,

I I" ad á �� FranCisca Cardoso ��

,

'.
A b I I

.

d .

')8 d J I t I certos fatos cnminoscs e es', coníortave casa situa a rua lllI �il'
I, ucameute apaixonado, c· tou oucamente apaixona o P?r dia - o corrente, e pera quo •

,
, • sssdo em I "' 13_ Qual, " Ramalow i'

dade chama-se Giuseppina Ca-! ela, e ela terá que se casar COID1- pagarã com 90 anos de pnsão candalosas que tem �e pu .

i Ndeu, Ramos _11. I t 1 f
' � ���azzo é natural de Santa Lucia I go, cada uma das 'lê, vidas que Laguna,

, . , I quer informação pe: o e e Q.
II par'!cipam ao' paren!", e �dI' f"

.

t I I O episodio faz lembrar o mi- r
. Venho por ISSO solicitar um ne n.I.388· ! pessoas de sua,ii relaçêes o

li'!J

e sonz? e �nclonfma end
a .

I, ", p'
'e Imm�u. , .

d d gasalho nas colunas do vosso -. -------.

ral contrato de casamento de r,�
Um Jornalista surpreen eu o metro amor de nmo, Irwin sera, pOIS, con ena o a li

.

') "A U L I� S< �1l sua filha DALILA com o sr, ��I Era tambem uma jovem italia- 270 anos de prisão, o que equi- �onceltuad? Jorna,--que e mu�� (Matérias do Curso Prim:'Hio) � ALBERTO SCHUTZ. i�
- ,''' "=", . ) na, empregada como copeira em vale a dizer que jàroais serà um lido em �nlJlha �ena - certo e

_ Das 2 às 4 __ � CO�l!.���!�.}!;;���:-938 ���
I Londres. VIU-a I) pugilista quando homem livre, «nem depois de que �ere.1 atendido.

.'" Tratar á rua Saldanha Marinho � �L..:;ç.,..., '-"�""""'-"'"

"Im I�'OS 12 per�gos inicíava. sua carreira,. sonhando morta».
. �r!me:ramente �;��eS;3re!,ne,),a� n' 10 de I ás 3 i �� DALILA � ��..

L com o titulo de campeão mundial. ligeiras Imha�, � relatar o ngre5�ã. •.•

.� ,;;.
..

:_-: j H e �� hdos negoCléitrtru VIu-a e apaixonou-se por ele, insólita e cnrmnosa da qual fUI Cornisaãc de Salar io """"""II ALBERTO

r-
• o I, E . .

d' J d 7 de M"
.

I
aprest"n- �tes industriaiS fazendo mil e uma promessa5.�n vhlma, nesta Cl a e,no Ia

3 'Inlmo �

.tam.se
�

" '

tretanto quando a gloria ° bafe· Quando se quer re- Setembro, em frente ao Clube
noivos rjou n; América e,queceu tudo ctn-dar de l\1aia.

Estado de Santa Co- � �".'w.�.�ri(D8 BOBEAU D� IM-
i a s�a adorada o� p'lanos riso!lho�, O fato criminoso deu·se da. tut-iua A�' -.'L:

....

,i.""".
-

d�
paENSA D�, "\7IDAI' que havia feit; paulo futuro,UW1l1 Um rom ance que manei��� seguinte: i., " _

"
,

_
mos �e cti�DOMESTICA, RUA

casa pequenina na ltalia, coro g1J,' passou. . . ---tJOl não ser �� adepto do I LDI f l\L DE. NOl IF I,CA,ÇAO •

h f)lRIA(:DUnLO� 35, I linhas muito brancas no fundo

dOr Integralismo-tendo la, ha tecr'f:J0s,
• •

ra In a ati C�RIO DE J ...1.NJEIRO
I quintalzinhQ. ,. Ma,,!\ jovem não 56 um presente� realizará si?o convida�o pru,'".�nirar Ilf.! D�claração de Salarao i'Vhlal . JI esteve pelos autos e moveu uma esse sonho,., E nenhum Sigma-torneI-me por l�SO odiado l1umo pe§�s E�npreiadGres RIO, 22-0 preSlcente u,-O peor inimigo dos produto-! ação contia <> ex-apaix.:mado, presente melhor dn que um por certa. pessôas a ponto de ser I O cidadão Rogerio Vieira, tulio Varg:3�, a.o ter conh�<.:t-reão e comercjal1t�s está represen.-Il'xigindo algum pares de cont05! perfume, um perfume que barbarat��flte esp�ncaJo em pkna I Presidente da CO!:1íssão de ;nento do fale:imento cll� 511:\

hao nas 12 sentenças que �Ul'! ptn quebra de compromiss0. E! faz sonhar corno Noite de Bag via púbJ.ca, por cm<:o moços ca�, Salario Mínimo no Estado majestade a ramhil. Mj�d, II',
loS seguem, e que tanto& ael�s

venceu. í dad por exemplo. misas-verdes que SaH1H'D de �ra de Santa Catarina, nos ter- Noruega, tdegrarou ao rei II l,,,muitas vezes repetem, descollh�- Primo Caruera ncou pobre co·l f' O ultimo poema que baile, do dito Clube, 3 de MaiO, ,!l'IOS do art. 33 do Regula- kon VII. en ... iando 03 seu;, �ence�do . co�pletamente os seus
me Job, depois do seu 0caso. ! Schneider & Cía. escreveu, especialme�te pala VlteUl me ata- menta aprovado pelo Decre,- timentos e o� do gOY.::fílO c dopnmordlal5 Interesses:

Resta saber :oi não será êle I com a magia misteriosa de car, de tlalçãe, com o fim esclu to.Lei n. 399, de 30 de Abnl povo bra�\JmrQs.1 O Ih t d, ã . I '.

N 't
'

d .

t't O'
.

O 1 I i\, \

.- S ve os me o os s o os
agcna quem VIU mover ação por i suas essenClas raras. o� e SIVO e me matarem.

. cio corrente ano, que II1S ! �� ffiilí!stro SW8!\��O l:lflfu,a
melhores:

(;juebra de Ç.omp;�mis�Q.... I de B:igdad é como uma Stn-

f
fsses moços cllitjllSa5�verde� as, ,Comiss�e,s de SaJarw Mandou apr"�,entar (' cu>nd()I�::\Cl!b

2.-Eu conheço o meu negocw�. .� 'F. CU: fonia, na qual trescalam nl- atendem pebs nomes ?e. GU:l Mm1lTIo, ,r.otJflca a todos os ao �e.lhor Reldar �)i.kn, .:;ucar'
e os meus interesses me- Quem perd�u? ! tas frescas e, afi.�cntes, ai. Quejws, ,Walter .J:\iO:d.mos" QUi-

itJdi�iduos: �mprezas, �sso. re�ado de ��gf)C;�.:; d�;;e �:; is,
lhor do que qlllalquer lIm.

1 ternamente. NOIte oe Bdgdad Iherme Socos, flÍlgUé:! Fams e
ciaçoes, smdlcabs ou firmas I pdo secretano Jo,w LUIZ (lU,"3.-Nio tenho tempo para lê"

Pelo menor Nilton Qdem" foi. i faz sonhar, " lemb�a romano Bia. F.. ias,
, " que tenha", a seu serviço I ma,." Gomes, int,,,d�,",· d'plo'4.-0 sucesso d('pende só de

n�B entregue uma carteira con-' res e sugere poesIa, .. Um Tendo eu �Ido conduzIdo, ,er.l f'mpregados ou operanos, I 'llahco, e deu mshuçoes ao :-0:-'
.orle.

'endo c�r'. quantia em dinhei.. I presente apropriado, pois, e't.do, g,,,i,,,mo. para. o ho,p".,l que, por intermedio do agen.1 .i.'ro Muniz Gmdd.a, chá,; d"S.-Tomo a6 coisas como elas que sera entregue a quem pro-! para as mulhl�res que amam, de carIdade-onde �otlve qU�SI, a t/:'8 devidamente habllitéil"dus, MIssão D.plomahca do Brasbse apresentarr.. var ser 0 seu dono. ! faz recordar os romances pas- morte-entâ@ a autorIdade poliCIal serão coJetados, p0r esta em Oslo, pafa expressar ao go-
6.--A mercadoria verdadei�a- 1

sados. prendeu os ditos agressÔres, tendo I,_:omissão, funcionando no vemo norueguês o profundo pe-
mente de bôa lJualidade

êles, requerido HABEAS-COR- edifício da 16a. Inspetoria I zar cio governo brasileÍf<J, pOf
vende-se de qualqu�r ma-

C Vende-se a casa NOITE DE BAGDAD,' PUS para se verem soltos. ;�egional dêste Estado, as i êsse IUtU050 aconkcim�:nt(l.neua. aSa--n. 117 situada a
I Agradeço, ilustre redator, a FU- :ndicaç5-�S dos salados mais

....

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

_"'--�........
_ .... "' .........7.-Não concordo com o au-

rua Major Costa, a tratdr LeNouveauper. Iblicaçãodesta. baixos efetivan"iente pagos) Ui n ?h\:::;:::ak c�smen'o do, ,al..io, ao m,u
com o proprietario Joio Se- f�me de. FRANCISCO CLEMBNTE eom a descriminação do ser. S� S s.! n,��:i C; !) ,,,...pessoal.

.. ,vero dos Santos no Cais Scl1�eBder.& C.a
ViÇO desempenhado pelOS, 1(:>5 � e�.j,�ll...j ;'" .":;.R-As nlaquin;}� são mUito dls- t'rederico Rola. ltOOMENAtJ i à.GUNA 17 d, Novembro trabalhadores, conforme mo. LONDRES, 22 .. -.T'eh'g:a.mnpendio,., e cu,tam co<o,----

de í938,
..,"

d ,lo a�r.ovado pelo Ministc'l de Je,"sal,m pa" � Ag,,,ci.9.'- «Amanhã, ou depois de 1
_ __ "'_�" M_m"" I rio do Á rabalho, Industna e R(juter mforma: «O crlelk AbdlJ!amanhã.».

D { PEITO P
- DE CUSTUREI ;

Comerc!o. R�hman ti Khaib foi hoje .I.,:;a,-
10.-0 publi�;o não sabe o 4U6 ORES DO DENTE reclsam-SeRAS QUE SAI- Comissão de falario Mi- sinado a l'f;v6Iver. O Chf:lk, qü,';quer. �EUMATi���DO BAM FAZER CAMISAS E ROUPAS

nimo em Floriallopolis, 13 era professor da Esc0Ja Secundá-ll.-Vamos vêr...

NlIl!UIl""llJAL�.A FBI! CREdA��ASh' dInform2aSções na rt"a
de Outubro de 1 938. ria Gowrnament .. 1 e membro doI iS;. ..."" �� ernaB • !fiaC a o n. •

'd d cl f 'I f
'

12.-Iropossive ...

� ti': P DAS --_._�-,--

parti ° a e esa naClona, aZia
Evite e5te modo de vêc! Não RTf5,\,\OLPES, ONTA

Jmrl&'lt'�n��u ft, ROGERIO VJEIRA joposirãO a:> muphli de Jems',.
I E RIDA5 RECENJe�, ft �... \'ii V" lU' :z

adote nenhumal E�megue-as. PICADA:> DE h't�ETO� Presidente lem.»tfrá contribuid@ grandemente pa· braça do va ...

� vencer a c,i.. mundial.

ate���:-_m___, NOJA��!'A��Lo in.r�:::=-��Preste bem
dlVlduo Jose �edro Celestmo,. dl<

IIICREDITO MUTUO P EDI L 20 anos de Idade, por motIvos
PI<OFESSORES DO GINASIO, AVISAM AOSI futeis, espan.::ou barbaramente o

mendigo Lebrão de tal, de 80 SRS. PAIS QUE SE ACH i\ ABERTA. COMO NOS

'fanos) até arrancar o braço es- ANOS ANTERIORES. A MA 1" f<ICULA NESTE
!querdCol. CURSO, ATE' 10 DE DElEMBRO VINDOURO .

I José f49i prêso e será proces- MELHORES INFOR!\1AÇÕES. das 11-13
I sado pelo delegado Anunciat(; Itoras ás Ruas Padro Rom.a, 125 e Bo-I

h d
.

d' caiuva 17:;·Il�ac a. o, q�c:' Já man ou InstRU-

I,
rar o IOquento.

n fili""IPa

sua eleita de agD�
de casti'€lI'a com êle

qlle a

r. terá

....

,

e
, oe

un�ca••

QUE sorteia e entrega de fato os seus premíos
.

QUE os seus felizardos são todos pessoas conheclda� ,QUE comprova a entrega dos premias com retrato e reCIbos dos prermados
QUE tem assistencia médica gratuita
QUE já entregou mais de 2.000:000$000 em premios
QUE não sorteia numeras vagos
QUE tem dois SORTEIOS mem:ais
QUE as mensalidades estão ao alcance de todos

5 de DezerY"ibro 5 de Dezernbr'o

Premio maior 5:800$000
Muitos outros premios menores Tudo por 1$000

Mutuo Pred ial"Não ha como a "Credito
--------------------------

Premiada em 18 de Outubro corn o premio de
Rs. 5:800$00\':.:')

MARIA DIAS, residente em Saco dos
Limões

Florianopoli�s
.-- ---

1200 mil
.

S6cas
de café

Novidades
de Laguna para a Aternanha

•

o

I • i.. "iI'lKIIl ,.;JiIII!I""" .�
I
; Foi morto depois d.

ata"ado por um

jaearé

RECAUTHCHUTAGEM
Comunico aos meus distintos freguezes, que adquiri
umaiImaquina par(recauthchutajar pnetles gastos deRECIFE. 22--Informal'G de

, Itambé que os agricultores
José Antonio e Pl!dro Corrêa
de Castro, quando estavam ca

çando, alvejaram uma paca, a

qual. ferida, atirou-se nagua. Josp
mergulhou, afim de pegar o ani·
malzinho, quando, em dild� mo

mento, surgiu um grande jacaré,
investíndo c')olra o r;aç&dor. Pe-

I'
dro, vendo o irmão em perigo,
atirou contra e animal, mas o

tiro atingiu a C'al:>eça de Tooê,
que foi retirado da agua já sem

vida.

caminhões

A minha oficina està a disposição dos distintos fre

guezes a Travessa 4 de Fevereiro (ao lado ua Ca
sa Peiter) Blumenau.

Vulcanisação
Hermann Kupper
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Modernlssímos
aviões JU 52
ligam com a

máxima segu-
rança e pontua I

,Ilidade.

BRASIL

IUHUGUAI
ARGENTINA
CHILE
BuLIVIA
PERU'

I,
Brasil

Europa
2 dias

Sind�catG CDnd�r 1...:1118.

�entes: Carlos Hoepcke SI.A
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 34 - Flo: ianopoJis

/
I
/
I

G

m a si " _ ...

SCH

i�,���������������������-�';Z�ij.�l.�'§i.i@_�g��§@�'ix�_.�:m��qiinii����*�-ya'-e.•4-l�,�g.�og�1
A Eletrica A METROPOLEI

elA. NAC. DE �GUROS GERAIS iMETROPOLE �
Ga, Nac. de Acidente do Trabalho I
(:onstitnem 11m pod�n.·oso g"·llpO segu- �,irodo �enUiJlanlellte In·asileit·o� a ser"

vi�o dfll todo o Brasil ,�

PEÇAM-NOS PROSPECTOS E INFORMAÇOES ii
CONSULTEM NOSSAS TARIFAS. �

�
Presidente �

I
g
!l

I
Agentes gerais e banqueiros em Santa �

Catarina �
M A C_H_A_D_O_" eia. I
Rua João Piuto� ii -- Cx, Postal 37-- i.I FLORI�NOPOLIIi �

'1II� ���� ����__..�.._�ac� �

PARA INSTALAÇÔ1fS DE LUZ, FôRÇA E AN,
TENAS DE RADIO, CONSERTOS E AUMEN,

TOS PROCUREM

A ELETR;C :�-

E' o melhor e mais lindo presente que V. S. pôde
fazer á sua filhinha

Sua construção obedece á mais acut ada técnica, E'
lindíssimo e de maravilhosa sonoridade.

Cordas cruzadas-Chapa de metal-v- Repetição do me-

11 caoismo-Teclado de marfim-Bemóes de ebano--3 pe-

-"l; Lo.
dais-7 114 oitavas-e-Alta lust�acão de mogno-nogueira

II�' i. I L. .... _ .... _ .... .J._ D -L,...._.
• aí., �nLUa ..... ..:.. i:'''"'1t.. "''-'\,.au, UQlUIIê)"'lI9I.J\.I.la,IQI

.,1 ou preto
- . -- - -,

> •• , - -

t-,i, 1 Especial pM8 clima tropical II
�] A taboa de resonancia duplamente curvada, o encor-

I�� ,

damento cruzado e a

e.scala
cientificamente cons'truidll, ga-

rt;� , rantem uma sonoridade agradavel.
ll� Peça infúrmações ao agente neste Estado:

� ERNS.STO MEVER.

,tJ,1�' l Rua F,elipe Schmidt 11. 9 r: SCl,brado
��: Caixa Postal 84-FloIlanopohs '

�I _._

-�--

:��:

TEM SEMPRE E\1 STOCK E A' 'h.NDr\. P01�

PREÇOS SE\'I COMPETIDOHES N \ PRAÇA,
MATERIAIS ELETRICOSo LLi �'!'r<E,S E ABAT-

JOURS ELEGANTES E MODER '�OS

NOVID�DES.! VISITEM 4 EI�tricaRua Joao Pinto n. 14 � -�

ACABA DE RECI::.BER L;;Vl FINISSl\l10 SORTI
tvtENTO DE CHUVEIROS ELE' TRlüJS, 1':O\'1
DADE NO RAMO-AR rIGO ",ARANTíDO

Pensão ü ! I e r
: I

:

Florianopolis - 'l'eleloufIl 1545

flUA ESTEVES JUNiOR 93

Com ótimos quartos, grande chácara arberisada,
cozinha de primeira ordem,

Aceita pensionistas, casaes, soheires e diaris-

I� Preços modicos.

I

Federal e Sant» Catarí: Ia

NOS CLL\SSIC05 ENVELOPES PEe! f!\DOS

Diretoria: Dr. F. Solaro da Cunha,
Dr. Leonardo Truda
Dr. José de Sampaio Moreira
Dr. Virgilio de Mélo Franco
Dr. Luís Cedro Carneiro Leã.
Dr. Plinio Barreto

Para a "Nalal"

P i ii no" A I b e r t
S c h m o e I z"

AEPRESENTANTES E

CARL.OS
8

DEPOSI"TAF=lI(�S EI\fI ST.J� ..

1-1 'PCK
FLORIANO eusatriz

..

••• , e _*Ia ".reta. po..6••
• ••Ih•• ti. Muntl. Filiais eln:

-- - d••111 ".pla••an .

..-I IIIU. .a. aon.a.... ".ts ..la (2,11 )
hlllmen•• d r.t••••

A

".nd. .M tad .

••••• ti" r•••

e •••

CATARINA

S

Blumenau, Cruzeiro da Sul,
Jainvile, Lages, Laguna, Sã.
Francisca da Sul

MOSTRUARIO EM:

Tubarão
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e

Perfumarias e artigos de toucador!
Mesmo com

R

• • Vendemos maisbarato!
• •

prejuszo,
ECOS

M' A C!QE O O N I A._----

E X A M I

da
.� A Casa 'que

o s
,

NEM

C_A_S_"A
mais barato vende

e e

'portante Banco Industrie e Co.
rnercio de Santa Catarina, tem�������������������������- as,.. CATARINA MARI'"rINS demonstrado capacidade de tra-A V O Z D O P O V O Proprietario e Diretor Responsavel

." balho e invejável inteligência,J li I B O C A L L A D O FOI muito cumprn�entad� pela, tornando-se um financista respei.----------------- pa�B?Jern do seu am:ersano na-l tado e acatado pelos substauéío.tahc�o a gala,nte e lDteresS�n�(l SOB conceito! emitidos a respeitose sa.. O BRASIL II REPETE""SE NO EQUADOR memna Catanna! �st:emosa fIl�I'lde magnos problemas, que intenha do nosso distinta conterra-
ressam a economia nacional1'160 sr, João Martins, conceitue- i

o
•

na Feira de O DRAMA- DO CINE'MA' do c?merciante no distrite ,do:VISITAS1!:streIto, e de Rua exma. esposaNova Vork ..

OS!!iC!!llE"RDAN
d. Itosalina Borja Martins.

NOVA YORK, 22-0 "r. Eu., NOIVADOSrico Penteado, na qualidade de
comissario do Brasil junto á Ex
posição Internacional de S, Fran
cisco, abriu concorrencia hoje pa
ra a construção do pavilh" o do
Brasil, cujos desenho! foram fei
tos pelo arquiteto Gardner Daley
e foram plenamente aprovados
pela Diretoria do Departamento
Nacionai do Café no Rio de J a·BERLIM, 22-lnterro- neiro.

gado pela United Press a Os planos do pavilhão comprerespeito dos boatos elrcu- endem um ,rande jardim tropical,
lantes em Londres de um café com capacidade para
que o embaixador ale- duzentas pessôas sentadas e três

grandes salas de exibição dedicamão naquela capital se- das ao café e a outros produtosrla chamado, um porta- brasileiros,
voz do Ministerio da Pro- No jardim haverá calçadas em

paganda declarou: "Nada n:osaico preto e bra�co, onde, se:
se saba aqui a respeito" _,

rao executadas. musicas braBll�I'
ras, sendo possível a construção

I
de um tanque no qual serão cc_ ..------- ...--- ..-----------.
locados exemplares curiosos de
peixes brasileiros,

Com a gentilissima e graciosa
senhorinha Letícia Matana, dilê
ta filha do acatado comerciante
de São Francisco sr, Marcos Ma
tana, contratou casamento o ilus
tra e valoroso oficial da nossa
Marinha de Guerra, Capitão de
Corveta. sr. Epaminondas San
tOB, denodado comandante da
Base de Aviação Naval, desta i

Ocapital. I
� I

Estão se habilitando para casar Io ir. Eduardo D�rningues da, S.il- I PAR IS, 22 - A despeito, dava com fi graciosa senhormba·1 chuva torrencial o rei Carol daLair Carreirão, diJé�� filha do-sr. Hurnania e seu filho, o príncipeArtur Pedro Carreirão, alto fuwl herdeiro Midlael foram aRam.cionario do Teso�,�o do Estado. b,ouillet, como G�n vidad.o, do pie-
-=-Tambem, habIIlt�C?se no car-!Iildente Lebrun, participar da

t?rIO do Hegístro CIVIl, deiit� C8- I caçada oficial em sua honra.pital, par.a c�sar a ,senhOrInha I Confirma-se que a formosaHosa Eneida Cabral, filha d� s�'. rume, Lupescu avistou-se co n oIvo Cabral, com o �r. SIlvIO soberano rurneno na noite pasMachado, do comercio desta sada.
praça. Ela permanecerá em Paris. O.. ,..,�

soberano e seu filho seguirão ho-
,:HEGAM UNS. je á noite para a Alemanha, afim

" i de :!,sitarem fl�US parentes, da
»>.IRINEU BORNHA�_J �rrl':'� H�eo�?lIern,_ .Ó» •

I A leg� aa- ft, urnarna ueela'
I rou não ter sido cor.t;lbinado qual·I '

quer encontro entre o reI e (')

\ chanceler Hitler.
I ------------.-.-«

A entrada de judeus
alemães no Japão
TOKIO, 22 - A eotrfHla de

I judeus ttlemàes no Japão fiMfá

I virlualmente proibida a partir 1e
25 de novembro, data da assina,
IlUfa do tratado teuto·niponiM.I .

I Apresentará cre-

I denciais amanhã
F· IIlI11!BERLIM 22- O embaixador1'l'stevl'\ antem em lonanopo-" "'

.

.I!!< "

f '\ C I ��nr,esenla-lis o nfiS�O ilustre conterraneo e �anccs, S!. o�on "<it_-çtr:.
.

d
.

I I
. ra amanha suas er enCIaIS aoacatado lD ustflli ir. rmeu

h I H'tI _ B'· htBo�nhau!len, op�roso pr�feito mu- � ance er I e . m
.

_

ero esga·
nicIpal de ItaJaI, a cUJa comuna en.

vem pre�tandQ o brilho da sua

inteligência e o Beu notavel tino
administrativo.

aA GAZ
"Nada
be aqui
respeito"

a

LONDRES, 22 - Está
iminente a retitada do
embaixador alemão jun
to ao governo britanico,
sr. von Dinksen, segundo
informáçio fornecida pelo
" laily Mail".

GU '\YAQUIL, Equador, 22-: ,adas e mais de trinta receberam
Esta cidade foi abalada Ôntem! ferimentos graves quando alucina
por uma tragédia que levou o luto! das desciam as escadas do baleio,
a vários lares. I tentando ganhar aS! portal'l,

Quando no Teatro Eden se
.

r�alizava um espetáculo e:n hene- PRECISA·SE ue uma empreIicio dlls. escolas d� melllna�. de
gada para todo o serviço de umGuayaqUl!, um fot.ografo utilizou casal. Paga-se bem.

-

o mago�sIO para tirar um aspêoto Informações por obsequio, nada platea.
, portaría do Hotel Gloria.O estouro do magnésio causou

alarme e dentro de alguns segun
dos a meninada e outros especta-
dores, pensando que o teatro es
tava sendo devorado pelo fogo,
começaram a correr desordenada
mente para ali portas,
Com o intuito de deter o pani

co, os gendarmes fecharam todas
as saidas, do que resultou a tra
gédia.

Sete meninas morreram esma-

-.-

HABILITAÇÕES

o �dvogado dorme Cei. Pereira e Oli�eira
" ha cerca de 48 A famiHa do CeI. Antonio Pereira da Silva e Oliveira. agradece

a todas as pessôas que a confortaram e aiud-ram durante a enfermidade Nlueu f)� �; ••horas do seu Chefe e também àquelas que lhe enviaram corôas e fi;;,,," -. !,... l�lUguem ha que .posila quebrar .1>"

.

mpa- ".... bi
-

F I "

Sempre UnI-teceram ao seu enterramento.
....... 08 r� .lV'''� e. 1.0 Com I�açao e IZ. .

.,
r

•)' _ Parbcioa ainda aos parentes e t".,;
.

•
dos carninham os Impre9cmdI� e�sI �(aJU --no 1 I I ::)Huaaa a I ..... ,gos que a missa em sua !1l- companheiros da Mulher BrasIleI'.-Não concordo com 0b 1'- .

t
.;:

-

t�ra' ltt;a-r qUl'uta feira- dia 24 do corrente, na Igreja de N.S. da ra:-PO' DE ARROZ, BATONltlO 22 - Uma am u anCIa ençao...." •
, ,

OUGE "Ad
� ,.da A�sistencia, solicitada pela Rosario. ás 7 112 horas. convídando'os a �sslsÍ1-1a. E R oraçao

familia residente a rUfl Visconde
de Ouro Prets n' 58, recolhett
ali, domingo, o ehefe da casa. ef.

Saried Tanuri, oficial da Policia
Militar, o qual s. encontrava eC?
cstad€l de letargia. O sr. Tanufl,
entretagto, não chegou ao Posto
Central. tendo sido illternado, ao

que se apurou, na Casa da Sau
de Rio de J limeiro.
Buscando melhorEIS informes

!'obre ° fato, a report!lgem con8�- 'Iguiu saber que $aneu TanurI,
que exeree a profissão de advo-

\gado, tentara su�cidar-se, in�erin
do forte dQse de um suponfero.

A·· T Ouvidos, nariz,Dr. rmlnlO avares.. gat"ganta Tyrone PovverCIRURGIÃO.ESPECIALISTA A!'!si!Jtente do prof. Sanson <

í
Consultas das 10 áe 12 e das 16 ás 18-João Pinto,7sob-Tel. 1456 I se gu!U c�e

.....iõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.............�.....���������1 avia0 ps ra

Dra. JOSEPHINA SCHWEIOSON SA:;;A:����LE,22
O astro ciDe0l3tognifico Tyrone
Power seguiu parh Buenos Aires,
em avião da Panagrli, ás 8.15[horas de hoje.

No momento da decolagem, o

Iapreciado artista foi cl:lirantemente
ovaciclDsdo por centenas de"fans")
na sua maior parte do sexo lemi·

(Especialista em doen�as de Senhoras
e erean�as)

DIDO.

F'lorianopelis hospedou, ôntem,
o nosso ilustre patricio fir. Gene
sio Lins, que na direção do im-

CONSULTOBIO
.G_�_._ft �� ·· I

vinho'
Rua Felipe Sehmidt, 3fJ

HORARIO: das 10112 ás 12 e das 2 ás 5 horasBebeu
até morrer Radio

CROSL.EV
LISBOA, 22 - Desejando;'

demonstrar mas resistencias á

intoxicação alcoolica, o lavrador
Albelto Landeiro, de P()Voa de
Lanhoso, icgeliu tal quanti('ade
de vinho e aguardente, que mo

mentos depois morreu contorcen
do-se de dôr.

O lato impressionou profun
damente a população da POVOl
de Lanhoso, onde o extinto era

muito conhecido.

Eatâ nesta capital o nOilso pre"
zado eolega de im"FlrenS8 sr. An·
tonio Be�8a, diretor do ALBOR,
ele Laguna.

o melhor entre os bons

na "A MODELAR" GENESIO LINS

Vida

.'

Deu-nos ante-ôntem o prazer
de sua visita, em companhia do
IlOSI!O distinto amigo sr , Edmun
do Simone, o sr. Don Mario Ser
ra, digaissimo inspetor da pode
rosa fundidora de tipes Socied t

de Nehiolo, com sêde em Torino,
Itália.

O distin to cavalheiro demorou,
8� ern nossa redaçãe em agrad s
v� palestra.

rei Carol vai á
Alemanha'

TelegralDas
retidos ,

••

Na estação desta tapital estão
retidos telegrama i! para:
Joãosinho, Rercilio Oliveira

Matos, Pedro Toledo e Ernestisa
Marsico Alvim.

li

o Siibão

d d .,

'�Virgetn Especíalí a ._e_
de WETZEl & Cia. - Joinville' MARCA REGISTRADA

I não deve faltar em casa algumals.;.,�::::::::::::�::"2""""""""""""""""""��:;:'�����"�"""""""""""" i.4�_••�: �s R

(
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