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O chefe do gõv-�érno paranaense
louvores á adtninistração

Nerêu RalDOS
tece

do dr_.
o Interventor paranaense diz que o relatório ápresentado pe.

lo dr. Nerêu Ratnos patenteia o vulto· da sua noátvel obra adlDinis�
trati.va á trente do' govêrno de ·Santa Catarina

o sr. dr. Nerêu Ramos recebeu o seguinte: """,....." ...,<;...0.__

telegrama:

G A Z E T A"Curitiba, 23 de novembro de 1!}38.
Com os meus cumprimentos, venho agrade-jcer a remessa de u!," exemplar do Relat�rio apre- i

.

sedtado por v. excra, ao exmo. sr, presidente d J
,

Republica em outubro próximo passado,' relatório I ""'."""-�����������--���������_..
em que be.m. se p�te'!teia o vulto d� sua notavel,A V O Z D O P O V Oobra administrativa a frente do Govanlo de Santa
Catarina.

Aproveito o enseje para reaflrmar a v. excia.
os protestos do meu mais alto apreço. Cordiais sau - ANO V I

.

Florianopolis,
dações. Omar GOl,çalves da Mota, Interventor Fede- -----------

ral interino".

H
IA cobranea das 80-

Ch R
·

]'OS MAIS LINDOS PADRÕES.O lDonstro de af/ll��a8deVida8 �os lus-
egaram a eCI.. EM LINHO

;1 t.tut08 e ealxa� de

d I
A@faiataria ABRAHAN

I apOs8Dtadorla!lte OS cruza ores Rua Conselheiro Mafra 11' 9
, I RIO, M-O ministro do Tra·

italianos 10 sub-diretor do 1.-fax coneínua a,�����r�S:SinOl1 ontem, a seguinte

, ...., Considerando que nos precisosRECIFE, 30 - Chegaram a' B"'R CO do Comer termos da portaria n. 185, de 19
esta capital os cruzadores italia- dll �

f
1/1'

t
li» de outubro ultimo, pela qual or·

�o��g�gt��ygfI�>d: ;.Eri{·�cio enaltece a ad-I azer 01,ais VI llDaSI���0;uf���a����tetop�8sf��ra���VUl80 Naval Italiana, ora em rea-
I I mitir-se a relevação dos respecti-

��a��lI��. um cruzeiro em volta j ministra.l"ão cata- vos juros de mera, cuja taxa o de-
�

.. . . ,creto-Iei n. 65, de 14 de desem-Essas duas belonaves foram lan-. HALIFAX, Inglaterra, 30 - aqui, levaram á policia II acredi-j -

hro de 1937 reduziu como medidaçadas ao mar cm 1935 c'" 1936. rlnense A policia guarda á noite, ag mu- tar que o «v�ci�adop tinha um I HALIFAX, 30 - Os. detetives de equidade, de 24' para 12 porrespetivamente. Ambas deslocam lheres atemerisa.ías, nas ruas mal cúmplice ou Inlltad�r.. d� Scotland Y�rd, �uXIli�d?s por cento ao ano; considerando, porém,cerca de 7.283 toneladas e me
O sr. Interventor Nerêll Ramo$

iluminadas desta velha cidade de .E�ntretant.o. a maiorra d,a5 delB-1 milhares de cidadãos Irnta�os, I que não tendo sido promovida adem 186 metros de comprimento" recebeu o seguinte carta: Yorkishire, enquu n to a policia cnç:';i1 nos .13. ataques ate ag?ra I
procuram dar. caça ao ternvel! cobrança quando vigorante a taxa

f' 17m,4,8 de largura, cada um. O Curitiba, t de novembro de 1930. recebe reforços do'! di.,lritus pro- venfteado� indica o lI�e�mo . �IP()' HIIonstro de nanz chato e. dentes i de 24 por cento, é equitativo quearmamento é constituido, em cu- Apraz nos acus ar ter receblde o xirnos para opôr termo ao terror alto, vestido com tuníca militar pretos _:lue tem. aterrorizadc a
se minore semelhante taxa, nada unidade de 8 canhões de 1"

Relatório recentemente apresenta- provocado pelo jovem, ele feições e chapéu mole.. população da Cidade, desde a conformidade da taxa de 24 por
'

16 do por v. exeta, ao uma. sr. rusi-
A f

. J ' f id it i152 mm., 6 de .100 mm., me-
'dente da Xepublic1. dando contas brancas c eíhos grandes, que não

....
S!l9. "gl rapiua e avoreci

..

a nOI. passa a.
. cento.

tralhadoras antr-aereas, 6 tubos i de sua administra.Ç30 n.euse Estado, usa 8àpatos e leva uma lamina pel� numerosos atalhos e caUil-1 5.000 volu.utarlOs armados até De conformidade com o citado
lança-torpedos, 1 catapulta e 3i como Delegado -do GOV'êrn() Federal. de navalha pará' cortar as eestas nhoJ· existentes efttre as casa!'! 09 dent�s ajuadam as centenas

i decreto lei" para o rec.bimento
aeroplanos. Com os !Uelhares agradecImentos de .SHa. vitimas. O ataqae verifí- afusl.a(.los. de detetives na procu�a. do «Ían., que, sô aeora vae ser levado af·

- pela atenção dispensada ao nosso -l
.

d
.

D 1 t t U d it e
•

NeB�e porto icarao os cruza-
Estabelecimento, queremos salíen- caao em uma ci ade, distante . I�jl 'J ao temor. €O re. a po- a�ma >. ma a! VI imas IlJU 'efeito resolve, em aditamento ádores Italianos .algum tempo, re- tar que as citr'lS e informações con- 80 quilometres daqui, ontem á pulaçao: de c�� .

mil habitantes foi atacada ontem e que sU:3t�n- portaria 185, de 19 de outubro
gressando depois â Italia, tidas nesse Importante d�c�mento noite, e a frequeucia dos ataque, as rcunlõ�il SOCIaiS foram sUBpe.?-1 tau uma. feroz luta c@m o mama-

! de 1938, det@rmina::- que todas a�A' ofidalidaile de ambas belo- apenas connrm�m as preVlsoes oU-
sa� e

..

O! c.lOeru8il � teatros es' ao C), quasI o p:endeu, mail o mons··
�omaB presentemente devidas aos. - mistas que haVlamos feito sobre li .

A b b t dnaves as autQndade prestarao sua administração, conhecedores G
quasl V�Zi03 ...\.� l'ua9 �lr ur 1- ro CO?Seglllu esc�par C{uan o, institutos e caixas de aposentado'varias homenagens. como somos da capacidade de tra· rupo esco,., nas e�ll\u de:>ertas, a nao ser 03 ela pe�lU por SGCOrHl. l!ma ou- I ria e penQões sejam cobradas �om

Numerosa'lpenoal comprimiam-.se balho de ��e. v. excia. é dotado e "oluntarios do patrulhamento" tra v�tJma dft ��tem. fOi �ar.y (o acrescimo tão sóménte dos juros
ao longo do cais a fim de aS!'13- das pOSSIbIlIdades economicas do lar de Cres,., As loia9 venderam tod(, � stock I Sutcllff., que aliai fOI 8 pnmel. I, de mora previstos no decret.o-lei. d

.

d Estado que v. excia. dirige. 1 b I cl t d I a atuada p"lo monstrotu á chegada dos OiS mo ernos
Com 05 nossos protestos de aI. t e enga a3 p�ar 1S e apI 09 e! ra pe3so·. v , 65. de 14 de dezembro de 1937,navios de guerra. to hpreço, somos atenciosamente, 11"'1-urna a:rme.! 5 .iimiA

Ir� urna seouma atr:".
iM ficando isentos de quaesquer ou-

Hermano M9chado, sub·diretor do ..

I.
traI! penalidades os devedores que,O desaparecimento Banco Nacional do Comerc!o. Ba q ete Pereceram cinco

A d,
o prefeito municiaal !le Cresdu· n U J

em acor o com os instit,utos emisterioso de UIU Não serão !iI!lspen- ma' foi �uto�lzaao a adquirir um caixas demonstrarem o animo de
comerciante ..

. terreno SilO a rua dr. Paulo Mar- DOS BACHAREIS I

pessoAas re!lolver pontualmente seus com.fias as leis so .-e as I cus, na séde daquele municipio, IRIO, 30 - Evangelina Silva
vendas mercantis para construçiio de um grupo es- i prQmislol.

t.em6 procurou hoje o chefe da colar. Realiza-se h�je, ás, 20 i ". V-A-R-{-E-D-A-D-E---I-N-E-S-G--U-A-L-A-V-E-Segurança Pessoal, para relatar- RIO, 30 Como informamos, o 2-MÃ;"QüiNAS-PÃ-R'Ã--GELÓ horas, na elegante sede I S�N FRANCbCO, 30-CIOCO I EM CAMISAINA FS POS-Llbe um fato grave, consistente no sr. Negrão Lima, chefe do gabhtete EM PERFEITO ESTADO VEN- do querido Lira Tenis. pessoas pereceram afogadas e

I
SUE Aoelaparecimento mi;jterioBo do do ministro da Justiça foi procura·

DA C GARANTIA CI b b t d b ! duas foram salvas quando um
('omerciante José Signim RGdri- de ontem por uma comissão de di· I LI

'. O anqu,: e os a-: grande avião de transportes foi
I Alfaiataria ABRAHAN. retores da Associação <temercial, Delambert h d Gi

-

i C t:gues, com quem ela vive man-
cem o obJétlvo de pleitear junto C areis o nas 1) a a- forçado a descer no mar agitado,

I Rua Conselheiro Mafra n' 9,talment. ha varios anos, tend0 ao govêrno a suspensão do recente rinense. ao norte daqui. Os sobreviventell
,rlessa união um filho que já está decreto' lei sobre as diferentes· mo· NaNo podem ser co- são o piloto Charles Stead e mll, Dnra;ra.&o ..,. "ondfftJl._':14 dslidades das vendas mercantis. .

I vai 'O:J1,.;; vUv"'"<com anos... Transmitindo o apêre dos illte· -

I passageiro. b IhEm sua qUeixa adianto� BUS-
ressados, () ar. Negrão Lima manbd-

--- i de tra a o Das em-
�)citar que seu companheuQ te- teve longa conferencia eom o minis· ra as mais taxas Faleeeu o último ge- presas jornallstlc3s
ft!h1l sido vitima de alguma ci-I tro Francisce Campos, que 10110

de TatuÍ Tremor de terraDada por parte de Raul Tala- demonstrou sq_ele seu aux�uar a meo
RIO, aO-Terá logar hoj8 DO...

'

F ancisco Viana doi. es_limpossibilldade da susp"nsao das lUO, 30 O Serviço de PubU·
Palacio de Catete, t.1ii 16 horal,:nDI e r ' '. novas medidas referentes ã econo cidade_do Mir:'isterio da Educação e

I S PAULO 00- \ l.a de fa. C l-f
lo U

jpRDhoes que h. tempos �JUham' mia popular.
A

Saude comumca·nOR: I"
J rtca.u , na a I ornla depois do despacho do preilidente

iperseguindo a JOlJé, pl)r Bao caD- Atendendo, no entant., ao ape· "O Departamento Nacio••l do: tcer o pequeno Franclsc�, o u\- da Republica 130m o ministro do
<cordarem com sua união com lo do comercio, o titular da _Justiça Educação julga conveniente lcm-l timo iemeo de Tatuí. Trabalho, a solenidade de a!!lsina-vae estudar a hlpotese de nao apU· brar aos Interessados Efue, de acer· �

ES U f d d
.!Cla.

car a referida lei ás vendas inicia·

I
do com as Instruções baixadas com L05 ANGEL • �O- m or- tura o ecreto-Iei que dispõe

das autes da publicação da Imesma. a portaria ministerial numere 13, Descoberta de te tremor foi observado nesta sobre a duração e condiçõe, do
.

V d d
" � c �_.

de 16 de fevereiro do ano corrente, en-- cidade, ôntem. ás 11,21 horas, trabalho nas empresas jornalisti:· en as e cacau a A CASA DOS BONS ARTIGOS laos alunos dos estabelecimentos di hora da costa do Pacifico. O tre- caso O presidente da AssociaçãoI ensino secundario sob InspecçãG, t tAlfaiataria ABRAHAN I nenhuma taxa pÕde ser cobrada orpecen e numa .er de terra tambem foi regiR- Brasileira de Imprensa e o presi-

I
pIJr promoção ou inscrição em exa· trado em algumas localidades: dente do Sindicato dos Jornalis-

Rua Conselheiro Mafra n' 9 mes". - N proximae, durande de B a 5 se·

"I'
tas Profissionais estarão presentes... IDII-----.....--- pnsao- gundos. a êsse ato, para o qual foram

Um aviador alemão pre-
.--,.,- ..... ---- ..-----------.. convidados .os associados das duas

RIO, 30 - No travesseire do Fulminada, associações de classe..
_

tende voar de Berlim a procer inteiralista Ir. Julio de·
..U .4lNDO EN- Fug� sensaoional. deMorais, que se acha cumprindo ... '" -

d I
S t It

� pIna na Casa de Detenção ,os GOMAVA presos !I eo 0018

an OS num 5a o 50 guardas en80ntraram dois vidros .,.
correcional de

de cocaina. PELOTAS, 30-Quando Tallbaté
Comunicado ês�e fáto á poliaia engomava com um f�rro S-O PAseguiu para aquele prelidio., &fim A ULO, 30 - Informam

de proceder ás neceisarias inves- elétri�o, morreu fulmi.na- de rr:auba�é que dez prêsos da
tigações o delt'gado auxiliar De- da a Jovem senhora Hllda coloma �GrreciofJal dali fugiram
IIIocrito de Almeida, encat'regado Specht Dau, esposa do I com a ajuda do um companheiro,
da repressão dos entorpecentes. sr. Oto Dau, funcionario I

o qua.l, ,após penetrar num buraco
Até alora não se. explicou o

da Light, causando este i que .hzera na sala dos guarda.s,extranho fito dê como chegeu id t t ã I demmou um vioilante e vestlu
ao leite daquele presidiario ore· ac en e cons ernaç o ga-l sua farda soltando os demais re-

ferido entorpecente. ral. clusoi.

Proprletario e Diretor Responsavel l:ALLADO

Quinta-feira 1.· de Dezembro 11.1931 LNUMERO 1307

marcos compen
sádos

mundial de
saltando de

BAI'A, 30 - O "'Estado
da Baía,. infgrma que ai

.lsoeiacõe8 comerci.il de
Ilh6uI·e Itabuna pediram
ao SI.'. Getulio Vargal con·

lentiBle na venda de eaeau

pêlo sistema de mnrcol Gom

pensado••
Q.Dlft comissão daquelas

entiàadea veiu a sl!ta capi
tal solicitando o apoio do
iDterventCilr Lllndulfo Alves
• do Instituto do Cacau, o

qUi obtiveram.

RIO, 30-0 general Góes Monteiro, chefe do
Estado Maior do Exército, autorizou a sobrevôar o

I Brasil
o avião alemão "Helnkel", pilotado pelo avia

dor �c'iele, que voará da Alemanha a Santos, em

dezembro próximo, provavelmente.
Dlele pretende bater o recorde

,vôo em distancia e velocidade média,
�iíiiiiiiiiiii iíiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiii_-l Berlim a Santos, num vôo só"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Si. PP! m w

I 'iIIIiiI_�legrae os vossos filhinhos, oferece��odlhes os

&I lindos B'R I N QUE DOS adqulr] os na

maiS

M CEO NIAI
I A Casa que -�-�-�-�-=-=-��=----e- TRAJANO 6 ��!RP.!..

iI!ItIII!��filBRll��_Il9I!mIII�!!mfl!lmi;.m!Di'liiil!i&!!SJIIISG!IIi!IllfiIl!íBIlI"���l!!la�t�oDllll.ll·ulll,-o-lIl!p!il!lllllilllr·o-_�-------"---"�1�1D�e�.�..�.�.�e�.�....e••e".".8••Ci•••H.""".<I"••••8••(I'.�
I n�to �: :

�,.' prío filho! i Serraria 'São João' I
, ....--......;:;.,_.;,a;.. .m;IiRiii�iiiíiiiõiiiIiiiiDliiliõisS-tõii·-_...__�....-m;-�=-sns�;;;;;;,;_;;;·__-'-na_" RECifE, 29 - Manoel: g

Fernandes lugo,de naclo- I!
_--

iETO�flJlLEI N. 235 nalidãde espanhola, ma- ': no distrítc:J- do Estreito:
teu a tiros o preprlcfi... :;
lho João Fernandes de I Entrega-se á domicilio, Jen�a serrada, em ::
Morais. O fáto ocorreu : metros. Bem sêca e de otirna qualidade. lialtas horas dll noite, de- üífúz., �}'ei:??� : �E�lá publicado o decreto-lei B. 235, que estabelece nOV811
clarunde Lugo que atirou g DISQUE PARA O N. 3 - ESTREiTO :normas para � concurso de renovação de professores e ingresso ou A "Combinação Feliz" nas

I 9 !reversão ao magisterio primario. no rapaz pensande tra-
perfumarias é arfe que lião I � aG.""'."••••••••o"Esse decreto por nós sugerido ao exmo. Govêrno do Estado tar..se de um gatuno. Cor- ,

"1 A ftêm em vista melhorar a lei n. 133, de 16 de Novembro �e 37, reu, porém, outras ver-
encontrara Siml e. s ormu-

J ,., _ ..' ,l
sem, entretanto, modifica-la no seu espírito e na sua essencia. Acs- sões a respeito do crime,

las dos Tres Elementos --

f;f
� d t f co primordia.s da Beleza são ....,

C
. " Isim €I que na orrnaçao 0"1 pon OI com que os �ro essores cone r-

tendo-se apurado que pai S t
to

S t t a Irem á remoção, são computadas, numa outra lei, os mesmos la frutos da ••Adoraeão" , a n ii o r I o ... a n a a a r I n I;tores. Apenas, no novo decreto, a frequencia média é dividida por e filho vivi am em cons-

dois. E isto explica-se: ha no Estado escolas e classe! com menos tante deslntellgêncla, Ide 20 alunos e outras com mais de 50. E' evidente que a frequên- Nuvesls de fumaca .

I hcia média varia num campo demasiado grande, com prejuizo do' ULTIMOS PADRÕES DESA-I· � Dr André Kira'y egy IIprofessor que, não por culpa sua, rege escolas de- pGUCOS alunos. SEMIRAS E LINHOS NA

b 1·.::Im o SO"I' I II

Dividida a frequência por dois, este elemento nlo lerá de- Alfaiataria ABRAHAN CO r u •

DIRE1'Oa PROPIlIETARIOcisivo, em alguns casos, como 6 de justiça que não seja. Os nor-
Rua Conselheiro Mafra o' 9malistas primários continuam a só puderem ser removidos para as

,. _

escolas rurais. O professor de escolas isoladas terá a sua premo- Prontidão rigorosa LOS ANGELES, 29-05 dois
ção multiplicada por 1,3, por equidade, pois não se ha de pedir ] "

em Pa."ís tremendos incendios irrompidos
ao regente de escola isolada o mesmo rendimento dos que lecionam

PARIS, 29 _ Todas as tropas nas montanhas de Santa Monica
em grupo escolar, onde as classes Sã0, por via de regra, de um

receberam ordem para não sair e San Bernardino foram circuns
mesmo gráu. d03 quarteia, na quarta-feira. In. critos pelos bombeiros do Exêrci-

Quanto á remoção de professores das escolas municipais formam de Loriente que a esqua- to. Os danos de propriedades se

para ali estaduais, ha �ma alteraç�(): exige o no�o decreto, a�é!ll dra do Atlantico regressou hoje, elevam a mais de dois milhões de
das condições estabelecidas pela lei o. 133, certificado da prefeitu- , noite, das manobras, tendo to- dollars e nada menos de 12 mil
ra de ter sido o candidato nomeado mediante concurso identico ao

das as tripulações recebido ordem acres de terras foram atingi 'L9.
de ingresso no magistério estadual.

para ficar de prontidão, sendo lhes Trata se do maior desastre da
Fica assim estabelecida uma só via para o ingresso no ma-

ibid dei tov Oa enae historia de Los Angeles.id
'.

d O d
. . nrOI I o eixar o por o. li

eng"'-I-'�terio' o concurso I entieo para to os. tempo e exercicro pres- �

h
.

bili d tã a
IP

,

.

... ,

d f dI' • eIrOS mo 1 iza os es ao a ea-tado as municipalidades mera conta o, por orça a nova ei, aos .

h d P
,

._ •••••••

id
.

tê
.

t d I mio o e ans.
professoree removi os para o magrs eno es a ua.

1
No €lue diz respeito a ingresso ou reversão ao magistério, 215 contos ele deficit I'

SEJA ELEGNTE E VISTA-SE
pri�ar1o" a novo decreto-l.ei traz varias. modifica�5es. � lei n. 133 LAGUNA, 29-, Sob a presi- NA
pedia, alem d� not� de ?Iplom�, a rne�la de ��I�ol(,gla Geral e dencia do eng. Eneas Vasconcelos ••

Infantil, e Psicologia aphca?a. a educ.aça�, multiplicada por 5. A de Queiroz, chefe da Fiscalização I Alfaiataria JABRAHAN
lei atual pede somente a �e�la do. dll?loma. e oonstitulda pelos senhores Moa- MafraL���o�a propm�"ecn�no.opeM�mosqu� �UMCU�- c�S�aflm Camarg� repre�n' �����������������������������������������so de especialização, qual seja o Vocacional, nao ha materias mais

tante do Tribunal de Contas: dr.
ou menos importantes.

.

' Aníbal Torres Costa reor�enComo ciencias. �u.bBidiarias da Pedagogia, e corno elemento
tante da Companhi; Br�si(.eira

de. que �ão póde preclIlc!Jr. o P:ucB;?Or, ��e�os que tant?
I
v�le 8 Carbonifera de ;\rarangui, e Da

PSlColeg18 Geral como a BIOlobl3 f"clucavlOnal,. ou a SocI.o.ogIa. vid Cunha SobrInho, representanE porque se enearar CO!l:O a uma Mana BorralheIra, a Mu-
te da Fat.enda Nacional, servindo

liGa 6 o Desenho íl
de Secretario esteve reunida em

No decreto por nós sugerido atribuem-se ao candidat? ta�- Tubarão, nos' dias 17 e 13 do
tos 10 pontos quantos_forem os concursos em que se tenh� msc!'l- corrente mês, aJunta apuradora
to sem lograr nomeaçao por falta de vaga. O decreto anterI?r man- das contas da E�tracla de Ferro
dava contar 15 pont0� correspondendo a cada ano oecorndo da Dona Terêsa Cristina, relativa:J
ocasião da formatura.

ao primeiro semestre do corrente
Ora, o Estado t�m falta de prof��soIes e não se compreende

que beneficiasse tão regiamente os que, depois de fórmados, não Iln�essa tomada de contas
r.",€lassem interesse pela causa do ensino.

Ademais, o acrescimo dêsses 15 pontotl a uma nota menor

que dez transformaria o crit�rio NOTA em critério TEMPO, pois
o acre!lcimo pelo tempo seria maior que a propria nota.

Para evitar êsse mal, lembramos que só fos�em favorecidos,
como um e!ltimulo, os que tivessem pOBtO o seu serviço á disposi
çio do EstadQ. Note-se ainda que na nova lei o acrellciamo não ul
trapassa o valor da nota, que deve ser reduzida a exprellsãQ cen

tesimal.
O ginasiano, pela nova lei, salvo os que já tenham exame9

reaulareii de Psicologia e Pedagollia-não pode ingressar no ma!is
té;io, sem que faça o Curso Vocacional. Fica, pois, reslabelecido
o disposto no art. do decreto-lei D. 713. E é iusto. Porque se ha
veria de exigir dos que estudam nos Institutos de Educação que
cursem o Vocacio�aJ, e"a0s gi.?as!an�s se perIl'li�a faz�r. &pen'l::l (') Deladi�r di§pssto a.
exame de. Ped�gogla p .1', �e boa Justiça que a Il{ual dlrelto corres-

. eliminar do Fraoe)a o
.

pondem Ident.lCas obngaçoea.
P .d � .

Ai estão as principais alterações da nova lei Que regula a art. o vOIDIIIIIMt.
remoção de professores, e o ingresso e reversão ao magistério.

E' possivel que essa lei, por nós Ilugeridn, e elaborada pe- PARIS, 23 - Continúa a cir-
1

.

lo exmo. Secretario do Interior e Justiça, tenha falhas: é trabalho cular o rumor segundo o qual o i

humano. Ela melhora porém, evidentemente o decreto revogado, preliÍdente do Conselho tomará r(!{ue era bom-e têm como êle, a virtude dos concursos que, com as providenciu que jul,ar aeer-

ttodas as luas falhaii são ainda a melhor mrmeira de Be julgar o I tadu para eliminar do quadro
esforço dOI que estudam e dos gue trabalham. politico da Franca o Partid6 Co-
----------- !BiI__tBlII .., I muniata. I ;

PARIS, 28 - A's 12,30 aor.. !

UNIV de ontem (hl)ra loeal), o senllor!'
:. Daladier, presidente do Conaelho, •

conferenciou demoradamtmte Qom

as ilcguintciI autaridadel civil e

mihtares: governador militar de
Paris, prefeito de pclicia, prefeito
do Departamento do Sena, e I"
neral DeSlcbamp, chefe da produ·
qão de polvora do MinisteriQ da
Defesa Nacional.

C A
mais barato vende

Sess:. Mag:. de IlIie:.

PARIS, 28 - O presidoBte d.
Cemlalho conferenciou com o di
retor da Justica Militar do Mi.
nisterio da Guerra, Boudiuot,
presumind9 se que tenha discutido
com I) melioa® a questãe do esta
belecimento de tribunai. milIta-

RLres especiais. Da conferencia par- ,

ticipou tambem o sr. Bertàoin,
i1ecretario �ral do Ministerio do

1 '1
.

Iaterior. �._ ç,v�''T'e�

FABRltO,moveac!,
éte toOCi.,o5 (l"stllo'il � p_ôl"d

qualque...y'm; Aepa..tt4joen Pu-
blka�.c.O�9'cc:.J \n-:.ta\3,-Õe-:. c.om
m{i._'c.,�, �I}c.à..,a�, etç..

FO�NEÇOJ pari' �&pi-
tae�, cole,g'o.!:>, qua..tc'�,etc.t �o
de\\) o:. e>"t,go� "Giõ(;IS��al1\O� co
LQW'\�oe-:'J coi"'cha!:o, toa\hA'O. Qt'«:.

MANTENHOj e&td�V6d � TAPETE.<;, e PA�'::>ADt.\RA�$Y\"\ ,

toda!> e-� qua\.kia.dG& <Y padrõe ..
C.ÂPAC�O.b, de c.Õ�o.

bC)n6.;,�a.
L'STRAOO�

I

OLIVEIRA ROCHA

o DEl:

Estação PERDIZES - Vila Vitoria - Estado
de Santa Catarina

O melhor estabelecimento, perfeitamente aparelhado
para o tratamento couservativo e cirurgico de doenças pul
monares (pneumotorax, Irenicotomia, toracotomia). Este Sana
torio encontra-se localisado na Estação Perdizes - Vila Vi
toria na Estrada de Ferro S. Paulo - Rio Grande, 300
metros sobre nivel, possuindo uz eletrica, agua encanada e

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

dernos de Raio X Heliodor, Ondas Curtas e Laboratorio
para exames de escarro, sangue, fezes, etc.

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

TodGS os domingos haverá oni·
bus ryara Caldas de Imperatriz,
partindo do Lar'go da Alfandega'
ás 3,80 horas, regressando ás 15
h oras.

Ida e volta - 5$000
SELL & PROBST

A' GL:. do GR:. ARe":. do
Deli:. Ang�:., Resp:. @ SubI:. Loj:. Cap:

Regeneração Catarinense

De ordem do Pod;. Ir:. Ven:., convido a todos os
I;r:. do Quadr:. desta Aug:. é' Resp:. Loj:., bem como
aos do da nossa co-Ir:. «ORDF1\1 E Tr.ABALHO» c
aos MMaç:. de Passagem por este Or:., para assistirem
a sess:. mag:. de Inic:. a realizar-se em nosso Templ:.,
á rua 28 de Setembro n. 80; ás 19,30 horas do dia 2
de Dezembro, sexta-feira proxima<

S€u:. da Aug: e Resp:. Loj:. Cap:. REGENERA
çÃO CATARINEFSE, em· 28 de Novembro de 1938'

A:. P:. P:. 18:. - lIteer:.
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DESPORTIVA

SlItlta Catarina x Paraná O
CURITIBA. 30-A peleja entre paranaenses e cstarinen

f"S serli realizada domingo, ás 16 horas, no estádio do Curitiba
F. C.

CaL'IIpeonato nacionalTOS J·ógos d' Flamengo x Amériea
e o América, se vitorioso. le

de rem (I h
· vdntará de ft9rma brilhante o

RIO, 30-São do .Correio da Manhã", as linhas abaixo, OJe torneio noturno da entidade ca-

sobre o campeonato nacional de remo: noca.

_«A Coníede ação Brasileira de De�po[tos tem marcada RIO, 30-Realízam-se ama- Para estes matchs foram es-

para janeiro próximo, em Santos,a disputa do Campeonato Brasileiro nhã os seguintes jógos do Torneio colhidos respectivamente os seguiu-
de Remo, no qual participarão v�r;o5 Esta dcs dentre os quais o

Extra de Reservas: tes arbitras:
Distrito Fedenl, São Paulo e o Espirita Sônt", Antonio R. Dias e Alfredo 1VL

Estes d0i� últimos j4 têm as suas guaruiçõ- s selecionadas. e Vaseo X Botafogo Oliveira.

se I te- no momento estas ensaiam com entusiasmo para o rdet.do cert arnen. A equipe do Vasco que en-

Os canecas, devido a fatos conhecidos, ainda não tomaram Em S. januaric terá lagar este frentará amanhã o Botafogo se-

urna ú'licll providencia para escolher 11 sua representação, o que será e�lc.ontro, cujo desfecho páde de- rá reforçada com o hall-back

ainda [t_Ludado pela demissão apresentada pelo presidente do Con- cidir à sorte dos locais no certa-, Aguirre, que figurou com destaque
T f'e i n a nd o do r'r\ i n g C.> Co n t rH seiho Técnico da Liga dt� Remo. I Meno no ftlteból uruguaio.
(�) C ,i:'� te sst i" a, o s c· ra tch .:;?J �)e· Emquanto isso se verifica nesta entidade. os clubes agem I A"!-

'MM i &" !'1"iiI;S H EX =�jIl!!��,

i()ÔS COr)�.;egu\u urn en"'lpat(�:.. !J'H ,i,nae'pectativ!I dê participe: das clncinatorias. . comitiva do Interventor
po;-" 3 pont:r)t� o Flamengo conrinúe tre.nando 8ua� gUiHn;çÕ(-s, mas o ----------------------

CURITIBA, 30-Sír.üple!menle desolador é o estado do �(Jsco ainda não reiniciou os sc�>.. en-aros, f:lP�s. o descanso conce- baiano preclpltcu ..se
nosso combinado. d.do aC'3 S':'U5 remadores que parttcrpararn do UiIIOlO Campeonato, o

Quanto mais trei?�, mais diminuem as suas capacidades mesms se verificando com os demais clubes,
. .. b.

f'1l.a enlrenrar um adversário r-gular. Como no momento, torna-se necessaua uma providencia num a Ismo
o exercício de domingo foi notadamente improlicuo ...So>não.1 qualquer. até que o Conselho Técnico pOS58 retomar sua atividade,

V.I!Hn('s: a diretoria da Liga devia dirigir-se ?)5 clubes, concitando-os a in- CIDADE DO SALVA-
.

A linha média com a inclusão de Nide. Joanino e Alexan- tensificar o preparo dos seus remdures, dos quais sairá a represen- DOR, 29 - O carro em que

dre Iez o que poude para deter o Polestra. Isso enrrctanto não tação carioca, escolhida em eliminatorie.» a comitiva do interventor dirigia
interessa, pois os elementos apontados pare integrarem i\ seleção, -Como se vê, já contam como certo o não compareci-

se. na manhã de ôntem, para

nào treinarão. Zaneti não deu sinal de vida, sendo eubstituido oa�mento dos gauchos... Feira de Sant'Ana. afim de inau

nga por 8ebique... E o Paraná estreará domingo próximo! I E os resultados do prélio de domingo foi lima demonstra- gUfllr a Primeira ExpJsição Re·

Compensando, a linha fez muita cousa, se bem que Cecilio: ção de quanto poderemos brilhar. .
gional do Milho. capotou, re-

estivesse lraco e Edgiird regular. i

V
D' ,

sultando do desastre a morte do

Frllncisquinho houve-se sem brilho, sendo »ubstituido por i IttOr Io Pozzo Leoncio Alves. :.?nt.i�uo _

do �e-
Arí, que lambem não apareceu. I

.

. parlamento da t olicia Fecnica,
_ h b··1

' .; Quatro pessôas ficaram feridas.

O Palestra, teve um rnagn.hco desempenho. Póde-se mes-
SI� .

a qu E:.� OS í ,,9 ';"_:. e * rOS, ln - í o enterro de Leoncio Alves

m� dizer, que até mais que o ��m?inado jogarAm, Mario e Bigllá;? I V Id U C';l,' rn E� n te, Si a '0 o Si rY1 e .. ,' serà feito a expensas do E5·

dOIS "playersft que agradaram mUltlssimo. ! InO re S Joga do r�e s c:Jo rr"l U ndo I lado.

Ape�ar das múltiplas subgtituições que se efetuaram no C5- i RIO, 3D-Um vespertino l_ublíca lima correspondencia de l Os feridos �ão os srs. Perlro

quadlão verde, o mesmo não mudl'u t.:m �ua maneira de llg'r, atu-I Roma. assinada por Vittorio Pozzo. treinador do selecionado ilalia� I de Melo� dirdor :do Depl1rtamen·
ando Eempre com nolavel homogeneidade. I no.. campeão do mUl'do.. .. . .. i t� da Polícia Tec.nica; Augusto

i Pozzo afirma que, tndlV1dualmente, os Jogadores bras.Ielros. hanca, Jo�é Mana Salazar e
A melhor lenha 1

__1_'_0
A contagem de 3 a 3, df:ve-se aos pés d,� Cl\roieri e duas ! �ã() insuperaveis, acentuando que só n05 falt3 técnica, para que o

i Abc!to Batista.

vezes Gl:\bardo, Mario, Hen�to e Sald,d)'3. I conjunto d� futeból do Brasil seja o prinleiro do mundo. i Em &inal de pezar, o inter-

': . '" ... ,
.

_ _

Finalizando, Pozzo enviou uma saudr-.ção aos Rscratcbmen", véntor mandou suspeder as festa.,

Frar"';fgui1:h,I, Ad, Bm!,I'.:ô, B· bique, Nlde, Joanino. Efige-! 6ft�sil�iro5, nos seguintes termos: «\' eqlõip'! nR:::iol'l31 do Br�sil. vo·: da Primeira Exposiçtio Regional
nio, Alt.xaodle, B.:n.:llfiro. Cnrnieri, Ga6ardo, Cecilio e Edgard ·lorosa e infort'lDada adversária da Italia no C<lWV�(I!lato dG mundo,' da Milho.

treinaram no cembi1Rdo, emquantu !�afael, Andreta. Izaias, Rguá com viva admiração e toJa a �ordi?[id}1de.»
.

Ernani. Vasco, SanJvval, Aict"lJ, Jtilir, Clfdeal, Josias, Mario, Saf- eee••oeH.6•.a............ CIlJADE DO SALVA-

diliha e Rena�o, integraram o "ome" p�lestriflo. Pela quantidade de p n � A I
DOR. 29- Toda a imprensa

j::gadores, percebe-s'! as numerosas sub�tituições e muda.nça� verifi· '" �
•

g : registra com grande destaque o

cadâS durante o transcorrer do match·-tr�ill(). � I \i) KllOCYClG.
'desastre de ôntem, na e�trada

E &'$sim, G combinado pa�an(leme rcallOu o seu quinto ou : que vai deeta cllpital a Feira de

texto tnsaio, B�m proveito positivo al�ll'n, não s,� mostrdndo ne�. P A D I O Sant'Ana. lO sual já deJlos in-

mesmo apto para enfrentar dorllingo pr()ximo. ou seja, aqui li

n ftCIOnAlI ;; 'i' lOormahçõef15· I D
dias, enfrentar a repr'O,;mtaçâo catuinense. H ..... .

c au eur não teve cu pa. e·

E' 1,,�liml\ vel. pois de quebrada a barra de

ri
-

Dedar�çã;:' ;;:;a--III .\."���S::..��"o ,dl��;�:;�!eci::_, :�miiSSãfJ
li .1\ "MERIDIONAL" Companhia de Seguros de Acilientes do De 6.15 ás 17.30 horas

--.---------.

: Trabalhu--vêm esclarecer por ltIclo desta, "qual a móra em que PR E
-

S

I' se acha", relativamente i tomada de contas do snr. Hercilio Avlla, Programa noturno OF SSORE.... DO GINASIO, AVISAM AOS

seu ex-ugente. De 17.30 til! 34.00 horas
SRS. PAIS QUE SE ACHA ABERTA. COMO NOS

. Este snr. em publicação, ontem, neste jornal, teve oportuni. ANOS .II.NTE�RIODE�. A r'''Al RIC! !LA NESTE
-

'I dade de aludir li uma Interpelaçio que fez á MEIUDIONAL, no
_""\ r\ o.J IVl '"' -

Juizo de Dlreito da la. Vara, em data de 5 de Outubro p. passado. ����a��lanô CURSO. ATE' IODE DELEMBRO VINDOURO.
, Entretanto, esqueceu'se de fazer referencia ii cota nos 8U- MELHO ES F ç

-

S
.

tes dêssa interpelação, pela MERIDIONAL, e que muito esclarece ����o��bl��� - R, IN OR�A. OE , das 11---13

o assunto. lôo melo "oras ás Ruas Padre Roma, 125 e Do-
E, como não o fez, ell-a:" Dorival raymml caiu 175"
"A MERIDIONAL", representada pelo Inspetor Herculano de Orquestra oe Qanso!'l

' va

I
Magalhães, esteve em Florlanopolls mais de dois mêses, INDO l"I:eoomés e (1 Ali 5tml's , _

.'
CONTINUADAMENTE AO ESCItITORIODOSNR. HERCILIOAVI'

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

LA, com o objetivo de proceder ã tomada do suas contas e entre-
1l0uaroo Patanê e sua Tiplt:Q ('cI'rleRÍi!S .

.' _b
.

'__<1..mifiiíffiu'iiilllll

lia da Agencia. RomlZron���r��man tom a Orqu2stl'Q Ô� INego"io de o"a�l·a-o
Tantos foram os impecllhos OpOlltos pelo Snr. Avlla, tais as

..., .... i:II'

marchas e contu marchas de que U801l e abusou, que .. Inspetor Abl'lrlurc �om VOZES NOVAS, dementas. Vendt'rr.-se 2 casas á Rua Bocaiuva nrs. 150 e t 52,
Magalhã:s se capacitou das t'egundas IntençõES d'aquele ex-agent.e, est lantes"l I

o qual, firme deixou sua intenção de não prestar contas.
re no rau o.

i
1 dita á Rua Rafael Bandeira n. 10 e mais 4 na mesma

Assim, substaleceu o Inllpetor Magalhães a procuração ao f.'h3 hora: t:ertce, Jornais faloOos com no·' rua nrs. 11 13 15 e 17 -_Vila Nerêu Ramos Todas dI'
advogado que esta cota subscr�ve e d'ahi. o Meridional em 21I9I38 tlelOS em primeira mãm, fornecloas ,. ..

convidou Avila a vir ao escrltorlo de seu advogado para entrega pela A HalTE, I? oferto 00 ('asa recente cGnstrução. A tratar á Avemda Hercilio Luz n

dll Agencia e prestação de contas. E até ao presente momento 6uimarãFs Lté�a. agencia C'a Lo- 55
ainda espera o comparecimento de Avil. para aquele fim. si é que tc"la feàeral I .•

·

__IIIl'Jl IlUi'i m!U__mm�/li,;·��;;:�,;t1�;j;::{r.F-··

agora muoou de idéia. Convém notar que a Policia estã investi·
ZI.30 CAtiÇRO DO Dlfi .• Escr1ta r�"gando as atividades do snr. Avila, em CI\SOS da Meridional". ii> ri

Veriftea'se pois, que a verdade é ouua e muito diferente: e �� e int"rpretaOa por LamarlinlZ l!S:lbo,' V� Exeia. preeisa de umR IimolUlsine? f-
caso á d& alçada da Pellda, estando esta, em inquerlto regular, I

uma oferta àa casa Oe lovças "O �
..

APURANDO AS ATIVIDADES DO SNR. HERCILIO AVILA. DRAGÃO.! �é�

I.'.' I
AltAs, o assunto deve e serli decbtido em juizo, unicamente. Disque o n. I.�O"""'" de seu telefone e I�'ljl'FI ia OnAlls 25 de novembr d 1"3 A'II zZ,oa· "Teat:re a Retalho" •• Cenas ... """"'" �

or n..... ,

"A ME�I�IONALtt ii; ��ii��� f�i����.S por: mesqult,nha, ����e��:) só para seus passeios, como tambelTI para �!"��
!5j11Z0RclZrls Oe"" sltuaIO�: aOuvalôo ('ozzi e

i��,'•..'li! ao LlU moraes.

\ S d j f d d �
ão to os carros moC!ernos e con orlaveis írig� os por

Amanhã: habeis volantes.
1.

RClJ91i! L21Z, flZlli!shr "'h�o, Irmllo5 Tapal6s,
moura ae Oliveira. I Erondino Cardoso 502

1"1'. ZI,35 • VIDA PITOB.ESCA E MUSICAt..: Otavio Cardoso 503
DOS COMPOSITORES POPULARES .: Bermudino dos Passos 30:;
frlZaçiSo li! n:ollzaç5o OIZ Lamartlm: \ Numas P. Card..so !:.14Baba, uma oferta aI! E'UCALOL, o, ... .....

8abonlZhz 00 Brasil. i Waldemiro Vieira 519
"'5 zZ,oa·o TEATRO .IM CASA.Apresl!n.!

I
Patrocínio Vieira 521

to Q péça Em 3 aros A LARGATIXA . R b
na, Interpretação ali!: _ mesqultlnho,:

u eDS 525
na Interpretaç30 ao ('olTll'onhlo ae
Coméàias aa Hadoncl. !f""Wt1I'H eu 11M#! f��.'i!t&"i'é"'1l

o sr. Couto Pereie9, representante da Federação Brasileira
(le Futeból, apresentará aos catarinenses, para aprovação, os nemes

dos srs, Ad Lima, Rodolfo Eschohz e Pedro NascimtnLJ(Canhoto)
rara, ern caso de não serem Impugnados, dentre os mesmos ser sor

klldo um. afim de arbitrar a prova.

Ouiro fracasso da
ção paranaense

se cle uma altura de 15 metros.

O unico morto foi Leoncio
Barreto, continuo a vinte anos

do Departamento de Policia
Tecnica, que ia visitar sua pro
g<:'oitora e loiesmegado ao abrir a

porta, procurando salvar-se.
Os feridos estão internados no

Hospital Português. O sr. Ps
dro M :10, diretor do Deparh-
11 ento de Policia Tecn;ca, e

que tambem está ferido, acha
que não cabe culpa ao motorista.
O sr. José Maria Salazar, cen

aor da imprensa, se encontra em

estado satísfatorio.

'j,J
_..�

-�"'-- ,- ...=...,..__., " .... � ..........:. .-... _;_,
. �

A Fao rica de Brinquedos de Osvy Souza co·

munica á sua distinta freguezia, que �,e mudou

para a rua Bocaiuva n' 221, no prédio onde fun

cionou a fabrica de camisas «AmeBa...

,.

'r�;
..

11
Fabrica de Brinquedos

__ I

Ü·.------. ."t.' '0
Z> li
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� .

Concertos. limpeza geral, reformas, lUbrificações' MILAGRE significa M I ERV� e pinturas em t�RARLA-UTD
I Maquinas de escrever, de Contabilidade e (,_:d-

DROG 'ªRR
f

FAR ACIA�l". xas Registradoras, nacionais ou estranjeiras. �üÃliiAuiB a· {�IA e -

-

I
.

tI AUGUS"'tr'O KLOSS dirá logo sorrindo: que produto;;1 Mecânico técnico e prático maravilhoso'

I/ Rua Conselheiro Mafra n. 90. Fone-1488 II VE�DE-S� um'-a-ut-o-FI�T
,"'-""..._,_.i.."'""""""-__w .................dãõiiIii L.' _ llLJJj

em otrmas condições de Iuncio-
narnento.

Informações nesta redação.

Deposites dent,arios erY"'\

Blumenau ..Lages-Jaraguá..Cru-zeiro doSul

RU8 Visconde de Tsunay N' 185
Joiovile •• sta. Caiarina

�'l1'I
�!lI

O
Hotel situado em melhor ponto silen-

o cioso do centro da Cidade
I

acionai de Navega ..

Costier��

Preferido das Exmas. Famltlas e Snrs. Viajantes
- jl\RDIM GRANDE E SOI\.lBRIO -

Quartos bet,n. Boa comida
BEBIDAS NACIONAIS E ESTRANjEIRAS

çã�
r,,1arit�rrIOewPortD F"lorianopDlis

Q

cargueiro:

...... que possue o maior
e mais variada estoque de
qualquer artigo Iarrnaceutico
e dentario no

ESTADO DE
STA. CATARINA

o Paquete IIAQUERA sairá á 3 da

Dezembropara
Paranaguà, Antonina,

Santos, Rio de janeiro,
Vitéria, Baía, Maceió,

Recife e Cabe.íelo
Cargas e passageiros para os demais por
tos sujeitos a baldeação no Rio de [aneiro.]

O Paquete lTATINGA
corrente para:

sairà á

Proprietario: A. LEDERER

YelvaLt.
Fello.rafolJ
Di••es
Allllba.

R(� : - VICTOR

trnbítuba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre

Admitem-se ainda alguns!agente.jno�iflterior
FABRICA DE ESPELHOS, A UNICA NO ESTADO - VlPROS DE TODA ESPECII _.. MOLDURAS-

QUADROS, ETC.-vIDROS LAPIDADu!'lE BI'3I!AUTE' �OB MEDIDA

VISITEM
a

S A P E
Forneoe pera o ínterior

REc A

AV·.SO Recebe-se cargas e encomendas atéja véspera 'das'sajdas dos. paquetes
iii e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesmos, á vista do a-
testado de vacina. A. bagagem de patão deverá ser entregue, rIOS Arrnazens da

.

Cempanhia, na véspera das saídas ate ás 16 horas, para ser conduzida, gratuita- !
menté para bordo em embarcações especiais. U

ESCRITORIO,-PR1-\.ÇA 15 DE NOVEMBRO, 225GB. (FONE 1250)
ARMAlíENS-CAIS BADARÚ N.'3--(FONE·1666) --END. TELEG. C jSTEfRA

Para rnals informações com o Agente
.J. SANTO�3 (�ARDO.O

J- O I N V I Lili E

SECÇAO DE ARTIGOS PARA HOMENS-Chapéus Rarnenzoni+Camísas - Gravatas, ehs.-Arti,es para
Barbearias-Para Invemo=-Banho+Spert->Via&em e Carnaval

a,A PIEPECR

o malar stack de roupas para meninas e garatas

o MELHOR DA PRA(JA
ACOMODAÇvES CONfORTAVEIS PARA VIA

JANTES E EXMAS. FAMIUAS
TRATAMENTO DE PRIMEIRA ORDEM-CO- '

ZINHA IIRASILEIRA E ITALIANA
Anexo: Arrnazern de secos e

molhados
lIanta eatarina

..�

Aperte UDI botão Ie ouça sua estação APRE�=:;E..NTA

radias

Uerval

VENIDA
------------------------,--��

Proar.: FRITZ sopp

o ponto mais central para hospedar-se em

ri[oínvile, com conforto, ótimo passadio e prontidão
sé no

Hotel Avenida
Rua do Príncipe, 353

.JOINVILE

A CAPITAL.

)'

i-A no"" linha de
�����-�'��i'l5intonisação ElétricéI, em quasi to- >,

dos os modelos 19391!! maravilho
sa concepção eletrotécnica que per- I
mite a captação de sua estação pre-

l ferida, mediante o simples movi
mento de pressão sobre um botão!!!

?ir' #1'5 ,tiu t

Rua Conselheiro Mafra esquina da Trajano
A CAF=-ITAL..

1939

_.

," "'-,-."

-{

I ii:i n2]ÍlIIII---- _

"

mm
-

b FIZ ....-

Distribuidor' ExclLJsivo

Casa P I E P E R
Rua 15 de Novembro, 3.6 JOINVILE

p I
JOINVILE

c
.JOINVILE

I ..

RW li •
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A
Cálcu lo de qualquer
estrutura em con
creto armaâe
e ferro

Ptanta.execaçãe, fis
calização e direção
de ob.as
Aparei hamento com

pleto para conste-a ...

ções de pontes em
concreto armado

OmarfCarneiro Ribeiro
Engenheiro Civil

Ecanamica

Apartamento
Postal, 784

•

Caixa

Curitíba Par_ná

(urso dp. Maquinas e Pilotagem

M.I.,DIfjO OPERADOR

DOEN@AS DE SENHORAS-PARTOS
eÜNsflLTORIO-RUA TRAJAN�� 17 SQB.

DA� 9 AS 12 E 2 AS 5

BESIDP_:NCIA A RUA José Veiga 186
FONE 1199

Atende chamados a qualquer hora dia e noite

MadeiraDr. Joaquim Neves
MIEOICO--OCUL!STA

Forma-to pela Faculdade de Medicina da Univer
sidade de do Rio de Janeiro

Tratsmente clinico e cirúrgico de todas as moles
tias do. olhos

Curse de aperfeiçoamento na especialidade, com o dr. Pau
. ll!l Filho, no Serviço do Prof. Davíd Saoson, no Hospital

da Fundação G..lffrée-Guiole do Rio d'! Janeiro
eompleta aparelhagem para a sua especialidade

Egetrecidade Médica, Clinica Geral
Consultas diariamente das 15 ás 18

Ce'"4�ULTORIO HUfi j,,{il) f-) nto 7 sebo Telefone 1456
RESIDENCIA: Rua TEmente Silveira 57 Telef. 1621

- -

E)r. Augusto
a& Paula
·.MéDi'co

rn>Oi'iNÇAS DE SENHO
�A5-PARTOS
é.,erações

�y'"'n""""j-:,
.,

�::Q6''';Si1ltéri('):' R!:la Viwr
-

Meireles 1 ()

Ia 's H'),3" e das J as 4 h3.
Residenda: R'.la Visronde

de t)ur� Preto, 42-
"efle� Çensoltorio, 1405
f'tire: Rt6sí�eneia, 1 �55

Desern bs rgador
Sa (vlo Gonzaga

ADVOGAD0

I !' lia T rajada no, 29

'1

I Dr. Pedro da Moura Ferro I
" .. -_ �I

Advogado I
Rua Trajano, n' t sobrado I

Telephone n: 15Mi I
'___.�_�_ �5bl·r_'�(�

lanco do Brllll
lapltal

Fme d. r..erva
10G.OOo:aIO$OaO
"259.748:1ol$.�o

AIIU�na. em c.nta 'corrente. oa segúintesUy_ros:

I'
fi· Jam (C'iU�CIAL SiM UMITI) 1fj ala

• lfandfJS (Haite IC .0:810$) 3. ala
, popUlares (i4e. de: 10:100$) 4o/ó ala

êp. de a.� prévio (de tlttaisquer qat.lI.tias. ',om �rdira.as tam-
bem de qüafsquer i�p�rtaDclas).

, aviso prévio de 30'jdlaJ
de 60 4tas
Jt 98 Is

.,

A Pll.l�.:
'0 , 8l!Sg
pr 12 9C,S
leal res6a menu!

:f:!IIn.A8 A. PnDU8S.
per , mêses
por 12 mas"

iujú,to aq;lsêlo pr.porwional. \

.,.�I.nte: das 10 ás 12: e das 14 ás
Aoa eabaelos: das 18 As 11.36 horas

Endereço telegraflco: SATELLITE

T�O'l_'fE 114

4% a. a.

i'Jbc

15 horas

Especialista em molestias do eparethe genit@ ;n:a.
no do homem e da mulher
Ex-interno e ex Assistente do serviço de círurgíae
ginecologia do Prof. Brandão Fil hc.
Ex-Diretor da lnstitute de Previdercia Clinica do
Ri�.
Ex. Sub Diretor àu Serviço Médico da Assístene'a
Dentaria infantil do Rio de Janeiro.
Curse e prática especialisad,

�

r"- �f�,�I?
Mediei de Serviço de Hígier,t: l"ré Natal co D. S. P.
de C, S. Ele Flortanepolis.

Doençes de senhoras. ú,o!t1g�a
Partes e Cirurgia.

I

,Para seu concerte, preeu- �rai a Casa Musisal, que ••n- �.�
...

ta com a .ficina melller �j
mentaaa na .a�itaI. liRua oãe Pinte 12

. ,

Pala.la da_Caixa
1· Andar

mos
PRBPARAM.S.,� ALUNOS PARA EXAMES A 3(1. MA
�8IN�rAS. PRATICANTES lJE MAQUINAS, MOrro�

RISTAS E A TtJDO MAIS �nE SE REFERE A' IMEGANICA MARfTIMA.

1'1úib n�TLnE "SAl)�S DEV��;W IHR1.6�."SE A� SR.
�tJLAMPro :008 RElS �
LARGO 13 DE MAIO, 41
FLORIANOPOLIS �

N OV�ID A.D E
SAND.ALI·AS rA�Jtgb1, PARA VI!1TAO

Calçados ��$O��LH�R QUALIDADE A I·
Sap.t�s DE VERNIZ DA MELHOR IQUALIDADE" PARA SENHORAS, A 20$ I:HIl\JELOS. TAMANCOS, CINTOS, E rc.

F�RiCA�E�A�A�S��RR�I�S "Secção de verldasj!RuA l.Orq. IMAf'RA,.
"

« r�

.

,

Censulterie e Resldenela á Rua Visconde eh U\lIO Pre
to, a', II - Tel.-a .OS -FLÕRIANOPOLli.

��tt:�':�:' �A:�'al !1
da 'Silvai

hl�lter. ,
'_'?2m,,'ó?_

,gomO
...

ii6
Censulterlo T nico 'de
-

-

IVO A. CAUDUR'
Enge\�helr.

-'I;;'-��:���leiftieliiíiliílJ!'i!'t I :��:::çi:;�s;�:��:��ir�����;éd��:
CLINICA ••RAL pagamentos em prestações

Viu Urinarias

1rtúfíllJJfJlJ.ÚJ fM,Ji"nQ ias Projét (')s e rn jge ra I

,..lnl/trl ltl Pulllt40 R 7Ad S t b '47COf.lS\llt.-R., joio Pinto, 13 Escrit9rio central: xua II e . e aro ro, �
lelefone.1595 P O r t o Uni ã o

.,

Reli, Motel Oloria-Fene 1333
._ rwe:' *' I� �. 16> lua.

Dr. S�'lu I o

l\€1vagado
f8. 1 i de �@ft}bre, $ sob.

Fones t '31 fi ll9'

Dlattn910 e IIIIJ8
-�.

.

.•...�
.

conomle
nos Trabalhos do

PlcCOLi'�
Civil

.. ,

t,Cr d.. ··; -- -r·-·'S'-

'. I

E1-chefe tia c:Gniea do HOipt
tal cde NftrnI.erc. (Pk'fleeeef
Indórg Burkhartit e Pr.f89Sor

Erwin Kreuter)
Elpeelallsta em elrurgta

(lsral�
í
,

alta cirurgia, giaaecel••a, (de.-
I tnças �a sena.rall) e partos,
cirurgia do sistlilma nenos. f'J

Qperaf6es de ,Iasbea

ceNSULTQRIU-··Rua Tra·
ano N. I � tias I Q ás 12 e

das 15 ás t, 112 horat.

TELE:F. 1.2A'

RESIDENCIA- t(tla &te-

1 � V.és Jtuiior N. 26 .

I � .<..
nu

. mar
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A Eletrico
... vs,_ '. _

.....Is_._.�.. ..I., .. ". (Q..�_JIE.J _ A.

PAi<A INSfALi\.ÇÓES DE LUZ, FôRÇA E AN· 'ITENAS DF.: lV\DIO, CONSERTOS E AUMEN·
TOS PROCUREM

A ELETRICAModernissimos
aviões JU 52

ligam com a

máxima segu
rança e pontua '

lidade: ' !
i

TEM SEMPRE E\1 STOCK E A' VENDA,; PO�
PREÇOS SEl\i{ COMPETlDORES N A PRAÇA,

MATEí�IAIS ELETRICOS, LU.;.:,TRES E ABAT·
JOURS ELEGANTES E MODERNOS

NOVID�DES.! VISITEM A ElétricaRua Joao Pinto n. 14
ACABA DE RECI:.13ER UM FINISSIMO SORT!-

'

MENTO DE CHUVEIROS ELE'TRICUS, NOVI
DADE NO HAMO-AR rICO 0_ARANTIDO

BRASIL
URUGUAI
ARGENTINA I

e n s
ã

o Mü!ler I
I

I!
f

Brasil

FlorinDOIBolis-TeleloDflI 1545

-;�
I

�1
.�
r'

Europa ,.; RUA. ESTEVES JUNIOR 93
2. dias

,J

Em

�i
1f�

�'. .

�
��

loteria a sua favorita �
I

I
Rua Felipe, Schmitd n� 1 e 17 a

�"!� .,.��..:-.;/

N o Estr�i,,6 Ponta do Leal
. "

�.��--,-o-=..=-�

Federal e Santa Catarina

NOS CLf\SSIC05 ENVELOPES FECHA80S

elA. NA(. DE SEGUROS GERAIS

METROPOLE II
(ia. Nac. de Acidente do' Trabalho

ii
!�

Agentes gerais e bSUUlueiros em Santa

I �Cat;a.·ina !
M A C H A � O_� Cia. iiRua João PiDto� :; -- (:x. Postal 37-- I

FLORI�NOPOLIS

;,
,

E' o melhor e mais lindo presente que V. S. póda �
fazer á sua filhinha ':i

Sua construção obedece á mais acur ada técnica. .� ,

lindíssimo e de maravilhosa eonoridade,
-.

�t
Cordas cruzadas-Chapa de _m,�tal·- Repetição do ma�l ·

canismo-Teclado de marfim--Bemócs de ebano-3 �.
dais-7 J 14 oitavas-c-Aha Íustraçâo de mogoo-nogueíriou preto

Especial para clima tropical -�;1 IA taboa de resonancia duplamente curvada, o encot:\ I

damento cruzado e a escala cientificamente coustruida oaA '

I t) à'-

rantern uma sonoridade agrudavel. .�
Peça illfcJrmações ao agente neste Estad';l: �.

Er�NES-r(:) fVJEVER
Rua Felipe Schmidt n. 9 - Sobrado

Caixa Postal 84 --Florianopolis

(;onstituem um poderoso �rupo segu
rado geDuiJlaDu�nte bl·asileiro, a ser

vi�o d.., todo o Brasil

PEÇAM-NOS PROSPECTOS E INFORMAÇOES
CONSULTEM NOSSAS TARIFAS.

Diretoria: Dr. F. Solaro da Cunha,
Dr. Leonardo Truda
Dr. José de Sampaio Moreira
Dr. Virgilio de Mélo Franco
O.·. Luís Cedro Car.1eiro Leão
Dr. PUnio Barreto

President'e

-,-

Para'a "Natal"

4 ..

CEP«:';)SBTARIOS EM ST.d��* CAT.ARINA
M PCKE

FLORIANOPOLI�;�a
H

atriz
�Ilile c&e .,l!' �'�tJ:!.'� �!i;�l">ll�Iil!. �!iII,.6_ "

<il-l f�M\'!'��i".lI' �1lIl �m��d• Filiais em:
.... 'ol"'*(1It _" QG! �M!1.i! 'i.l��'i) ., "'�"��ol:'i ">lr-lr!!� •• IIIIIItI••"••
••lIIml 1Il!1iI'@> �Q,ç� 4l\C$n:t;;MI,t;!; '""0\te!l"!i.'il (�,� .IIIIIJI.) BlumenSJu, Cruzeiro da Sul,

JDlnvi�e" Lages, Laguna, São
Francisca da Sul

·��f��j��;� ,.".:.::.-::.:.::�-

I-

�, "'1iIt�

ta

J��,l /;j�,�
.... .

...

.

.,'
'

ii..

�;'.
,,'

""'�:3 �
J
•

MOSTRUARIO EM:

Tubarão

.,t,-,= ::#:r;: ;:;: it p'

g
c

i J1

tt
(
J1

r
v

p
fI

.: -��

•

\

-.,t.'
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I��tlntas a'� cantinas
e�ist,enteli nos quar-

\)l.' )teis, exploradas por
civis

RiO, 28- Por decreto do

governo, foram extintas as

c', n'in IS que vinham Iunc:o-
í nando no interior dos quar
tt is, exploradas por civís,
Os proprietarios da') rnes-

111as, rccorn ram desse ato,
I ara qi.e êle só comece a

vigorar quando terminado o

praso de concessão que des
fI utavarn. De acõrdo com

>. ,',I informação do ministro da
Cuerra, o presidente da Re·
rublica indeferiu o requeri
mento dos concessionartos. Novo

'�HARLAUTH
dante da Base

C ., Naval de
Santos

_A_G_A_Z_E_T_A_,__1_-_-1_2._-_.._1_938 FI.oriano:polis
Decr�tada a. leirA Exposição ..Feira de
marolal par� �O-I Marçoda a Bu I g C:� r ,a i Durante o mês de Outubro passado realizaram-se no Rio

I Grande do Sul as exposições-feiras de Bagé, Alegrete, D. Pedri
selho de Ministr os que dispôz i to e Caçapava; em Porto Alegre um certame especializado de
tambern que a população da ca- ! gaqo holandês. do qual foi campeão o touro «Mariano», recen

pital r ão saisse á rua, repetiram-
I
temente vendido por 12:000$000 pela firma Viuva Pedro OZO'

se h 'Í'., com grande intensidade. I rio e Filhos, de PeJotas, ao sr. Alvicio Heller, criador de gado
E' proibido pastar per perta holandês, na Barra da Ribeira. Seja dito, de passagem, ql�e

o palacio da presidencia do! esse preço excedeu ao que foi pago pelo mais custoso dos touros

Come ih " assim como por perte: holanciêses vendidos na ExposiçãO de Palermo deste ano, na Ar
do P?rl:w,enfo. I gent�na. No corrente mês de Novembro s·e instalara em Santa

A Universidade [oi fc ch�da: Mana, no mesmo Estado, uma exposição estadual de animais e

por varies dias i produtos derivados, sob o patrocinio da Federação das Associa-
Oficiais do EXército realizaram i ções do Rio Grande do Sul e auspícios dos governos da União,

recentern nre um congresso 06 do Estado e do Município.
lual rf''clamalam a r;::incorpo!a'.; AliÁs. essas exposições-feiras no grande Estado visinho ,

cão á Bulgarla dos íerritonos I não são as uniras, nem constituem novidade, Desde anos suces

que foram anexados á outras po- �iVC5 e ininterruptos as exposições-feiras municipais vêm constituiu
t ncias em I 9 18. do alí, em todos 0:5 municípios em que predomina a industria pc
----o

- .. -

_

.------ cuaria, um certame anual destinado a aquilatar do progresw ela
Ap "Caçao das

I
criação de, anioo�is e do aprimoramente dos produtos derivados

leis trabal h",' 5'" da peruana, e s:multaneamente oferecendo. as melhores oportuni-
Q dades para a venda e compra do gado melhorado.

tas i Não é p�ssivel contestar o exilo desses certames sob torir-s
estes pontes �e vistas. Ha muito que recolher e aproveitar onde

RIO 29 O· G I;! quer que qualquer industria possa ser vista, examinada e compr,-\. ,
- sr, etu .0 I d' '. .

A
.

V
.

d' de ]
ra a em conjunto e nos seus tipos caratensncos, pecuana, es-

argas autonzou ocre 110 e I 'I t d d )'d d
.

.

.

,

I" d I pecia meo e, apresenta ca a ano 100 a I a es notavers, que SUi( 1-
vinte contos soucua o pe o H.!

t d"
.

f' I
.

d
.

V 1, F I - d I am iretnzes mais irmes, 50 ução man apura a, onentação me-
a cemar a cao pala aten er Ih' I d

.

d
.

. i .

f"
or e mais segura, resu ta os sempre rnats compensa ores, esnmu-

a� etipezts para
d umal :l1al5 �

1- lo que se converte em maior energia e progre�so mais acelerado.
�Iente ep icxção

L

as ei tr a a- As condições climatericas � geológicas do Rio Grande do
ItH�ti!� e �('ClaIS. nem como pllra S I d d'

.

I .

d 1
. .

.

f
u, o ponte e vlsla agnco a, não apresentam vane ao\'! sen-'ntcflSlbc"r a propaganda t·m ii' i' I d

"
- A

.

I
'.

d
.' �Ive as nossas condlçoes. o contrano, o p analto no-gran-

vor as mes'i1a� nos mews ti a� J I" . , '.

b Ih'. II . ,', I· _'
\lcnse fi! o p analto cllannense apresentam có.ratenstlcEis perfelta-a Islao e fIll' Icrilf a !1<CiI Ila

t h b t d ,. D"'",.
men e OM(.genf'dS so o os os ponlos oe VIsta. ai a loenh,

ção de EUil ôp.lcacão. 'd d _] d d' d •

N
,.

f
.

a e lia nalureza e os processos a cnação a gado, para os

I d ad eXPdosdlÇãO f:lta para ,o quais DOS é sugestivo tudo o que concorre AO melhoramento da
II t: I o pe , o, c mlmdro cO d ã 'I

.

d
.

d "dT b Il I' 'd pro uç o naclODa, ensaIa o ou pratica o C0m eXlto eVI ente no
ra a no s:\ Irnl"u a necessl a- I d4 E d I' B' I d'1

.

1 ! gran . sta o sUlino. age, por exemp o, acaba e realizar a
lc (e um maIOr centro e na�

,. 25 E
.

-

I d f
.

•. I •.
. ·sua a. xposlçao e os resu ta os, que oram mmguari05 n05

6_.OO0$0OO NATAL lll�l'ade ddOS IIlspetores reglbo- i priml'iros ano, cresceram em quantidade e qualidade selecionadas
nal� félz< I. o·se mlfter uma o -. - d '

'd d 00 O______________ . __--

'

'I ô I na proporçao e um para trezo, Isto e, e cerca e I :0 0$900

;�
�,��
� ..

t

�: I O : sos mUOiClplOS flqulsslmos de cnação, bem be· p.:>df' avaliai no

P··R·
. En-IJ.�L ---�._._"..,_._w.....,__'- .�. __

, i
.

� ldtc::t�I�:ard:mBi!�gaq�::�Ja hd��V:e:31í p�:d:ioE:rf:�50a;:r���}::ajà ���
,

I I
avels no mesmo prOl.esso e apuração. isto representa rigue-�

.

1....·
za, renome e capacidade de aba�teciment0 dos mercados internos:' O anlv.orsa·1 d d

'"
..

C IUb de S r I
I. .

-

.

...... '.

I e �xternos com pro ulos e pume Ira quahdade, capazes de com-O -

O r 'o d a J?;� • tão
I
petIr com qualquer outr� de origem 06tran�eira.

te -.osem í

='1
dom In 1St ro

I d
' dO exedmp'Lo é amda o melhor conselheiro. t-\ iniciativa

,: Fe ....na ndo I os cua ores e ages para uma Exposição-Feira '\ realizar-s�

Mercador,-as I','
Costa ln? mês �e Març� vindC'ulO.e éncampada pela Prefeitura MlJni·

O I clp�l, como condIção de maIs ampLs envergadura, vai certamente

..... RIO, 30 -Por mJtiv0 da pas' I
abm uma éra nova á pecuaria C'atarinense. Inicia-se com ela

DElEMBRO 5
_.,
d"" uma filse de contacto d .... analise de eitl'nulo e t ," .

5
.

= sagem o pflmf1fO amv,·rsano de, ' -.' , eremos iii a
- .•

"d t d A opOllumdade de uma apleClação geral da indmtria pecuafia serra-
.._, sua IhVt 80.1 tlfa n � pas!(\ a· gr:- d Ih

.

cultu:-a. Q ministro Fernando Costa na,. com lo �& os m€. :�r��e�tos mtr�dUZldl)$ com o concurso dos

5-.900$000 recebfU do interventor Adernar pOderes publlc(o;._ e � IOIc1latlv!, pardtlcula.r.d B•
.

, ti' I .,0 ,-,OIU !i8..0 e rupadanda)tn f! ar,o. o seguinte .e egrama'l _w ,.. �;P

� «ASSOCIando me c·,m prazer Serraria DELAMBERT
I. I ju tas homenagem prestadas ilus· Fone 1.100

I' I cO tr� �3uli'la: co� o t,ran.c�d'so I
, I f10WlfO 30lVerSilflO 8U3 IOve<tl u-

I r�1 d'l.quj'enviQ-lh<� m nh 15 cordi9is
CD saudações.-(a) ADE 'V1AR DE

�. E BAf{ROS, intelvent<'H federal.·

I i I:: Tarnb�:n pelo mesmo motivo,
� o iniet vcntor Rafael Fernandes

� : ti) (ndcreçcu ao titular da Agricul- C'·..,-a
...

--n-
..

d
... �

...--n--.---d-
..

-o----·
O

tura um telt'grama de felicitaçõe.
.-

C Vende-se a casa

E asa--n. 117 situada a
I

cg rua Major Costa, a tratdr

I. com Q proprietario João Se
.,._. vero dos Santos no Cais
.... freder co Rola.

i\me.eadas a8 ea.all
dos oríi.stos mili.

oorios

LOS ANl,ELES, 29 - O
fato do vento ter mudado de
direção, prejudicou a tarefa dos
bombeiros que ha dias lutam de
s-speredamente para dominar OI

incendios nas malas de sorte que
as chamas jà se propagaram aos

desfiladeiros que conduzem á zo

na em que se acham riquissimas
moradas de altistas de cinema e

milionarios. 05 incendios já re

duziram a cinzas centenas de
casas e chalets nas montanhas
de Santa Monica.

PARIS, 3U - O correspon
dente Jo FIGARO em Sofia,
informa que em consequencia das
desordens verificadas na capital
bulgara, a lei marcial acaba de
ser decretada ern todo o paiz.
A população não podia deixar a

capital, completamente cercada
p: Lu tropas. O correspondente

ldcrescenta:------------- «O governo, que se acha em

I situação um tanto precaris, re-

ceia ljUt! ti oposição se sirva das
desordens ocorridas como pre
(, xto I ara pedir a mudança do

PERTURBAÇÕES INTESTINAIS 7

PRIS�O N'; Vl��p'J,
"

...

·[.·A,;(_l ..A··S 'E
...• fe;meritc)� J�[ti(.Q� ViVOi

.•
e. ati���'

�'liAiÓRATdlUÓS·RAlJI:··tEr'l'E'
./- ',';,,-�C •. ';;'1

.

-

..

::.<.'-�?,�:•.�-.-::�<._ ..:'
-

:.:.:..:�
-.-'

i"g:,ne, »

I SOFIA, 30 - Varias pes
s()a� foram feridas ontem nos en

contros entre a policia e os ma-

nifestantes.
As manifestações a favor da

volta a Bulgaria dos territorios
seoarados do paiz pelo tratado
de Neully, as quais foram prOI
bidas ontem por �ecisão do Con-

.-----------------... ---�.
cornan-

e o creme que revolucionou o

mundo velho, e, óra revoluciona a

I· merica do Sul.
RIO, 30- -O almirante GU:-Ilheu dispensou o capitão de

cor-Ivela, Antoruo A 1 �Vi do Ca:.lc'i,
Lima das funçõ,'s de m arrq;<i 10

!

do Correio Aéreo Ni\vel, ,l< si
.

. ., gnando-o para cOOlandar a base
t

�

lhe exllngmra i:S sardas, pano· (�e a\iiação naval de SôntM. 1 _

lravoS e espinhas, fcm '\ IJllmma .....------.------------��-_. O MAIS F1NO SORTIMENTO

irrita(;�o deixando-lhe a cul.!� I Dr. Pedro de r.:'0ura Fel ro
. J?E G�AVATAS

bmpa 11'aCla e trésca. I �= Ad,vogado • Alfaiataria ABRAHAN
f:!�l Rua Trajano t. (SI/h.) Rua Conselheiro Mafra n' 9

fi�y MB� �'�

It)
"

O
O
O
tA- ,.

O
O
�
...

I/)

II)
III

o ·J.D;t:'0rir;? h ;Rt"'f.�:íi ,�; i �'..

'. "G (fÁr(.\ÜtA ..

'

i�úo lltu,';í ' ; '''1 !;,�0
tA�<)IlAT()1ik)'-';' HAl" l_'

CHARlAUTH
não é um creme CNlium

CHAALAUTH

--------

;'1"0

Muitc·s
prE� mios
m�nor'..ss

Na estação de FJoria[)opoli�
estão ret.id@s telegramas para: dr.
Jolé· Ferreira Machado, Monse
nhor Pequeno, Augusto Brande>,
Guioma Figueiredo, Thegeve fi)
Luiz Valque•.

Telegramas retidoriJ

) Tudo por 1$000
��penas

Rs.

NOV A. YORK, 30-0 es

culptor Rehert Irwin. acusado do
assassinio da jovem Byrn'!s, quo
lhe servia de modelo, bem como

da sra. Gedeon e de Ronnie Ge
deon, foi sentenciado a cento e

trinta e nove aDes de ptisão,sendo
que noventa e nOTe pelo primeiro
crime e quarenta pelos dois últi
mos .

Ao ouvir a sent{nça,Irwin não

pôde controlar a c"lera e Iritou
para o juiz Wallace: cO proce!IO
foi um"- (arça e não {('presentais
a justiça, !oia um rep'resentante
da justiça dQS ricos».

1'1 a ta I N e ta I
6:000$000

e 140 anos Vende-se c::':�
de prisão ta com dois cavalos. Vêr

e tratar na rua Chapecõ
n· 45.

Fantastioo !

Registrou ..se

duas vezes
brasileiro

(I)
o
.._,
.-

=
e!, RIO, 30-A Côrte de Apc-
..:; 'i' laçA0 julgará brevemente o calQ

III
.

do médico. �tali'ano Antonio Piro,
rECHNAliT -/I.!!JI.

'.

que se registrou duaa vezes, DO

�����������������������.•.���.�_�����,��� R� eem S�Pa�� wmo ��

FaÜtastico... .�!:i:il;i::.m de'�e casar com uma

Irwin poderá ser proposto para
o li'vramento condicional depois de
cumprir um terço da sentença I

mas os médicos asseveram que
não viverá além de cinco anos em

consequencia de uma tuberculme
sifilítica de que sofre..:=Formidavel•••

.

-
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Apropriou-se do CARTAZES !Clube 12 deAdinheiro da "Cru- DO DIA Agosto I
zad� S�nta" IA���V��O��Z��D��O��P�O��V��o���p�r�o�p�rijie�t�a�riio��e�D�lr�e�h�r��R�e�s�p�o�n���Y�e�l�lU U II. PROGRAMAS DE HOJE� o querido Clube Doze, porque J A I R O C A L L A O O

RIO, 29-Ha dias, a Se- sofreu certas reformas em sua

cão de Defraudaço-es rece- OD1I!:"O� '''der dOIl importante biblioteca e em va-
JL]j """ 4) i rias outras dependencias, suspea-heu diversas queixas contra eineUI3IS deu temporariamente as suas I=scolh·ldos OS tou- NossaAlfredo Martins Marques de reuniões dominicais, reiniciando- L

Oliveira, diretor da "Cruza- A'S 5, 7 e B,30 HORAS: a� no próximo dia 4, com uma reíres I) OS touros A..NIVJ<;.uISA1UUS
da Santas , que teria desvia- domingueira, que dada a aneie \:.

Barbara Rrad, 10m Brown f': dade com que é esperada. os ANGELO LA PORTA
do os fundos recolhidos nara • ,.",

B·, A d t d h'
.

I an°r Lewis Stone em seus vastos salões, serão peque- que vlrao ao rasl
a a . e oje assma a o l-

OS tuberculosos pobres e ia I vcrsario natalicio do nosso ilus-nos para comportar as suas inu-
fugir para S. Paulo. DEURIO DE VERDAD':' meras e simpati as torcedoras. O LISBOA, 29-0 cavaleiro José tre patricio sr. A.jelo M. La

Ontem, quando o acusado ex-presidente Heynaldo, embora Casieairo Junior já compreu os Porta, figura de realce nos meios NOIVADOS

viajava para o referido Es _

e ainda um Cameramao sem comande presentemente, con- touros e escolheu a quadrilha de financeiros do país e pessôa aca- Com a gentil senhorinha Irací,
I tinúa a prestar ao atual presi- toureiros que levará ae Rio do tadissima pela inteireza de cara- dilêta filha do nosso prezado pa-tado n a , mcusine» n.3.79B Pre�to-l$OOO. J

-

de I' á 'd ter e admirável tino administra- tricio sr. tenente Hermenegildo. dente Jayme Liuaares a sua co- aneiro, o� rea Izar. oorri �51 •de propriedade do sr. Aires laboração, conjuminando ambos t�urom�qUlcal. A partida de LlIi-'1 tIVO.
..,.

Lira, contratou casamento o sr.

Teixeira AI ves, residente á (;INES COROADOS muito bem. O vice-presidente, b,?!l sera a 15 de dezembro prô-] Santa Catarina la muito Ih.e Alexandrino Díbernardi, do cc ..

rua Borda do i'vlato n. 141" sr, Josê Candido, com o seu tino' Xl_O. deve pelos nataveis empreendi- mercio desta praça.

em companh.a do seu

aUXi-,
administrativo tudo tem feito r����������� mentes aqui realizadas, inverteu- --

I' A t
. REX, às 5, 7 e 8,30 horas:

para o complento exito da atual � Hermenegaldo Perei- �
do grandes capitais no desenvol- CHEGAM UNSlar n 01110 Martins Fontes 'w .. vimento economico do Estado,

f 'i preso na ta' d O GRANDE GENE R!l.L
diretoria. Está pois, de parabens �� ra de Lira e Tereza d d

.

WANDA WILKEi_, ) ,rrelra a es-, .
l J.:. t:\ -

o decano dos n03S(Hi Clubes, or- � • _ •

I�
cooperan o no engran ectmento

trada de rud .igern Rio-São ZINHO com f�o5ita L:1wrence e gulho tradicional da Iamilia ca- 'W Concelçao de Lira � da nossa terra. Está nesta cidade a encanta-

Paulo, e o carro apreendido Philips Holmes e g garôlo Span- t�rinense. �a reunião d� ,ontem U . . � Expreasivas e numerosas serão, alara senhorinha Wanàa Wilke,
e removido para a Policia kv. ficou resolvido que li soiree de ij part�clpam aos parente! e

�I"!I
por certo, as homenagens que que representou o Clube Brondin,

Central.
J

domingo seja em homenagem aos �) pessoas de suas relações fi
i�

Ih .. tributarão no transcurso des- de Laguna, no eoncurso de helc-
,

nossos jogadores futebolísticos � amizade que sua filha IRA- ti sa auaoiciosa data. Ia dos <Diarios Associados».
Marques de Oliveira e I Preço-l $500.

que no dia 4 enfrentarão 011 ij CY contratou casamento r. A GAZETA abraça-o aíetuo-
Mart.ns Fontes, conduzidos I

. " d' C· itib A h �� com o ir. ALEXANDRINO �� sarnente. OUTROS PiRTEMseus co-irmaos e uriti a. c a-

�" DIBERNARDI. ,tf,
para a Seção de Defrauda- I IMPERIAL, ás 7,30 horas: ce t d e t h e

•• OSCAR CARDOC!O
I

mos a r a a s a omenag m 'i.i J
�

P A TI t- 't 1 12 fi8 � �
ARMANDO FERRAZç )� ',,, a is b

.

t f I' it D' t
.

d CI ir' oae essoa ne rei o - .J � R' t h' d t t I'
.

(I.::.�, yos eve ln. erroga- f" 1I..TYA WALEWSKA---
e e ICI amos a Ire ona o u- r.� r,�*,,���'� �� egis .-se oje a a a na a l-

S
.

t d Etuna, toram recolhidos ao I "lA'� be Doze, pela feliz lembrança.

·1
� I!9J� r

"A � lia do nosso distiatc conterraneo
d

eguru para. o. nor e �. sta-

Depos.io de Presos. com Olga Tchechowa e Peter � � ALEXAN· ft � sr. Oscar Cardoso, proprietario i
o o nosso dlstmt�) patrício sr.

P � ij DRINO rtlI ;;� da coneeituada casa A CAPITAL, I Arman�o Ferraz, diretor do Ban-
Apuraram _ as autorl'dades etl"rsen. lílI Illí � � c A e l

I ��I'iii:1�� IRAeCY �������
e pessôa de destaque no meio co-

o gn o a.

policiais que o acusado, afim Preço-l $000. J � mereial, onde desfruta um vasto
-_

d� conseguir fund:Js para a!
·VEN zo-a.E- cs=!!. E. I circulo d6 amizades. ENFÊRMOS

«cruzada Santa», tmha agen- ... __" � noivos � Os de A GA�ETA enviam-lhe
SRA. MARTINHO CALLADO

tes aqui e na capital ban- �����!:S)� afetuosos cumprlmentol. I Foi subm�tida a meliadrosa
deirante. Sà do comercio um Ford, modelo A, tipo 1930, operação eiruróica, no Hospital
caríoca Marques de Oliveira em bom estado e por pr,�ço de de Caridade, a exma. sra. d. Ma-

arrecadava grandes sómas ocasião tratar em Blumenau ,á Dra. JOSEPH I NA SCHWEIDSON rila Outra <i:alladg, esposa do nos-

rua 15 de Novembro n' i .505, so ilustre cont�rrane() jornalistaa hpreiexto de combater a
nos fundos do eMicio da firma ir. Martinho Callado Junior, cbe-

tuoerculose. (Especialista em doeneas de Senhoras fe do Trafego Postal deste Es-Walter Schmidt S. A.Marques de Oliveira, que e ereaneas) tado.
está sendo processado, serà
mais tarde removido para a

polimia paulista, pois confor·
me as queixas, o diretor da
«Cruzada Santa» praticou os

mesmos deslises contra o
comercio de São Paulo.

GAZETA

ALFEU TOLENTINO DE
SOUZAVida

Decorre hoje o aniversario .do
IIOS80 prezado conterraneo sr.

Alfeu Tolentino de Souza, dili
gente Iuncionario da importante
firma Carlos Hoepcke S. A.

l.U7UL t»m{'Ütaf)ào�A I u g a rn .. s e
-

-

,

Ninguem ha que pOSda quebrar fi
quartos "Combinação Feliz". Sempre uni.

dos caminham os imprescindiveis
companheiros da Mulher Brasilei
ra:-PO' DE ARROZ, BATON
E . ROUGE "Adoração"

ESPERIDIÃO AMIN
CONSULTORIO Tem experimentado melhora,;

no seu estado de IIsóde o nOS90

prezado _ amigo �r. EiSperidião
Amin, um dos proprietarios da
conceituada e preferida c Casa
Três Irmãos�

uma confortavel s;;la e

a pessoa de trato.

Ver e tratar á rua Forna n do
Machado n' 41.'

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

Casa IZQ"PAI'�
.................eo••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••6••••••••••••••••••••••• ' ........•...........•..••... .0 ..

: I
� .
• •
• •
• •
• •
! I.I AVISA ás Exmas. faJnilias, que iniciou as •

•
• •

:= suas grandes vendas de fim de ano, pos.- :

I- suindo, para isso, as maiores novidades i
• em sedas, ha pouco lançadas nas praças :
: .

I
do Rio e São Paulo.

I
: A' sua distinta e numerosa freguezia masculina, avi- :

I sa, igualmente, que está vendendo a preços de verdadei.. i
I ro reclame, o seu avultado "stock" de casemiras e linhos." I
i i
i E' esta uma ótima oportunidade pa- IIIra, conl pouco dispendio, possuir o que :

i de mais chie e elegante existe em tra- i
I jes femininos e masculino. i
e

•
. :
w •
• •

i I
.....................................................................� 8

•

.i ..:...
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