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em Koenisberg, O

do que em 1914.

. _.

---_._----

TA

JOÃO PESSOA 26-0 delegado i Integralista a policia vinha seguin
do J. distrito, que superintende do os passos de elementos gradua-

. BUENOS Aires, 26 _ Anun- os serviços de Ordem Social, Ia- dos do sigma, que se reuniam em RIO, 25 O dr. Francisco cam-
lando á imprensa sobre as medi- varias residencias, com fins sus- PDS, ministro da Justiça, esteve en

ôntem 'O -fCI·;'!l't. e-BO �r: 'J<.f1lrllt if} eia-se que o general Augustin P.
das tomadas contra o abortado peitos. Esses elementos se identi- tem. pela manhã, em seu gabinete.

.

llJ � � tu Ue.. U1(�'Uí I(, Justo, ex-presidente da Republica no Palacío Monroe.

1·0 movimento integralísta, declarou ficavam não mais com distintivos Pouco antes das 13 horos, o tí-

S d Argentina, iniciará, em abril vin-
que desde o fechamento da Ação ou camisas verdes, mas com gra- tular da Justiça deixou seu abinete

I' a[i) ura dour�, uma prolongada vi?i�m de
vatas pretas, os homens, e laços seguindo Imediatamente com des-

; recreio e estudo ao estranjeiro. AL.fO'-'O OFERECI- da mesma côr, na blusa, as mu-
tino a Petropolis, acompanharto do

I' E pri eiro Jogar o ex presi U V seu oficial de gabinete, dr. Aloisio

I LISBOA, 26 O ministro da'
m ;l;n 1,

.

: -,., 1- DO PELOMINISTRO lheres. de Sales, afim de courerencrar comMarínha presidirá no di" 30 de dente visitará a Afnc.a .

elo :::Su.' Com o fim de combinar medi- o presidente da Republica.

'I
março uma grande solení Jade com observando as carateristrcas agri- DA ",'AZENDA das preventivas esteve em Recife ----- --

"RIO, 26--Estiveram ôntem no
a qual será comemorada a partida colas e nastorls da região, e, a I no meAS de fevereiro, onde ,'e en- f I I·Ornal·ls-do avião LUSrflHHA para o Era�, .

r

,/. I ,.
1 I RIO 6 O

..

d F
� a eceu O

.

I'alacío Monroe, onde, na aUS\3n- sít, pilotado por Gago Goutinho e seguir percorrera lran.c � p�Ite �a I

cl '.� � mIllls!r? a azen- tendeu.com o delegado da Ordem
1 ia, do ministro Francisco CaI?- Sacadura Cabral. ,Eu�opa, I?ara on e VIajara pe a I ,a r�tfl uira, na próxima segun- Social de Pernambuco, resultan-I

t Oscar de Car-J,(lS, que havia idp a Petropolis, ' Afrioa Oriental, atrave�sando o
i da-feira, no Gavea Golf, o almoço do desse encontro um severo ser-I aforam recebidos pelo sr. Negrão -------- Cana! de Sllez e o MPdIterraneo'l que lhe ofer�ceram os membros viço de vigilancia principalmenteI"e" Lima chefe de zabinete do ; da Conferencia.

nos postos de fiscalização de vei- valhol:li�istro 'da J ustiça, o� srs. A�n -

Q .

II!
!!;t3 ,.",iI ra

d ' I Para ê�se. almoço serão convi- 1
1 aI Peixoto e Paulo Ramos, in- Ui iiSI Pe i !Uie lU a v m a no I ?ados os ministros ?e Estado,. os

cu JQ:. então era continuo o transi-I
.

t erventores federais no Estadc: do I�-___

..

�"Y"'�,!,",,,, __=-

.."":7"',':-��E.!..' '_.,.."..,"
interventores federais qu� aqui se to de elementos eraduados do in- S. PAULO, 26 ,Faleceu ontem,

l Iio e no Maranhão respectiva- �

t d d
encontram e outras pessoas. .

"

J
�

P inesperadamente, as 17 horas, no

mente,
'

�um'· n�i!llm�r� ft ."

O ever -'.----
tegralIsmo _entre oao essoa elSanatoriQ Santa Catarina, o sr. Os-

� " li! Ilfi" $i iI II � � fl!I V

O d d
Recife. .

car Ferreira de Carvalho, antigoJá á noite, esteve tambem alí,
_ a:::_�:���-"""""'��.-:::'�':"""""�.t.""',"'" ..... I· r em e Na noi1le do dia 3 do corrente jornalista. Era socio da A. B. I. e

sendo, da mesma forma, recebido I teve conhecimento de que estava correspondente em Niteroi da GA.

/k �:�:�oC�;n�t;�'àâedeNt!�J�nç�, n��_1 fl'e��L�oH��&�í�NJaE'S;8�'eL�� ��� ��j���{:!it'�:a������Si�e�íi�� I
.

embarque ���e;�ep��.a I������:��� s�a cO:� :��:�t:�����:�:����enã�t�5c��:
�,� .interventor no �eará, e atllal-

1
da Agl'icultma, na e".!lÚna eh ru1 taGle,lte para o HospItal MIlItar, rnunicou com as autoridades per-I ras para o Cemiterio S. Paulo.

, J(1ente um dos diretores do Ban- j Guaraní com a av. Paraná, regi,,- �):1Jc ficou inte;'nada, por inspirar RIO. 26-0 ministro da Guerra namhucanas, que confirmaram a
('o do Brasil. ! lrou-se sangrenta ocortencia da 'Juicla,Iod o sea cstado. determinou o embarque urgente imincncia de um movimento sub-I qual resultou sair gravem�nte fe- O fato provocou a abertura irne- do capitão Fausto Maurilde que, versivo.

---, rido um guarda cid, alvejarl.o a diata de rigoroso inqClérito, sen- tendo vindo a esta capital e�etwú A atividade da policia, nQS dias

I
tiros de revólver por um SO]dl{}c; do ouviu.as �árias �esLemunhas; �n-I �a�rícula Na Es?ola Técnica, de- 10 e ll, .foi �da� mais .arduas. E
do Exrrcito. tre as qUaIS a Jovem Angehca I

SIStw do respec�Ivo concurso para tanto a dlí'eçaO mtegrahst& do ES-IEm cumprimento do sen dever, Ferreira da Silva, namorada do êsse fim, devendo o mesmo re- tado estava cQnvicta do fracasso R<?MA. 26 Sabe-s� de fonte

� lo guarda civil n. 113 . .José Cus- crimino3o e que se encontrava, gressar 6. sua unidade em Cruz do movimento que o chefe pro'l
bem mforn�ad� qu.e vanos milhar�srllo '

.. .� I . . � de voluntanos ItalIanos que comba-
'ih:.. ,todio ela Silva, de sen-;r;o no local em sua companllla, na ocaSlao. Alta. ymcIaI:- conforme (;�nfessou no

'I tem na Espanha serão brevementeI uitado, foi obrigado a ChalUai' a
.----.-----

InquerIto-procurou asIlo para as repatriados.
?�enção de ,At3.;13.zio p'i'f8il's dei O� �7.'f1l.i" 3â�@�"��'�,q't\� �,,����I�,i�OS familias integralistas n� �uartel Ao que se diz, êsse repatriamen-
LIma, soldaao do 10' fi.. L, pOl'I � �r�!i. um. .....Uii:'l1 61<-� _��:'.E'.�aM.. do 22' B. C. tendo o ofICIal pro- to de voluntarios compreende os

I 1 feridos, os convalcentes e os licen-laver o mesmo tomaoo atitude
"fi"'l)�r'Mf,�'��'t'�� ft� � 'ilan,6'\ltlllt! d

I
curado e recusado, alegando que ciados "por tempo indeterminado".

, RI9, 26-EsLá marca.do para contraria ao decôro público. �.ãr,.V.lUIll(l!;,�.. � Vt:lI' rA' U� uO naJa havia de anormal que justi-
:',.oje, no Tribunal de Seguran�a

•

Ao invés, por�m, �le respeit�r. e

t ficasse aquela me.dida.. O "C '\NT!!' (;ONTI-
{�acional, o julgamento dos acu- a"�ndeI: a adv:['LencI3 do P?hClil, I:!lteorai.islno I

Apreendido o fIchafl? da A. I. �U'A ,RETIDO EM
J.ados João Felipe Sampaio, An-, AtanazlO ,�ephcou-Ihe co� ms�l- t» B.,. à poli0ia consegUiu, entã�o, SANTOS
t onio Hodrin'U, 1 Sampaio, Aloisio I Los e, depOl� de pequena dlscussao

.

malUres elementos para uma açao
Cisneiros d? Amaral e ex-maior I e,ntre os dSlS; sacou r�pida�uen�e Uma mens�g.em d.� §®�idaried.<ÍÍu:le dos tm-a- I

repres�o.ra a quaesquer at:ividades SANTOS. 26 Continuando O
Alcedo BatIsta Cavalcante. ,oe um revoh er e alvejOU IepetI- balh.;u!ol"es de Sel.gllpe ao au.esidente I eubvelslvas daquele partIdo. Ou- máo tempo os aviadores italianos
Em virtude dos acusados esta- daoO' veze1.,. OI gfu�rcl�"d d

. ii ...Ia Rerg-""ib1Z'l�e"" tros pormenores'AcoI'lc.lduiu � �ele� uue tripulam o CAN resolveram
d· a t "s. Il"·.li..... 1 bd' d I

- - ádiar para amanhã cedo o proseguI-rem' fora,<ridos foi expedido e 1- pO ICI OI a mgl o por OIS, gac o A las e meI a, vIrao a, .,

b I f' I
1 mento do voo para Buenos Aires'tal de citação a respeito. proJells, rece enCtO �m. enme�to I .,. . public�dade após a co?clusão ao

Interrogado pelOS DIARIOS AS-
grave nas costas e lenmento leve

I RIO, 26-0 sr. Valdemar Fal- I AracajU; Pedro InaclO de LIma, mquento a que se esta proceden- SOCIADO� se a partida ainda f1-
w_am'_MD� M m."," __ ag_ .. _

na mão direita. cão, ministro do Trabalho, rece- 'presidenLe do Sind;cato dos Tra- i do. caria dependendo das condições at-
Os disparos atrairam a atençb:o' beu do Inspetor Regional do Tra- ,balhadores Maritimos e Classes I - . '---'- . .., .-- mosfericas, o camandante KUnger

de populares e do guarda n. 375, balho em Sergipe o seguinte te- Anexas do Estado de Sergipe;
IT

81

b nal de res�'������aremos voo amanllã ce.que acorreram ao local e presta- legrama: José Aristides Bispo, presidente ri U do, sob q'IJalquer tempo".
«Transmito a v. ex., na inle- do Sindicato dos Operarias em

'

Sobre o regresso á Italia, o pre.
gra, a petição que foi dirigida a, Construção Civil de Sergipe; Ma· E't.Bca Prof.·s- sidente da ALA VITORIA informou

I
.

'd
. I J'd"'d que seria dentro de poucos dto.e3ta nspetona" o teor segumte: I noel ose o,,' �antos. presI ente

verificando·se então a escala no Rio-Os sindicatos cujos presidentes I
do Sindicato dos Trabalhadores S·.Ona I de Janeiro.

iirmam esta petição expontanea I
em Trapiches de Aracajú; João

e lealmente ditada pelos impera-.Martins Sant'Ana, presidente do CIDADE DE S. SALVADOR,',
tivos sagrados do patriotismo de i Sindicato dos Trabalhadores em 29 - A Ordem dos Advogados,
seus associados, em numero - : Trapiches e Resist.encia de Ara- Secção dI) Estado da Baía, ins-
almente de 1.07<1>, rogam a v \ cajú; José Dant(ls Lima, presi- talou o .seu Tribunal Especial,
autoridade, por todos eles acat d:mte do Sindicato dos Traba-

que, cc,nforme o artigo 82 do de-
e que a todos ol'Íen ta para o I " lhadores do Livro e do Jornal; creto n' 22.478, de 20 de feve
balho, para a estabilidade e gran-I Manoel Benildes Ferreira. presi- réiro de 1933, se compõe de sete
deza do nos,>o regimen político e 'I dente do Sindicato dos Ernprega- membros. A sua denominação, RIO, 26 - O sr. Getulio Var
p�ra a ventu.r� social da p.az: se do,> em Tração, L��, Fôrça � Te-

nos termos do artigo 150 do Re- gas, que se achava veraneando
dIgne tranSIl'llhr .ao excelentlsslmo, lefone

�

de Araca.l�.-Respmtosa guIamento da mesma, "J «Tribu- no Palacio Rio Negro, em Pe

senhor. ?r: Getulio Vargas, �ran-I sau�açoes-Costa FIlho, Inspetor

I
nal de E'tica Profissional ». tropolis, desceu, hoie daquela ci

de braSIleiro e grande patrIota, RegIOnal ». Foram eleitos pelo Conselho dade em automovel, vindo, diré
chefe d� Nação e presidente da

'I i:."---"-"-d-�---h---:------_· i da Ordem, para' compor o Tri- tamente, para o Guanabara.
RepublIca, as �egu!a�ças d.a no�- l.Spera O oJe em: bunal, os advogados. Franci�co Em segl:IÍda, o presidente da
sa absoluta solIdanedade meqm- Prisco de Souza Paralzo Altmo Republica partiu para Poços de

«A Gazeta» foi ontem distin- voca de classist��, a quem ele

V· h I Teixe!ra, Sabino Pereira,' Gonçalo Caldas. onde fará urna estaçãa
r b· d ,guida C,lrn a visita do ilu'slre ad- tan�o tem benehCIad.o com leiS, lena o marec a Porto de Souza, Joaquim Ma- de aguas, em companhia de sua

\1."Om OH) OS por va- i yngado paranaense, sr. dr, João sab138, humanas e Justa�, neste
II chado de Aguiar, Ponciano de familia, que alí ele encontra ha

I Carlos Gultierrez, o qual, com �omeI.lto em q�e desor�entados, Goerlng Oliveira e Wenceslau Galo. . tempos.
lOS de guerra sua. exmá: f�I?ilia, veio � esta hIpocfltas e vaIdosos faclOsosten- ---------------

t 1 VIsIta a seu }llho o taram desfechar um golpe infeliz
O d· t I d· t·

- ·

A' I � S II ��.P�l�. �l�Da.to Guttierrez, qu� se e barbaramente premeditado no I VIENA, 26 O general GoerinS. Ire or gera e Inves Igaçoes vai
emue encontra enfermo. coração �erculeo da Hepu.blic.a �i�!!t�ie����:�h:ã�c�:ve e��:!:: ,.ti

A t.
.

O di..,l.into jurisconsulto, de- Nova e do Estado Novo, mstI- devendo visitar logo depois da sua a rgen Ina:;' BARCELONA 26 A nota do 'I morou-se comnôsco em animada tuidos pela Constituição salvado- chegada os bairros operarios e o

; :Ministerio da D�fésa sobre os sete c intere·;sante palestra, propria, ra de 10 de novembro de 1937 aeródromo de Aspern.
�. RIO, 26 -Seguirá�para asrepublicas da Argentina e

>\r1lvios mercantes que foram a\'ista� laliás do seu brilhantismo esoi- qlle deu fundamento a verdadeira . f tarde havera uma recepçao oil- Chile, na proxima segunda-feira� a bordo do tran-
dÍJs hoj.c, a3 cinco .horas da manhíl, i ,,'t

'

la sua imnecavel e incõn- B.rai'ilocacia. Ainda vos rogamos
C!3,.

'''a''"· "'ntico "Augustus" O dr. Manoel de Freitas Cesar \,ao largo de Alm.enn e que, ao que!' LO � G. .

< .,. iU ...

consta, conduzIam tropas rebelde:;. I fUl1chvel fH.!algma. que esta nossa mensagem ele so-
REGRESSOU O GE.. Garce:z, diretor geral de investi�' �ões, da Polícia CI-

informa que os mesmos i.all� com-los qlle mourejam nesta tenda, lidariedade ao chefe da Nação
U NDO

" . ..11 D' t"t f d
" .

b
. "

"t queboiados por �m cnuado�",e dms eles- &cntem-se altamente desvanecidos lhe seja entregue e comunicada NJERAL TO RI '.III uO IS ri o e eral que 'IIae re .. I ulr a ,�VISI a
troyers alemaes. Um �vm.o que al-!. h nro"a visita deseJ'ando pela douto estadista ministro I as altas autoridade; paH:ciaa:; d!):; -j !:� refer idos
çou V"O do crn""u1C'l" f·o;:; vanos re- ,com a o:; ,

BIO 26 O 1 AI !.
n

f"' "t I -" ,v . 1iIl1llllconltc���sent()s da ;eg�ão costeira.. I r" nobre visitan�e feliz estadia Valdemar F�lc�o,. honra � lus�re, ..

' -:- gen:ra ,varo palses aMigos, .:leram a n�ss� c1apI a ">';\';�� fIil\II
Ac::- ':lHa·se 'lU;; seJa e�tc o pn-

I
ell i,re nós, a que 1 untamos os vn- da .Cultura j ufldlc� e S?Clologlca I !o�Il�ho, dlre�or d�. Saude, do, Respondera peh) exped��i1 te 3da D. G. fi. na au-

meiro dns muitos COmlJ?lOG l'e�e1.. l03 que' fazemos pelo rapido c I naclOnal.- (a.) Joao VIcente d81.E;xerc.Ito que fO.I a J�IZ de Fora,

1 senda do dr. Cesar Garcez, «) dr. fran cisco Cardoso,des qUi.. se.Suem pma a lldha �'lawr. co'npleto restabeiecimeto de seu lOliveira, presidente elo Sindicato em VIagem de mspeçao, regressou
d I d d cartorl"o daque;a repart"l"a- O pO I"cial.ta, c�n� uOl�do� por vasos e ",uerra

'1
.

t f'lh dos Operarios Estivadores de I a esta capital. e ega o o I �plemaes e Italianos. 1 us re I o.

PET[Rf.l�O�.J�h 26 -- O pre$�de��e d:::l Repu",
[iUca dfH'iiiP�t;;;�'iÍ.vl>J .Jlj.�'".'Jji1i CA.)ii.. º �1;'J���:';'�m da Viaçãíq)�
carofbc! rJ'1erad(!��,J :J�ltJ�iJ. �r�1 CJ)����H"s�lc§a eem o sr,

(8;eta.·;�Ç'!l �\q-;�ga5 te§,th'era�n �ílO Pa�a(,;�o RillJ} �h;gro os
i ã1'teJrve�tore§ Iw�«'lInoee RmÍ@a5 I.; l(f;'»tr;;�J�:b ..;,,,,,, !\!JeUo"
''.,li • - =, �Ll -�':;..i"'''R'� ,n.,�"r", ,-. ,",'-''':lol,salS tâ:;'tÜlÇ� _;;gl1i�.;;h•• n;;Y "�: """".H e i.JiJ'c_.LI,';j�Q1.e, ccn-
!,\'o'ntamente, e mhttlstro rli,J J��z�jçJ e � =- 111�ti� de
l:!lt lida dE'-;;,�:a r��it:a�, Cõl:l3a'ft:�G FeH�T�:ii) r'li1!aJe�efr.

fQn,::� �5l!'il{'Ja ref,e�2�f')3 I·:�') [F'1}iJ\ W� ?T'13I '1)$ sr;"

i;,iario Rn).::j,{j� �residen�e do JilC:t5'y CIr.,�� e Di:lnt�n
Coelho, 5tE�'.et.:lll"�l)? que agra�.hH:e"1Hílll a �S§G�'1Jlt!Ulf�
(14) de�rei:., 50�r8 a edn.1lçã� do HSWd��;"tôlkç}'

Por lÚIah1!1o confã§"endou cem O sr, GetuU;t
\largas o c ']I�n:i;{llda!l1t� t\mLu'a� Pahu:»"tol �nt�r ventor
t lumlnensc ..

voz POVO ,------_.-

I?ropt'�e�Clrüo e D�retor Responsavel J A I R O �
------�_._--'------- o

IV I florS3il10pOUS, Domingo, 27 de Março de 1938

ALLADO

I NUMEBO
- ._--_._-_._---_._-_. _._--

y�aje�l�� dOlOS
g�I�EHr2��
justo

INTEGRALISTAS
PARAI'BA NAIO ministro da Jus

I tiça foi a Petro
polis

O' di(:�
no Palado

�1onroe

Serão repa
triados

Julgamentos
no Tribunal

Banquete ao gene
ral Góes Monteiro Prêso o conde von

lsterhazyMONTEVIDE'O, 26 - O sr.

�;faximíano Figueiredo, conselh�i
ro da embaixada do Brasil em

'-:>1 t 'd' f banque- LINZ, 2] O conde Paul von
·H on eVI eo, o ere�eu um

. Esterl13zy, pertencente a uma das
1 e ao general Goes MonteIrO e mais eminentes familias da Austria
Rua comitiva, ao (jual comparece-I Hunaria, foi ontem prêso nesta ci

ram pessôas de alta posição social. dade sob a acusação de haver abo·
letado um contingente de soldados
num porão humido, emquanto em

,------------.----- cima toda a sua luxuosa resideucia

Farmaeia de Plantão I
estava va_zi_a_. _

I
.;:- ,Estará de plantão hoie a Far-I
�eac�o����:�: sita á praça 15 i Dr. João Gultierrez

Desceu
Chefe

ôntem o

da Nação

...1�'q!'"�:_,i.,-·�-:;t:.·.r-"·:.:�·...
·

------
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==A GAZETA

p GINA

Seis lições
àe moàa

Os detalhes de nossa époea são partieu
lal·mente belos

Diz a senhora Reginald Fellowes.
«No.ssa!\ vestimentas ficarão na historias da época não

pelas suas termas mas pela extrema elegancia de seus detalhes.
O corte das roupas femininas não mudou de ha trinta anos para

I

cá e é unicamente pelo talhe original e pelas linhas subtis que se

reconhece a iDADE de nossas toilletes.
As joia� constituem um primeiro plano neste seculo de

luxo. A menor da; caixinhas de pó, o BATON dp. labios cujo
estojo é assinado por lHO dos nossos grandes joalheiros passarão,
no futuro, éI ser vendidos por preços sensacionais. Eu adoro uns

vestidos simples e sombrios, SEm outro enfeite que não sejam
essas joia:; poeticas e encantadoras em laca rosada, orquídeas, bor
boletas do Brdsil, das quais possuo desde ha alguns anos uma

bela colecão.
Quando as fl!turas gerações falarem, nos dirão certamente:

«Ela possuia [oias da época e alguns livros». As joias e os li
vros, eis o que nós deixaremos aos nossos herdeiros. E que

ma'rgniíica herança!
Ha P .ssôas, principalmente estranjeiras que costumam fa

zer ·006 perguntas estranhas: como vestir bem � por que? para
quem?

A resposta é tão simples: veste-se bem para sentir' se con

íortavelruente, á vontade, sem a menor vislumbre de impressão,
de se estar fantasiada, As mulheres de hoje, de porte alegre e

portivo, com 05 cabelos soltos ou os penteados altos possuem o

tipo quasi natural. Considero a mulher hoje mais bela que nunca.

E' um sinal de que a moda progride. Os belos bordados vivos.
lantejoulas, de LACETS de seda, embelezam os vestidos, sem

ternal-os pesados.
. .

Os tecidos, principalmente os de Lyon, suntuosos e origi
nais .constituem um cenario magnifico para 05 corpos femininos.

Se uma grande cidade Irancêsa íôsse hoje soterrada por
um cataclismo, os arqueólogos dos tempos futuros encontrariam,
nos adornos feroininos, objetos mais belos do que aqueles desco
bertos nos tumulos egipcios».

Adoro vestir branco ou azul para· á

A senhora. Maurice Mirabaud declara:
Realmente, creio que falta-nos ainda um lagar onde jantar du

rante o inverno, a exemplo dos AMBASSADEURS onde du
rant� os meses de verão não ha nada de mais elegante e DIIIlis belu.
N :!5sa estaçãD é apenas de lamentar que os homeils sejam pregui
çosos e prefiram o paletot ao smocking. E temos que vestir em har
monia com elfts ...

.

Para esportes as CO$tureiras compreenderam enfim que preci18-
mos libtrdade para os movimentos.

Adoro o brancu e o azul para usar á noite e o decote des
cobrindo os hornhros dá enorme eleglncia ás toiietes de �oirées.

F�orianopolis, 27 -.3 -193S

E I N I N A
de ROSE MARIEDireção

B u t t e r

ERROL fLYHH. o heroe ÕIZ ('apl
tão Blooõ, agora, num Oramo

BATATAS COM RECHEIO·
mcõerno entre Anita Lculse E

rnargllret Llnõsc.y.
LUZ DE E5PERAr-trA,

I I' d hoje no Ilõer
ngreorentes,' 3 batatas gran es Os «fam» de Errol Flyan,

-sal-plment,a-2 colheres. (so- que vinham aguardando com im
pa) d.e manteiga -. 1)3 chicara I paciencia [1 apresentação do pri

:
de leite-uma lata (2,0 gramas) I meiro film ultra-ronantico de seu

i de presunto e 6 ovos. i grande provocador de emoções.
I. ��var, secar e untar com

I Vão ler sua curiosidade final
i
azeite <JS batatas,

. . I mente satisfeita hoje quand . ..} ierá
I Assai-as e em seguida re�Jr�I-! estreada, soberba realização da
ai do fogo pa,ra corlal-as ao me,?, Warner B'rothers, intitulada Luz

I t<etlre o mIO!O da bat&ta� dei- de esperança, que é o tercei
I xando a casca com 1 c'=!ntJmetro! ro grande [ilm do famoso inter

I de espessura. �repar� um. pirão I prete àe A carga da Briga
I
com os seguintes ingredientes: I

da Ligeira e O capltio
I
miolo (j� retirado}, leite, sal, pi- Blood. E' mais um trabalho

I rner:ta, manteiga e presunto, De- magnifico, esplendoroso, do gran
I posite es_sa massa no centro d� de dominador de corações que
I batata nao esquecendo de dei'

aparece ao lado das simpaticas
I xar espaço para um ovo estalado. estrelas Anita Lcuise e Margdret
I T,empere a seu gosto � leve1 Lindsay.a�) forn� quente durante. quinze a O drama desle film encerra
vinte minutos, no máximo, no seu fundo um grande exem-

1
�ALMÃO ASSADO I plo de moral e'de dignidade Pi-

PETI rS-POIS
COM ra os medicos, que, ao receber

seu diploma, prestam o mais sa-

Butteríly é a novidade lírica d.J ROYAL hoje. Film I I di t . 350 d I
grado dos juramentos que con-

duzid I Uf ' desnecessari ; ngre ien es. ps. e ia - ist d dpro UZI Q pe a a, e esnecessano acresc-ntar que se trata de'.- I
'

t 2 Ih
s e em guar ar o segre o pro-

l, f
'

, .. I
ITlao-sa -plmen a- co eres f" I j:' t I d A

uma rea ização per eite, tanto do ponto de vista técmco quanto no ( ) d '1 I·h
tsstona .• or ou ro a o, ve-se o

f
"

, " I sopa e mantelga- co er di ãque se re ere, propnarnente, a 5U'} parte ar nstrca. ( h')dI' d 4 f'
me ICO que I'l o cumpre o leu

A
.

d I·'
c a e sa sa pica a e atlas d

'

I·proveitan o as qua Idades Iotogencas do novo tenor e o I ,. _

ever e que comercia iza a, sua

S
. (e imao. f' E' I f'mais pven .:lo cala de MIlão Alessâl'ldro Zil:ani a fabric? da P h 1 _ I I pro

issão. m igua orma, o ar-

U
'

.

" 00 a o sa mao no ge o, o t I dfa andou acertada 10 se aproveitar de u na historia movimentada . ,

d
.

I d
gumen o exp ana uas corrent••

di 'd
' I I

maior peno o pcssrve e tempo, ideologicas: d de tverti a, para entremeia-la com exce ent-s trechos d .. operas co-: deooi
s. a e me ICO, cere-

h '.', A d Cheni T 'D
. I e epois corte-o em quatro pe- bral e s ti d dn eCIOJSSlma�: :;.n rea erner. ravrata, uetto de Butterfly Tro- I d

.

A
.

I
cep co e a o pa re

vador e ainda as lincas cançõ �5 Napolitanas Funiculi Funicula e
1 aço,s. " artido co oque confessor, espiritual e crente. A

M dri I .. .
o peixe, )a reparti o, numa pa- da f' b d

• a nga, � marcar por esta lorrn 1 a anursi .ão d � un nulf� YOZ pa _ I I'
en ermetra que a ao ona o

ra o Cinema mundial.
: '.' ne a

le te'!!perell com S8, pimenta homem .qwe ama para entregai-o
N R AI d

,..
e sa sa. l:.spa le a manteiga por ao c r ã d

'

d
. . essan [O Llhan! este em 1933 :1)S palcos cario- t •

a d I _ d'
o.aç o a )oven que per· eu

C'r M" I
Wll o sa mao, procuran o eVI- sua mãe Em aeral o filme "'onl-cas eatro unlClpa .

. d f .

.
e . I"'�

. tar que o mesm? se es aça. tltue cada personagem que inle-
paleló, De 9 da noite em dléJnte não h'l nada mais elegante que u Coloqu� tudo JS�o numa pa- graliza seu enrêdo como algo
vl'shdo comprido.

. I
nela e misture cUld�dosa�ente, proprio e bem definido.

Nao podemos esquecer as lilnte-)oulas: su<J volta contribue a

I
para que todos os mgredlent<:s Sua realizacão acusa esmt!ro e

dar· nos uma elegancia mais t)(,��onl. Por mim eu as
.

adoro em, 11m
absorvam os temperos e ofereçam gosto artistico

�

pelo cenario rapi
fundo. n�gro. A forma do decote parece.�me essencial nos vestidos melhor sabor.,. do e de im<Jginação. A carateri
de nOIte. Gosto dos de�otes sem hombrelras que d>!stacam as curvasl Separe, depOIS, a mistura, em zação de todo o primeiro plano
dos hombro, duas pa�t�s, e coloque uma de- de seus interpretes é eficientissima.

las na fo "ma, que deve ser ,un- Cenarização apropriada e sóbria.
tada ao forno dur�nte 2� mlou- Som e fotografia claras e bem
tos. Pod� ser serVido com rode- ajustadas. .

Ias. de .lImão, molho tllrtaro � Baseado numa obra de Lloyd
pchts-P01S. Qualquer legume da C. Douglas-«Green Light-
um bom aspécto ao práto. e isto unido aos bons interpretes.
PUDIM DE CARNE E PÃO eis credenciais que habilitam o

Ingredientes: ) quilo e meIO
excelente acol�imento d.�e film

de carne picada-2 colheres ��m qualquer cIP�lDa, esp�clalmen
(sopa) de cebela picada-I co-

.e e,nt�e o, publico �e�Illmno e os

Iher (�há) de sal-uma pitada �rofJsslOnals da medlcma.
de' pimenta-I lata de sopa de
farinha de .rosca, com manteigll.
Humedeça a farinha de :cosca e

cubra a carne. Em seguida de5-
peje o resto da massa sôbre o

pão e leve ao fôrno durante 2
horas. Fôrno moderado.-
Sina com o môlho que mais

apetecer.

(;olltlnuo ad"-)rando as t.Ueites amplas
para a noite

Comentll a condessa Robert de Montjou:
«A moda? Ha atualmente uma só moda� Não creio.

Atualmente ninguem anda (óra de lloda: os vestidos são estreitos
ou largos, longos ou curtos.

No terreno dos tecidos ha coisas admiraveis: 08 belos 13-
mps que madame de Erlal1ger mandou tecer na Tunisia merecem

ser apresentl1dos nas mais bellls noites. E ha mais: todas essa�

joias' iudíaúas. vrientais, que Paris soube trallsformllr a seu gosto E' neeessario que a figura seja hemogenea.
guandando-Ihrs seus carateres proprios. Quando aos chajJéu�, con- quando um detalhe chama aten�ão é por-
\esso que êles me divertem, particularmente, porque nioguem lhes I que ele é falso
_l)óde negar inteligenr:ia, Usei, nuro dos ultimos COCTAILS que Cbservações da conde,�.? Eiie de Ganay:
assisti um modelo novissimo e um de nossos mais eonhecidos au- Ser elegante é, antes de'tudo saber .se adatar á m')da, ou,
VIJces drarnaticos aproximou-se para dizer-me «Madame, -vosso por outras palavra!), adatar a moda á �i mesma. E' ta.bem saber
chapéo é a sintése da moda. Ele para duro, sêco, hirto, mas na vestir corretamente, segundo a ocasi lio.:: a hora. Isso feito acho parti
r.!alid�dc é um chapé'"l sentimental», E era realmente justa a cularmente encantadoras as túilet�s simples e longas que foram
apreclélção porque, no a�to de sua cópa em cône uma fita caia r criadas p.ara as recePSi.ões jntitu�a Jas (�das 6. ás 10».

,

bmbrando as grandes faIxas usadas por nossas avós». \ -\ Imba leta e Ju�ta continua mmha linha prefellda e come-

Iço a sentir que f'xiste a tendencia a estragal-a pela extrema impor
noite tancia dada ao� detalhes, E' ilece�sario que nada chame atenção,

inicialmente. Que uma Illva não feja muito bordadJ, que uma bolsa
não possua forma excessiva, que as joias sejaifl escolhidas com a

unica \)reocupação de completar um conjunto. Sua tonalidade, 50"

forma, seu ,olume devem depender da roupa que se leva. Acho
que as joias não devenl seI provas de riqueza mas sim provas de
gosto.

f I y
1Pratos paraTOdean, o li. I

jantar der dos CI-
nema.

por AN N SET·
CHELDER

I,

, .

Adoro ., jersey, tanto para a noite quanto
para o dia Irmandade do Se-

As sugestões da princeza Am�dée de Broglie: nhor Jesus dos Pas-
«Não encorajamos sufIcIentemente a elegancia da wirée, e é sos e Hospital de

nec�ssario saber vestir 'dp. acordo com a hora e 05 prazeres procu- Caridade
rades. EDITAL

As�im, o TAILEUR da no:te, essa toilete simples, presta-se A L\dministração do Hosp-!
a err.)s lamenhveis. Quando uma dona de casa cO:lVida-nos para tal de Caridade desta Capita'l
um belo jantar para o qual todo (l fau�to da me,a se une á elegan- avisa aos interessados, que o Ir
cia do serviço, será justo apresentarmo-nos em toi!ete de passeio, mioJ Procurador Geral atenderá
com mangas. mesmo que a saia seja comprida e seu vestido modelo a todos quantos tenham negocios
dos mais recentes? Pelo contrario. a trf\tar com o mesmo Hospital,

05 TAULEURS devem sec usados nos restaurantes com um todos os dias uteis, com excep
pequeno chapéo HABILE'. Para ir ao teatro ou a alguma «boite», ção dos sabados, das 14 8S 15
passar o fim da noite nada ha· de mais pratico de que o vestido horas, á Praça 15 de Novembro
de um tom sombrio, decotado, no qual se coloca uma pequenloa no. 16, loja.
jaqutta do mesmo tecido. I A AMDiNlSTRAÇÃO

"As mulheres adoram os bordados"
;,

Opioiõ�s da condessa Alain de Solanges:
«Amo tudo que é simples na moda aluaI. Para o dia, o

TAILEUR c1assico com uma blusa de setim branco, o mabteau
tres" quartos em peles e, para á noite, o T '\ILEUR de restau
rante.

,

Á' tarde?... não sei. Não tenho preferencias entre o costum

e c/vestido longo. Acho que devemos empregar todos os esforçQs
para usar vestidos lon�(s li noite, mesmo que seja para ir só a Um

cmema, mesmo que estejamos acompanhadas por um cavalheiro em

l
.>

, '"

::.:r@"âÓ'!aWJ.,
.
Romario Brelgeron e t�

r.�' senhora �:

I partioipam aos paren t es �e pessoas de sua amizade o

nascimento de seu filho

I
DELÇO.

Fpolis., 22-3-1938.
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SE os três chltlets, á lU,
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-PROVISÕES DE 18 DE JULHO-
<Dom João por graça de Deus, Principe Regente de

Portugal,' etc.
FaÇ». saber ao Governador da Ilha de Santa Cathari

na, que me foi presente a representação que me fizeste so

bre o Provimento passado a Feliciano Nunes Pires, para
mestre das Primeiras Letras nessa Ilha; sobre o q ue estra
nhando muito vosso comportamento: sou servido ordenar,
que deis inteiro cumprimento á minha Régia Provisão, como

deverieis ter feito, representando depois os inconvenientes
que ocorressem, não vos dispensando de dar-me conta, se elle
no exercicio do seu magistério se não ajustar com os seus

deveres.-Cumpri-e assim. FOX l\IRPLANO Principe Regente Nosso Senhor o mandou pelos j', :i-
N.lf'WS

bnIa'srtgraOdsOarebsaidxoo pasasç:o",anadoJso'a_doOpSee%r'o C��:�eyl��;de d�eusFo�����n� I
,

�

.. , -,

'i que contem as segum tes reporta·Sá, a fez, no Rio de Janeiro, aos dezoito de Julho de 1810.
gens de frisante atualidade:-Dernardo José de Souza Lobato.-Paulo Fernando Vian-

!',.,I na,-Luiz José de Carvalho e Mello.» I! CHINA-Novos aspéctos dos cam-

I .--' I pos de batalha na China.
---

'§HJ���l�
Aéreo ClubeiDístinção ao Milllistrol
Catarínense t'ii3k't�"�"'Ataulto Paiva

1.J!i:W":'�;· ;

..

,A GAZ

---....;,;-'7' ,'.,-'-------.---------
DEI,. N1\ZARETU

II

.

(Ao distinto educacionista bacharel Luiz Be
zerra da. Ti índade, digno Directo; do Dep. de Ins
trução) ..

«Provisão de 18 de julho de 1810.
Dom João por graça de Deos, Rei de Portugal e dos

Algarves, 'Gtc.
Faço saber a vós Ouvidor da comarca da Ilha dp, San

ta Catharina, que tendo eu provido na cadeira de Primeiras
Letras, que fui servido crêar nessa Ilha, a Felíciano Nl;JOes
Pires, poi leva-la em concurso, e ter em seu 'abono attesta

ções de idoneidade passadas pelo Professor Hegic de grarn
matica Latina, pelo Sargento-Mór das Ordenanças e pela
Camara, duvidou dar-lhe posse o Governador, representan
do-me contra ° provido; e porque depois daquellas attesta

ções fica logar a escrnpulos sobre esta represen taçã. I: - sou

servido ordenar-vos que, despojado do espírito de partido, e

com aquella sisudeza que ao meu serviço, e ao bem dos meus

vassallos, passo a paeso, ao referido Feliciano Nunes Pires
no exercicio daquella cadeira, de que o mandei empossar,
dando-me conta escrupulosa do como elle se houver no seu

magistério. ,

O Principe Regente Nosso Senhor o mandou pelos Mi
nistros abaixo assignados, do seu Conselho e seus Desem
bargadores do Paço.- João Pedro Maynard da Fonseca e

Sá, a fez, no Rio, de Janeiro, aos dezoito l;ias do mez de
Julho do mesmo anno de mil oitocentos e dez. - Bernardo
José de Souza Lobato, a fez. escreveu.-Luiz José de Car
valho e Mello-Paulo Fernandes Vianna.

(Acha-se ás fls. 25 e 26 do Liv. I' de Notação das Or
dens que se expedem pela Mesa do Desembargo do Paço.»

A Loteria do Esta-iReligião
do pag� mais uma Hoje, ás �o horas, após a Ben°

_Á

1;10, reune-se o Apostolado rte HQ-

sorte grande mens,

I '

Na Casa Parochial haverá, hoje,
Os concessíonarios da conceituada ás �5,30 horas, doutrina para ope

, I ranas e empregadas.Loteria do Estado de Santa Catarina
-a Rcíuha das Loterias srs. Angelo I Haverá hoje comunhão geral
La Porta & (ia .• acabam de pagar para todO� os nu�leos da Catechese,
aos seus felízes possuidores, o premio, antas da missa das 8 horas, e para
dr. 50 contos de (eis que coube ao 'I

a Congregação d� Nossa Senhora
. h 10 634

�
- das Dores, na missa das 7 horas,bíl ete n. . • na extração rea

a Catedral Metropolitana.lízada quinta feira dia 10 de rVIarço .

n

t
�

lntes: I
corren e, e que sao os segurn es. srs. i A Exposição do Santíssimo Sa·

AS CINCO GEMEAS DA João Gomes. vendedor da. fuma Cunha
I cramento, hoje, será na igreja do

Pínto & Cra. estabelecida á rua. do Menino Deus, com solene encerra
FORTUNA Ouvidor n. 12, no Rio de Janeiro, mento ás 19 horas.

com as cinco irmãzinhas gêmeas cí�co de�imos; José Torter?lí. marce-
Na missa das 10 horas, hoje, na

DIONNE, Jean Hersholt, Rochel- nerro, residente a rua. Ríachuelo n.
, Catedral Metropolitana, falará ao

4) PINTANDO O SETE le Hudson. Helen Vinson Robert 421, no Rio de Janeiro. um decímer I EI�_vangelho, fa�cndo. um dos ser-

uma linda e divertida revis- "Kent e Slim Sumrnerville. i Antonio Aquino dos Santos. comercia- I
moes quaresmais, o Ilustre orador

ta corri Doris Nolan e Ge- II' P 1$000 rio, residente à rua Camerfno n. 42. sacro conego Harry Bauer, estimado
reço-.

no Rio de Ianzl.o, um décimo, e
cura.

orge Murphy.
> -0- _ Francisco Caetano Madel'ra. agrícul- Hoje, haverá míssa em todos os

5) GUERREIROS DA MARI- toro residente á rua Bíbíano n. 3. templos desta Gidade.
NHA, continuação dessa es- CINES (:;OROADOS em Nova Iguassú, no Estado do Rio, I
traordinaria série com Grant faltando serem pagos dois dedmos.l------�---·

----

Withers e Ann Rutherford. HEX, ás 2 horas: I cujos possuidores ainda do os apre-
•

Preço-l$OOO. UM GAROTO DE QUALI- sentaram para o devídn resgate. I Frutas NaCionais e

�� i mDeAuD.E, com Freddie Bartholo- E, dessa forma. vae a Loteria do Estranjeiras
,-A'S 6,30 e 8,30 HORAS: . Est�do espalha��o ben:fícios a

man-, encontram-se á venda noI t!es",-;::-",s elegantes A MÃO QUE APERTA (4. e cheias, f,azeLdo 1us,ao titulo com ,que S 1- O ....omercial�,
�....ee h.. � i';

5' episodios), com Jack Mulhall, f(li apelídada a Raínha das Loterias. a a

Ih'-" M f 10� I H.ex Lease e William Farnum. R. Conse erre ara,I ERROL FLYNN, o impetuoso I Preço-l$OOO. • .. ..... _.
• .. .. ..

I
romantice no seu terceiro grande I L·· efi!me� e�tre as sedut�ras ANITA!, -A'S 6,30 e 8,30 HORAS: Adoração Im o U S I n
LOU.LZt;- .e. YIARGAJ:lET LIND-

DO AMOR NINGUEM FOGE, Toda reformada. marca WIPET,�
>

SAY dirigido pelo Imenso Bor-

II com Joan Crawford Clark Gable é a 1iR'3rCa que domina na atuali- muito economíca, vende-se, facili.� I zage "dade e dominará sempre.Qualque- tando-se o pagamento. Preço de�
�.

e Franchot Tone
que seja a sua necessidade de ocasião. Tratar na Casa AMUSICAL.

Im
Luz de espel�aD�a I

Preços-2$500 e 2$000.
perfumarias, prefira sempre Rua João Pinto. 12

ROYAL, ás 2 horas: as da marca Motocicleta N. S. U.
.

Um romance moderno da auto-\ UM GAROTO DE QUALI- AdoraeãoI LI d í' D I os Vende-se uma, nova, com
.

na (e oy �,. oug as 311e n

I DADE e Covardes do volante.

I'
deu SUBLIME OBSESSAO.

I Preço-l$OOO. 12 112 H. P.-4 mudanças, 4
Abrirão as sessões: Quem encontrou tempo, consumindo 1 litro de
Brasil em fóco n. 36 comPle-/ -A'S 5, 6,30 e 8,30 HORAS: gasolina em 40 quilomentros.li mento da DFB BUTTERFLY, com Alessandro um cachorro branco de taça lálú, Preço de ocasião.� Dia da alegria-um belíssimo \ Zilliani e Carola Hohn. com uma coleira de couro, pede- 12II h lorid 1 20 34 P $ Vêr e tratar, á rua Trej ano,� s ort co onco e o ro o n.! reço-s-I 500. se entregar á rua Conselheiro

do inconfundivel Mafra 91 A que será gratificado. Flcríanopolis

I tI'O Yvon Delbos em Praga.
; PALESTINA-As tropas inglêsas

na Palestina.
ALEMANHA-O general Luden

dorf morreu.

FRANÇA-Máscaras.
ODEON� O lidele dos ITALIA-Roma inundada pelo

Tibre.
AUSTRALIA-Ski a véla.

P,ROGRAMAS DE HOJE: EE. UU.-Banh!stas divertem-se
entre as neves .

Preços-2$SOO e 2$000.

eilllemas

A'S 2 BOnAS:

Vesperal lider (infa81til)
1) Curitiba-naco DFB
2) Tesouros escondidos-desenhos

\

3) O CASO DO GATO PRETO
um drama de mistérios ener
vantes com Ricardo Cortez
e June Travis.

Fundou-se, há tempos, nesta '.,\�j':'f!"�
capital, o Aéreo Clube Catarinen-\ --�'..! �,�

se, que se propôz a maior divul

gação da aéronautica em nosso

estado, preparando pilotos avia
dores.
Após longo período de ativida

de da diretoria, nl) sentido de

registrar seus estatutos, e obter
das autoriJaàes. a�ronautic�s,. no 'IRio, a IWcessana hcença, fOI ll1S

talado o curso de pilotagem, o·

qual muito interésse está desper
tando em nossa mocidade. Assim
formou-se logo a primeira turma,
após submeter-se-a rigoroso exa

me médico, fof admitida ás aulas ipraticas de vôo. Constitue-se dos

Iseguintes jovens: Abelardo Sar
torato, Gualter Baixo, Lochario
Paulo Rochfuchs, Ricardo Mayr
e sub-oficial Teofilo.
As instruções são ministradas Flagrante da entrega das insignias

nas diversas dependencias da Ba-I ISP. de Aviação Naval da Ressa- ,

cada, cuio comandante, sr. capi- O gC\lêrno de Portugal, I Itão de corvêta Epaminondas San- distinguiu, com muita i -

tos e seu Imediato, sr. capitão- just8ça� O ministre Ata- I Itenente Franklin Antenio da Ro- uifo Paiva, com as in- Independen- Icha têm-se tornado credores da
signia3 da Grã Cruz de

gratidão do clube, já pela.v:=tl!o.sa Santiiógo. cl·a da Grec.·ainterferencia nos trabalhos InICIaIS,
• _

como pela destacada atuação em fi+. e�ltrega da dlstinçao
tudo que possa aumentar a efi- f!"eaUzüu-se na Embaixa-

I
ciencia da novel organização: . I da da�ueie país amigc, 1 Por motivo da noticia que on-
As instruções são dadas dtana- sendo feita pe�o respeU- tem, démos relativa �o 117 aniv�r-mente pela manhã, sob a

com-I
•

d M t' sario da Indepen�encla da GrecIa,

.,,' petente direção dos tenentes Fer- lIO embaaxa Oi" sr� ar �- recebe1l':0s o segumte fonograma:'.
d B J s·[ Ta Iilho Nobre de Meio. --"DIretor de A

GAZETA.Nesta·1nan o orges e ayme, I \,
I

�

Em meu nome c no da Irmandade
Araújo, d0,s .

quais é licit.o espe-, G�ega Ol'tod�xa São Nicolau, acei-
rar-se o maXImo de aproveItamen- tal, senhor dIretor, os nossos

CGr-1to para seus alunos. . diai.s .agradeci�entos pela honros.a
,.

.

E I ,.d d' notICIa que destes no vosso conceI-Ha mUIt� tempo que nosso S-I (T'I a, o qU,e quer Izer que �o�- tuado jornal, sobre a paSllagem on-
tad,o �·38e�tIa-se da falta de �ma !

80 povo es�a ?gora. co?1. o ensejo I tem registrada do .117 ani�ersa!io
org�:mI�1çao nos moldes no Aereo: para contnbUIr mms eÍlcIenteml'Jn- ; da nossa estremeclda patna. (a)
Club Cutarinense, mas, finalmen-jl te na obra de engrandecimento i MONSENHOR JOÃO CHRYSSA·
�e, a mesma acaba de ser preen- do Brasil. KIS".

SALÃO PROGRESSO".,., O Unico!
Dia 31 �IN(:;OE.NTA �ONTOS da "nossa loteria"

Jogam apenas ,15 milhares '. - Inteiro 15'000

RUA FELIPE SCHM�DT N. 5

Para amanhã, o Lider anuncía
ás 5, 7 e 8,30 horas. a delicadís
sima comédia, dedicada ao Bélo
Sexo.

-

.. ---COSINHAS-

LAQUEADAS
EM

N 1-10

250$000'e·'·, j'

MOVEIS
".

SALOMAO G UE L·M A N N

Caixa Postal, 19

Curitiba I Est. do Paré'ná

Representantes nesta'capital

MACHADO Cia.
Rua João Pinto �aixa Postal 37

_ .. ;."'---,.:;.; .. ...,. ....

"

..
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Vísta BEM FILHOS
coo-facções

C
Lindas e graciosas

na

Companhia Nacional de
çã., Costeira

o Paquete ITABERA'
rente para:
Paranaguà, Antonina.
Santos. Rio de janeiro,
Vitória, Baía, Maceió.
Recife e Cabedelo

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

R�a Conselheiro
114

desquma na

PÓ de arroz e rou ge

combinação feliz

,J

N a!Wv�iig·-'�-:;I�V�s;1�ÃR LAU TH,! s�'7.n�t��ô�:''I �1.1 ------------
na Catedral sexta-feira ultima,

é o creme que revolucionou o pedindo-se a quem a encontrou
I U � te lS'l a' 'E'" de ''''

,-

mundo velho, e, óra revoluciona a
entregar nesta redação.I ma ex T ..... I ',GI G LC,

" '. d S I
I I B

'

O" ('Or11
j lmeJlCa ou.

ras, no ugar arr�I�::O,_
I duas casas de maucira. pas- CHARLAUTHM""'v"lmento Mar�lt"lmO ..PDrta Flarian-poei�� itcJ para muitas rezes" d!ve�-l'-" .. . ',.,iiI
I sas roças de G,3I1dIOCa,
aipim e cana, um bélo bd.-II

não é um creme comum

����e�r�v�i�C�O�s��d�e��P�a�s��s�a�,�§�,�e�i�!�O�S�,�e��������_�C�'��w ���oea����:�' POS-, CHARLAUTH I
P N t T P S I 1 ratar com Alcebiades I ,. , d I d t d B'Iara o or e ara o UI'"

, .. .

, , lhe extmguira as sar as, panos.
a ven a em o o 0. rasr

[Souza nos Ba&-ncHcs I 'h "1
notadamente na Capital da�������������;�����������������'��'

• '

cravm e��n M, sem a mlmma
Republl'ca.

-

sairá á 28 do cor- O Paquete ITAGIBA sairà á ::1 l ....,,-·-···---------------

------1 i"ita"f;�pad,i�:�t:-!h�,,�. c"ti. I Esta a

m:4�.srd::e. de ,ua alta

corrente para: '! ItIAQUINA DE ffl'ffl"MfO

ESCREViER

A• Recebe-se cargas e encomendas até a vesp ira das saídas dos paquetesVISO e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesmos, á vista do a
testado de vacina. A bagagem de porão deverá ser entregue, nc s Armazéns da
Companhia, na vespera das saídas ate ás 16 horas, para ser conduzida, gratuita
menté para bordo em embarcações especiais.

EICRITORIO-PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 SOB. (FONE 1250)
AflMAZENS-CAIS BADARÓ N. '3 --(FONE'1656) -END. TELEG. CJSTEIRA

Para mais informações com o Agente

J. SANTOS CARDOSO

� �
Royal, típo 10, p. escritorio I:

usada, mas em perfeito estado. �,
Vende-se uma por preço muito

vantajoso. '

Iníormaçóes na Tabacaria Baía
na, rua Trajano, 4; ou Caixa Poso
tal. 59.

-

A oficina de marrnore de
Carlos Zech mudou-se para

.

o Cães Frederico Rola no,
I

75 nos fundos de uma sa-
,

. I
pataria. i
Compra-se qualquer quan- I'

tidade de marmore. i
i

-------------l � .

Imbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto

OsaborosoCAFE'AVANTE
Puro ou com assucar é vendido, na
Oasa "A SOBERANA"
2 '-- Rua Felipe SChrr1idt -- 2
ESQUINA DA PRAÇA 15 DE NOVEMBRO

Alegre

Adoraeão

Especialista em molestias do aparelho genito urina
no do homem e da mulher-Mo/estias de senhoras:
Tratamento moderno das afecções utero-ovarianas.

Clinica médico cirurgico. Fraturas em geral.
Eletricidade médica.

I

r

> <
. ,

1

..'-VISO

-

A Casa. Miscelanea
_.� --'-------------

não precisa de reclame, visite suas exposições: e
verifique os seus preços

TRA.JANO
14'lorianopolis

R .. N. a

f Casa no Estreito

V(�NDE-SEVENDE-SE uma casa si'-I
tuada no Estreito, Boas aco-I u' 'SI'·TGER feitoma raaouma .l em per ,modações e todo conforto

.. estado.
-

Para vêr e tratar a Estrada I Tratar á rua General Bettencourt
Geral no. 105. ln'. 90.
������� . _���.b�. . ... -X:::·��!"fV'!'f.::!:':=::MTT I -

quinta-feira
31 de Março

S á li I oDr. Ramos

�����-- ��

A Favorita I

Federal e Santa Catarína

1 NOS CL<\SSIC05 ENVELOPES FECHADOS

'�. �����I�.--�------��--�------��----�--�--

Em loteria a sua favorita
:,1

Rua Felipe Schmitd n° 7 e 17 a

No Estreito Ponta do Leal

EI I L· H E T E S

Assistente do serviço de cirurgia e ginecolJgia do
Prof. Brandão Filho. Ex ginecologista da Fundação
Médico-Cirurgica do Rio. Diretor do Instituto de
Previdencia Clínica do Rio. Sub diretor dJ serviço

médico da Assistencia dentaria infantil do
Rio de janeiro

Consultorio a se abrir
, brevemente á

Rua Visconde de Oseo Preto, 11 - FLORIANOPOLlS

! '

Especialista em Mo/estias e operações de olhos,
ouvidos, nariz e garganta. Eletricidade médica

Dr. J o ã o d e A r a u j o
Assistente licenciado do Prof. Sanson, do Rio de
janeiro. Membro efetivo da sociedade de oto-ríno

-Iaringologia do Rio.
Chefe do serviço de olhos, ouvidos, nariz e gar
gantajdo Centro de Saúde Pública de Florianopolis
Consultorio a" se abrir
�';�:fi;;_ brevemente á
Rua Visconde de Ouro Preto, 11 - FLORIANOPOLIS

TINTURARIA HA' MUITAS I I

Mais' a S E L E T A destaca
se pela perfeição do tingimento. e pela especiali
dade em raupas de senhoras, Em suma não se
confece RIVAL na arte,

Rua Tiradentes, 7 Fone 752

A Eletrtco
PARA INSTALAÇOES DE LUZ, FôRÇA E AN
TENAS DE RADIO, CONSERTOS E AUMEN.

TOS PROCUREM

A ELETRICA
TEM SEMPRE EM STOCK f A' VENDA, POR
PREÇOS SEM COMPETIDORES NA PRAÇA,
MATERIAIS ELETRICOS, LU'\TRES E ABAT·

.

JOURS ELEGANTES E MODERNOS

NOVIDADES! VISITEM
Rua João Pinto n. 14 A Elétrica

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,SALAS 12::e 13 '

• '

l' ANDAR ;.

�' '",

� ,--
_-

�
I Dr. Ricardol� GQttsrnann�

� Ex·chefe da c1inici do Hospi
tal de Nürnberg, (Psoreesor
Indórg Burkhardt e Professor

I
Erwin Kreuter)

Esplclalllla em cirurgia
geral

alta cirurgia, ginaecologia, [do
� enças das seahoras] e partos,
� cirurgia do sistema nervoso e

R· I> T I< I'fi: t C 't' Q M t �� operações de plasticadonte cmlconcreto armado sôbre o ,.10, ass_a res \L:.S r
.. _un l()a�o.. a CUS) Dr Osvaldo Wanderley daPonte delcom:reto armado sôbre o RiO S. [oão (Estr, ICuntFba-lomvlle)

,Uj�
.

•

Prefeitura e Forum de Mafra � CONSULTORIO···Rua Tra- Costa, ano N. 1 B das 1 O ás 12 e
rupEscolar de Mafra

�-', das 15 ás 16 112 horas. Bacharel em Direíto
Grupo Escolar de Rio Negro Advoga na capítal e no interior deste e do Estado de San-Grupo Escolar de Irati TELEF. 1.285
Màtemidade de Rio Negro ��' ta Catarina.

E
•

(P á)
� RESIDENCIA- Uua Este- Escritorio' Rua MarechalFlorl'ano Pel'xoto, 131

1'1stação Experimental de Vitdencias em Tljuco Preto" aran N
,

"

I - ' �. "",."
' ves [unior N. 26 sobrado sala n' t

�Diversas construções de residencias �I J PARANA' - SANTA CATARINA

.���Vl$7�A�a��/W.a?b.�.U�-�·- TELEF. 1.13t_' '!:iiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiilii.....iiiiiliIIiii�_íiii.�iiiiiiii·iiIiiiiii'�����iiiiiiiiiiiiiiiiiilii

........... barata. po..... 6

Filiais em:•••Iho. do lIIundo

Blumen'lIu, Oruzeiro da Sul,

• ao.

Jalnvile, Lages, Lagun��, Si�@

Francisco �Jc Sul

�OSTRUARIO�EM:
\

'

. ;

Tubarão_�

-

����.c GAmNETE��}R�RD�RAflA
� f

.Cálculo de qualquer Planta,e_xecuça.,0, fl_s" I� CLlNlCA

� t d Curso de aperfeiçoamento em doenças do coraçãoestru ura em con- catlzaçao e Ireçao
'

(diagnostico preciso das melestias cardíacas porereto armado de ob. as '

traçados electricos)
� e ferro Ap�relhamento com � CLlNICA DE CRIANÇAS DOENÇAS DO SISTEMA

� pleto para constru- � NERVOSO

� ções de pontes em � Ondas curtas, Raios ultra-vermelhos e Eletricidade

� concreto armado � médica

� � Laboratorios de Microscopia e Anã-
.,' � � Ilses Clinicas

i � Exame de sangue para diagnostico da sifilis (reeções de

O C
• RI lib' · Wessermann, de Hecht Tzu. Kahn e Sachs Zorge) Diag-

mar arne I ro 'I e Iro nostíco do impaludismo, Dosagem de uréa no sangue etc.

Exame de urina (reações de Aschein Zondeck, para dia-
gnostico pr�coce da gravidez). Exame de puz, escarro, li
quido rachidiano e qualquer pesquiza para elucidação de

diagnosticos.
Fernando Maohado, 6

TELEFONE -I .19
FLORIANOPOLIS

IAccacio Mo�1

ENGENHEIRO �CIVIL

Rua 15 de Novembro, 416

Curitiba • ParanáTel. 1503

tór io de advogada á rua

Vlsconce de Ouro Preto

•

re I ra tem 'seu escríp-

Pt
� _ Obras I contratadas na]ll· semestre
'� de 1937 '

�

'I
�

I,

n. 70. - Phcne: 1277. -

I Caix1 Postal, 11 O.

Consultas das 10 ás 12-
das 16 ás 18

Consultorio: Rua João.
Pinto, 7-- Te!. 1456

,
,
."

IRes.
Rua Bocayuva, r 14
Tel. 1317

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Dlrelor da Malernldadll
Medico do Hospital

(Curso de especielizeçãe em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8- 1 {2 da manhã
e á tarde=- Consultorio:
ANITA GARIBALDI, 49

I Dr. Aderbal
da Silva

.'L��

J\dvogado
P. 15 de Novembro, 3 sob.

Fones 1631 � 1290

;-1

IDr, Pedro dalMour. Flrrol
Advogado

I RUa: Trajano, n· 1 sobraãe

I Telephone n' I�I.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I ris x Figueirense

IRIS:

Beija-Flôr
Cruz Lounva]

Pernambuco Dante Russo
p .voar, r:1Jrloho, Féza, Damata e

Braulio.

FIGUEIRENSE:

Rezende
Anterior Godinho

Carlos Pequeninho Haroldo
C�iico.8e�k,Cruz,Dico e Sabino.

Pretiminar

Como preliminar jogarãn as

equipes representativas do Volwz
te e Contista.

Ainda a excursão do
Aval á Bíurnsnau

Contorm- () nosso cOlé!;il do
-

I Cfn/; 'D" , "1lama A. .LiA L, de: ii ume-

nau, diz que ) ju.z teve alg.:m:ns
falhas.

Acertou, rfL· 1 esta dúvida, P,)·
rém errou dU,.L) vezes e íjeixou I

de mencionar u.na falha sensível
do arbitro.

1') Erro: Diz o cronista que
o 2' goa] 'do Aval foi oíl-side.
2') N;\ ocasião que o tento

tôra com;(411ado havia 12 elemen
tos visitantes CtG campo.

Refutará de uma só vez estes

dois erros, do seguinte modo:

Quando :�p;nho substituiu For
neroli, aquele jogador já tinha
s;d" apresentado ao juiz e apro
veitando-se de uma combinação
da linh» avaiana consigna o tento

de emr.ete , portante não estava

em off-sid€'. k

C'" l""'r!'m lÇ"··- �'j'_ • �
\. _;l11,::. of,.{- ., vi i.; tI 1 ;'i I •

�
. . . �

"lha . '1'; �,LbslitUldo, eht rdanto

[.5.0 eStava mais jObundo, porém
Sapinho.

l:)Gd, � ser, que quando foi mar
<'1do" t;oal, êle \liéôse RC rctiran
dv . do gramad�f mas i': pr esença
dêle não i.lfdlJt: a JOgada que on-

AZ TA D E S P C).RT I VAI

ginou o empate.
Outra falha do arbitro, foi o

hands que ELE COMEU de quo
se aproveitou Eicke para consig
nar o l '

tento.

E tambem outra COISINHA:
O jogo bruto e pesado, �partiu
dos rapazes do Brasil, que VI'

rarn 5<! não empregasse o Jogo
violento perderiam.

E o coléga que me diz do
tento do Uaiego, que foi anulado?

Foi oíl-side ou não�

Diga-me.

Subscrevo-me atenciosamente. ','.i\arin, Marinheiro,
A O. Um avaiano. Geraldo.

Lourival

Flo�ia.nópoUs, -27-3193ó

\

\

Ean 980 quilociclos
Medalhas

Basket-Ball

RIO. 26-As despesas

,
.

Oueam hoje pela

PilE-H, Sociedade

REDATOR: Carlos L. da Luz

"A Gazeta" co'm os demais jornais desta
capital, solidaríza-se com a medida tornada
pela

. i�ss,ocjação dos Cronistas Desportivos;'
contra a Líg6 Florianopolitana de Futeból.

Exposição de
grafias

foto- Esporte
Jornal

e

II
a viagem da nossa embaixada ?e I brilhante delf'gação, capaz de el�i
íuteból para a Europa. para adis- var bem alto o nome do Bras

puta de Campeonato M.undial, no grande certame de disputa da
elevam-se a varias centenas dp. "rnça do Mundo".

contos, motivo pelo qual surgiu Ficnu resolvido que se crie um

aqui um movimento, no sentido .::lê I selo, d» v<llur J,� quinhentos réis,
se conseguir entre o público um

I
li ser adcjturid() pelas pessôas que ) ,

auxilio á Confedffação Brasileira desejem participar da patrióticd:,',;
de Desportos. campanha. Aqueles q\le adquirirem

Assim, um grupo �e destacados t�is s::los, concorrerão a um sor

desportistas resolveu apelar para leio, cujo premio é uma viagem a

o povo brasileiro amante do Iute- Europa, acompanhando a delega
ból, para que contribúa com pe- ção brasileira. O sorteado compa
quenas importancias, afim de que recerá aos jógos como represen

possamos enviar d Europa uma tante da IItorcida" do Brasil.

o pOVO do Brélsil con
tribuirá para que seja
brilhante a ernbatxa
da nacional á París

F'rograma diurno

Hé\ muito tempo que não v�
mos esta classica partida.

Depois do DERBY fivai e

Figueirense é este o prélio que
atrai numerosa assisrencia ao Es
tadia A:l·lfo Konder.

O Figueirense jogará sem

Paraná, entretanto Dica o substi
tuirá, relorçaudc deste modo a

linha a vente aivi-negra.
O /ris não sabemos qual é o

seu esquadrão e tão pouco o seu
,

! ,.

novo padrão de Jogo.
A última partida realizada en

tre o; dois rivais, levou a melhor
o rubro-negro e Figueirense es- De um torcedor do Avai recebe
forçar. se-á par a tirar a desforra. ! mos a seguinte carta:

A luta de hoj� nademos dizer «limo. sr. redator esportivo de
é quasi uma revanche, e o alvi-I A GAZETA.
n gro tudo fará para vencer o seu Venho por intermédio deste

.

O sr. Igw!i;dú Marquardt, pre-
rorte adversario. conceituado jornal. reclamar as

sidente do GU?ram, o q.ua?r,)
O Figueirense entrará com medalhas que fazem jU'S os jo-I de �asket da cld�de de Jom�lle,

seu Esquadrão reforçado e estreá- gadores do quadro secundario convidou. o [au', d�sta capital,
rão dois novos elementos. avaiano, para realizar uma partida naquela

Pelos prognosticos, a partida Sei de fonte bem informada cidade.

azraderá sem dúvída a enorme que o sr. Meira, já tendo em po-
A data ainda não foi deterrni

assistencia, qu<� vai assistir a par- der as referidas medalhas e seda nada,.e por isso o' fali, prepara

tida de hoje. bom que o dedicado defensor co se cuidadosamente para o encon-

Os quadres provavelmente terão Avai distribuisse aos jogadores troo

a seguinte organização: como recompensa dos esforços A equipe do [au' é composta

despendidos pelos bravos jogado- dos seguintes jogadores:
Narciso, Helio, Nazareno,Toló,res.

Por especial gentileza do pro

prietario da Confeitaria Chiqui
nho. está em exposição, na vitrine

daquele estabelecimento, um grupo
de [otograíias tiradas durante a

excursão que o Arai f, z a Blu
menau, no último domingo. POI�TO ALEGRE,26 -No

Além de diversos instantaneos jogo ôutem realizado entre o

do grande jogo, aparecem tambem 1 Gremio e o Cruzeiro, saiu ven

alguma vistas daquela progressista ceder () Gremio p-la contagem
cidade. de 5x4.

O Çremio estava perdendo ii

partida pelo score de 3xO, reagiu
e con�eguiu sobrepujar o seu a<l.-Iversano,

o Gremio, perdendo
de 3 x 0, conseguiu
sobrepujar o seu ad-
versario, vencendo

por 5x4

VAI SE .,� CREADO UM SE-ILO, NO VALOI-( DE 500 RS.
EM FAvoR DA PATRIO'-

'fICACAMPANHA

Rádio Nacional

do Rio de Janelrô'

DAS 9.04t ás 18.00 - Programas variados.

Programa noturno

DAS 18.00 ás 23.00

F,'s 18.CO Tarôe õcnacnte õc 5ABe
HETE TABARRA.

com

c

fI'
;'

).
(

::1.. -

A's 2(",30 A PRE- 8 Em ausra DE
TALAr- TOS um programa para calouros

fI·s 21,3u • VOZES HOVAS DE;' 1938

A's horas certas, jamais falaôos com nc

tlclce em primeira mão, forneciàas pela A NOI
TE. e oferta àa raso ',' ulmcrãas Ltda.

SpecRer relso 6uimarães

AMANHA ORLANDO SILVA
ODETE AMARAL
BOB LAZY
MAURO DE OLIVEIRA

II

f.
r

'r! ';j
f

.

I \
. \

\
\

com

R�glona!
õ

e Pereira filho
Orquestra àe Dansas
Raàamés e seu 5UJing fiue
Romeu 6hipaman e sua or-questre õe

'\ fcncerto5
E õucrõo Pctunê e sua Tipica rorríentlZS

NO DIA 10. DE ABRIL: ESTREIA DE
ALMIRANTE.

c.oM o "ELIXIR DORIA" E' ASSlM.

COLICAS-AZIAS-INDIGESTOES
TONTURAS - INSONIA - DIGESTÃO
DIFICIL ou DEMORADA - HALITO
RUIM - EMFIM TODAS AS MOLESTIAS DO

ESTOMAGO- FIGADO-INTESTINOS
São ha 48 on05

I/E OCURADOSçom

d:aF���S� LIXIR ORlA"

JA' EXISTE NA'S F.\R

MACIAS O GRANDE
REMEDIO INDIGENA

ti L IX I B

Tapajós
preparado com ervas e

raizes indigenas da
nossa flora

INFALlVEL NA CURA
DE REUMATISMO E IM
PDREZAS DO SANGUE

E CONTRA ULCERAS
DE BAURU', FERIDAS
ANTIGAS, ULCERAS MA

LIGNAS, ETC. USE

D UM[O-DEPURATIVO
"

INDIGENA
SIGA O IMDIO

TA PAJO'S LIQUIDO
O Laboralorio garante a cura.

Unico agente no sul do Brasil

L Ror-nanovvski
FLORIANOPOLIS

I.

\
.\
)--
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·�J"ribunal de Do
/

Apelação
Julgamentos da úl

tima sessão
Habeas (Oi pus da comarca

de Chapecó, em q"e é inv

J etrante José da :::,d,a ('a�
valho e paciente Cícero Ri
beiro I?ortela. l<l' ia tor () sr. q,u;� ": l zi 1 os artistas e a hi ,luriét nurr �
des. PRESIDENTE.. nrr.o e esprtaculo bem rnuderno , Lw,beo �.

O Tr:bpll::11 nrp:ou a nr- tem importanci , uma VfZ Van Dih. terr

dern impetrada. 'por estar �ido o rc:s{-l'Ji1jil,el i)U! iligunc, dos films dr

justíficadd a demora da for maior sue -sso nos dt::ncs tempos.

mação da culpa. .

E Do amôr nnguern foge. temos

Habeas-corpus da com.CIr· jcan
e Gab1e portanto, comediantes. Ela

ra de Tíjucas, em que é trn- elegautissima e talvez ól'iliõ bela que nunca, e êlc: com aquela natu

petrante Roberto Pedroso e ralidade que é, hoje em dia, o seu forte.
i

.e: pacientes Teodoro Crescen- E entre um e outro, Franchot Tone, metido em situações
«io da Silva e outros. Rela- irresistiveis aventuras causadas por uma milionaria que deixa o noivo

9r.::r O sr. des. PRESIDE:-JTE. no altar falando sosinho, e um repórter atrevico dêsses que tem

Foi negada a ordem irn- disposição para tudo.
Telegramas "Aviia" Florianooolis

::�f;!:Ç:: g:�er�o�·��5q�:111I L-Ira Ten. "IS Clu--b-F'-I �_. ;-" qUÉM ACHOU? A-for-:::-ula de parles a, me,mo�p? Quem
são apelantes Agcnor De onanopolls 'I :,'. Pedimos a que:n haja en· o não conhece, julga que êle é

Carli e Tranquilo De Carli l I contrario um saxofone perdi- exi io de urna pilha de r.ervos, t:"all eu bem

Sobrinho e apelado Jose De, 5ABADO DE ALELUH�, 16 DE ABRIL DE 1938 do na pretérita quarta-feira M L sei que quando cheg« o mo-

Carli.Relator O sr.des. HEN-[ I entre as Capoeiras e esta Ca- �rna oy mente, êle póde dominar sua

RIQUE FONTES. I Baile da Chalnpagne I pital, a fineza de fazer en- dínamica energia.
Foí dado provimento a I

I
rrega do referido instrumento «Tome tudo com muita cal- «Clark Gable explica isso de

apelação, para reformar a

II Distin�ão ! .lne�aneia % Alegria % m:.lsical nesta redação. ma», diz Myrna Loy. outro modo: «Modere os seus

sentença apelada Es�as poucas palavras contêm impulsos. De qualquer maneira

Recurso crime n. 2.<J35 da
I Traje a I·igo.· ou b�anco Legh O rnS a formula na qual, esta encan- que se o c�ame, o fim é conser-

comarca de Bom Retiro, em; Ternos e casais de frangos

I
tadora estrela baseia sua vida. var as en:rgl�s. O melhor au�-

que é recorrente o dr. Juiz de '1: I] MESAS: Para esta grandiosa festa estão sendo ven-
de alta linhagem Myrna �oy não se to.roou es- m�vel nao e o 9ue corre t�e5

D·
.

íd A t
. 'didas, desde já, na JOALHEIUA BOETTCHER, as mesas, I d d I t tíreíto e recorn o ri 0010

li Pedidos pelo Telefone M.777 tre a .a �olte para o Ia com o qUI orne ros por mmu o, m�s sim

Cascaes, Relator o sr. dr s.
ao preço de Hs. 10$000 cada uma.

Trindade' seu pnmeiro papel na téla. Pelo o que prestar melhor serviço em
A pôsse da mesa dá direito a .

'

SILVEIRA NUNES. Um Litro de Champagile Mosele grafls contrario, sua ascenção ao fir- mais anos. A velocidade excessi-

Negado provimento ao re- que será servido durante o baile. memento cinematografico foi mui- va, como o brilho excessivo, são

curso, para confirmar a sen- NOTA. O -Charnpagne Mosele» é ° melhor «Grande Desembargador to vagarosa, devido principal- coisas que não duram muito
I tença de irnpronuncia que Espumante Super-Extra» nacional. E' um excelen- Salvio Gonzaga mente a querer fazer ludJ com tempo.
d idi t te produto, que ultimamnte foi aperfeiçoado pelo '

I R l' d R '('I CCI lU com acer o. muita ca ma. « osa 10 ussei e um exem-
! maior Enólogo italiano, Professor dr. Alfredo Maz-

I I I f' d
.

.

� Recurso crime n. 2.961 da I zei, uma das mais afamadas autoridades na Indus- ADVOGADO Esta simpática estre a 00$ ex p o per eito e artista que toma
.

comarca de São Bento, em

I tria_Vini_c_ol_a_d.a.".,EUl'o.....pa_...... __.__ �: II
plica sua filosofia Jurante um dos tudo com calma. Quando lhe

qU(' é recorrente a justiça e
_

_

. _ ..

Rua Trajado no. 29 intervalos de seu novo film para ofereceram pela primeira vez um

recorrido Sebastião Carnei-' a Metre-Gcldwyn·Mayer. papei de brotagonista, pediu que
roo R�ator O sr. des. AL· tI••••:o-. O�-------- D••O.... «Os jogadores de golf (ra- lhe dessem antes bons papeis.
FREDO TROMPOWSKf. ii • cassam quando se esforçam de· nem que fossem secundarios. Não

Negado provimento ao re- II C r e' d ; toM u t u ft p,;,." r e d I- a I ti
masiamente. A ansiedade leva-os quiz aceitar o firmamento estre'

curso, para confirmar a sen- • II \ti ,
• a cometer �rros. lado sinão depois de se conven-

tença !ecorrfda qu� .decidiu � • «Os artistas. ansiosos por cau- cer que podia interpretar papeis
de acbrdo com o dIreIto e a � .. sar boa impress9,o no publieo, de é.strda. Miss Russell, toma
prova dos au. tos. !.iI.� Alistai-vos na avalanche de premiad®s� consel·,'ando a A muitos vezes afetam de tal ma- tudo com muita c.alm8, e é atual-

934 d 1i8 vossa caderneta em dia ou fazendo uma inscri.-ão v
d

.

b I"Recurso crI�e n. 2. a
. O

v � naira suas interpretações que aca- mente:! uma as maIS 50 resa len-

comarca de 11jucas, em que â '" bam fracassando. tes figuras da téla.
é recdrrente O dr. juiz de Di-

• • «O dominio de si proprio é nos exemplos são inumeroso
reito e recorrido Agostinho ti e e segredo do exito em todas as I Faço sempre por medir minhas
Manoel Gonçalves. Relator o .. • arte. e profissões. I ati·údades. Tomo tudo com mui-
sr. des. ALFREDO TROM- ;; � «A lansiedade aniquila a p�s- ta calma. No cinema tem-se que
POWSKI. " • soa, consumindo as energias que manter certo passo. Consumir-se
Confirmada a sentença do

• • necessita para fazer um bom tra' a energia de reserva equivale a

t dr. juiz. a que julgou extfnta • ,. ,balho. terminar a sua carreira.»

�.:'-;'-;._
a ação penal intentada contra

• G· «Não lamento ahsolutam nte

,,�. O recorrido. , os anos que passei interpretando
. ""

Apelação crime n. 5.849 papeis de sereia e aventureira. Dr. Pedro de Moura Ferro
da comarca de Caçador, em Cada hlm ela uma nova expe-
que é apelante a justiça e ncnCla. O que então aprendi, Advogado
apelado Sebastião Horizonte atufJlmente é-me le grande va- Rua Trajano n. 1 (sob.)
Paes. Relatoi o sr. deR, AL- lor. Se eu tivesse me paeocupa-

-

FREDO TROMPOWSKI. da pela insignificancia cios pa- ALUGA fVl-SE
O T ribUllal confirmou a pais que me davam, ha muito duas casas confortaveis salas,

sentença que foi imposta ao JOSE' GALTTI PEIXOTO, resi- que teria deixado o cmema.» bem arejadas� com banheiro e

apelante de 6 anos de prisão CUSTODIO ALVES, residente em dente em Trindade, contemplado Miss Loy mencionou o diletor chuveiro, refeições á «la carte-.
celular relativa ao homicidio,. Costeira de Pirajubaé, contemplado com o premio maior no valor �� Vitor Fleming, COCI!O exemplo. para casaes sem filholl.--Vêr e

e mandou a novo ju'gamen- e
com o premio maiorno valor de de r�s. f: 175$000 O �.Parece que não descansa um tratar no CAFE' «sAo PE·

to quanto da autoria do cri- • Rs. 5:175$000 O minuto, quer estar em todas as ORO».
me de furto que está em ma- .. �
nifesta contradição ...om a I� .,
prova dos autos.

. a
Apelação crim('! n. 5.839

" f�
" da comarca de Biguassli, em ! O
\ que é apelante a Justiça e � a
I apelado Onofre Mianti. Rela- • •

';�li tor o sr. des. GUILHERME O
i ABRI.

Mandado o réu a novo

julgamento por ser a decisã0
absolutoria manifestamen!e
contraria a prova dos autos.

Apelação civel n. 1.873 lla
comarca de Tijueas, em que
são apeléJntes joão josé Soa
res e sIm. e apelados Ve
nancio Mansel e

.
outro. Re·

lator o sr. des. URBANO
SALES.

Negado provimento a ape
lação para confirmar a sen

tenç�.. apelada pelos seus

fundamentos que são juridi-
'os.

II'

nlngueuft CompanyInternational Machinery
---------Cartaz 1]-')"" c:' muito algr('. é o de'

hoje no REX Joan Crawford. (hrk Ga
bh e ain/i! Fr�'1'�)'1t Tonel r u-n romance ..

jovial, tr põónl', I,ue conta 77 horas de I�
av-nturas em Londres. Paris e Eeviei a -?
Do ali ôr ninguém foge. I�

O nome do dire'or V. S. Van Dlke i

RioEngenheiros lrnpc.tadores n

S '-9. I:'.\.gricultor-es e Indue,t.r·ísis'

fiument! sua produção, fazendo uso dos mais potentes e econo

micos, TRATORES. AUTO PATRO:_ COMPRESSORES, BRITADORES, NI

VELADORAS, MAQUINAS AORICOL\S E PARA TODr\S AS INDUSTRIAS.

Motores a oleo crú Diesel "Caterplllar"
Peçam informações e catalogas a.o Representante e Ven-

deaor exclustvo no Estado

I 1-1. AVIL.A
Escritorio Rua Cons. Mafra, 31

CAIXA POSTAL, 140FONE 1561

por' RITA GACE

NESTES DIAS DE �:ALOR INSUPORTA.
VEL, DEVEIS FAZER SEU PONTO, COI\" SUA
EXMA. FA!\t1ILlA,NO BAR MIRA
MAR� O RECANTQ MAIS APRAZIVEL
DA CAPITAL.

Gazozas, Cervejas, Licores, Refrescos
GELADI55IMOS•••

Só no MIRAMAR

CamaráDr. Martins
ME'DICO-ESPECIALISTA EM MOLESTIAS DO ESTO

MAGO, INTESTINO, FIGADO E RECTO.

CURA RADICAL DAS HEMORRHOIDAS, SEM OPE
RAÇÃO E SEM DOR

CONSULTORIO á Rua Tre.; 'no n. 1, sobrado,
diarial1"ente das 5 ás 7 da tarde

EMPhEZA TRINDADE, residente em Trindade,
contemplada com o premio maior de 5: 175$000

4 de Abril I
• Mais um fOi'midavel sorteio na invencivel CREDI

•

.� TO MUTUO PREDIAL I
(I HABILITA!-VOS! INSCREVEi-VOS!"
O •
t� 4 de AbrH 4 da Abril -
. ;
�•••".---------."---------••••••• -----.-------------�--�

4 de Abril

,,'
t
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"Avionou�'-de
-foi amerissar

"barata" e

A--'
.

no xadrez GA \
r'

Noticiámos, ha dias, as proe- cia do sr. Otavio Cardoso, vulgo
zas pos�s em pratica por certo cCaverinha», danil�ando as pa-

����������������������������-��-�-��������-��_���������������_���-��T�-��.

meldiantBe, o qual, dizendo-se pilo- rêdes do prédio e fazendo uma A V OZ D O P O V O prOPJrietAario. e «D-ireotor R�poAns3vLel L Ato a ase de Aviação Naval, enorme massa no radiador do car- '-.J

conseguira, com trez nomes dife- ro.
---

rentes, quais fossem os de Nagib Como o motor não houvesse
José de Oliveira, Ivo Ramos e deixado de funcionar, apesar da A B

�

n t· Os
�

aMa·Celso Ladeira, arvorar-se em D_ violencia do choque, o «aviador>, ala a llIIi e S Ia
.Toão, chegando mesmo a obter a tornado agora «chaufeu�», conti-, t

�

tfotografia de uma senhorita, que nuou na mesma carreira, sem ga a raves .mos ra-secaíra no lôgro de o supôr, «avia- preocupar-se com a mão,

entran-Idor» de verdade. do na rua Felipe Schmidt, como de suas re-_ quelxôsoPrêso e recolbido ao xadrez, um corisco, indo bater estrondo-,ali esteve varios dias, até que, samente no poste situado em 1111
•

h.c nnprometendo-ss a abandonar a frente á garage do sr. Delambert.j Iqulas IS- RIO, 26 - Conforme informá-
capital, lhe foi dada «carta de deixando a barata feita num fei- 'I mos fui prêso Oseas Maia,
alforria» pelas nossas autoridades xe, em verdadeira petição de mi-I torlcas Conduzido para a Policia Cen-
policiais. sena. I traio cbefe integralista de Cam-
Saindo da prisão, longe de

,

Tendo o motor parado, N_agib,! CIDADE DE S, SALVADOR, po Gr�nde, i�tenogado pelo sr.

cumprir a proméssa, o pseudo- Jogou-se da barata, escapulindo- 26 A B
' â

a reti Antonio EmIlIO Romano, chefe
aviador foi-se deixando ficar, pa-

'

t ih
- ala comemorara a re Ira-I d -

d S P 1-
,

se, para, a seguir, omar o OTI! us
d d h I dê d B 'I a seççao e egurança o itica

ra de t lt d d 1,
-

d E
-

I
a os o an eses o rasi com. -

novo, on em, vo ar a
-

ar a mha o streito,
h-

, .,

I b confessou plenamente sua parl.i-
sinal de

- A

O
.

'IJ ld R
- o progTama lStOI'lCO Ja e a ora- . - - -

SI, em uma nova proeza, connssarro aaro o eIS, que I -

I
- -

d ti d cipaçao na tentativa de levante
fTue be d

'

-- d
-

p' do pe as cormssoes es ma as pa- -

-

,

'" m se enqua ra a movi se encontrava e serviço na 0- I I f-
A

id da madrugada de Ll , Contra O--!
mentad fit d

.

1" C I d h
- -' ra ta irn e que se tem reuni o , -,.

'

a I-a e cinema. IC18 entra, Len o con ecimento :

C d B' zeas Maia pesa ainda a autoria :

A·, N ib J
'

d d
-

I f na asa a aia, -

<

SSIm e que, agi ose e a ocorrencia, te e onou para a
I P 'I t hi t i de um cnrne de morte ocorrido

Oliveira, Ivo Ramos ou Celso La- ponte Hercilio Luz. pedindo ao _

ara assina ar 0/ pon �s
d

o- :
em Marechal Hermes. I

deira, apareceu ontem no Hospi- cabo ali de serviço a captura do fiCOS qbue, sedA reierf�m as tUbas I Em suas declarações o cbefe IItal de C id d
-

d 1- f
-

f
- auerras oran esas, ICOU es a e-' -an a e: on

-

e no mo- me íante, o que 01 eito , 1"1 id I
-

I I id verde de Campo Grande disse l
mento se encontrava, tratando Antes de sair do onibus, Na-! eCI a \,CU ocaçao c e

, ap!, es co
-

que durrmte ulgum tempo os sr,.:
de assuntos narticulares com tI_ gib, encrencou com o condutor" �mora IV?S, as

t
quais ja se a-

Plinio Salzado e Barbosa Lima'Irmã Diretora� daqueie estabele- reclamando os 200 r�is �a passa- I
c.iam quasi pron as.

Sobrinho _" ocultarar?�n? á aç�() Icimento de caridade, o viajante gem, uma vez que nao tinha lo-! das autoridades policiais. DepOIS,
comercial, de uma casa de Blu- grado chegar ao têrrno da via- i

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

porem, fui pelos maiorais do in-
menau, sr, João Hamel, que, jern. I tegralismo abandonado. São bas-

j

ddeixf�ra a ball'áta dfe pr�priedade Conduzido para a Policia Cen-
I

Conferencia Pa n ..
tante amargas e comprometedo-

a Irma, no argo ronteiro ao �-

I tral,
foi recolhido ao xadrez, on-J ras as queixas de Ozéas Maia,

dificio. de se encontra, aguardando, qui- i Amerl·can::a contra os seus chefes de credo Deílue na data de hoje o' ani-
O nosso «aviador», sem conhe- çâ, um «aVIa0» que o conduza l "

u verde. versario natalicio do sr, dr. Hen- VIAJANTES
cer o sr. Hamel, dirigiu-se-lhe para outras paragens. i rique Rupp, ex-deputado federal, (Via terrestre)
se rohuços, solicitando-lhe, por

PRODIGIO, significa MILAGRE! _ PARIS: 26 - Os ror.culos la- ;i!r�:ec��t:t.°gado nos audito- Q

Lista dos passageiros que se-empréstimo, por alguns minutos,
MIL' GR�E -

ifi tino-americanos geralmente des-
afim de dar uma volta pela ci- t� sigm ica

I
. r -

d VD
• O aniversariante que é muito guirarn para o norte pela Empre-

dade, o veículo em questão. �DARLAUTD mente� a lD,',:'maçao seg�n o a

BaJOU O er. estimado pelo seu cavalheirismo, la Viação Cruzeiro Ltda.: - Os-
,qual Importante chancelaria sul- �, N LO sr, Hamel, respondeu, que usando o creme

I amer.ic�ma efetuava sondagem no
sera pela festiva data muito cum- mar unes, aura Pereira, João

não podia atender ao solicitado, CRARLAUTU sentido de ser adiada a Confe- B:·ened,,. ;tAn pdmentado. Jaoob Azim, José Glavam, José
ma b t

-

d"
,

I
'

d d
_11 'lU' Glavam Jr" Francisco Dutra,u vez que a ara a nao era Ira ogo sorrm o: qlle pro uto

I
renda Pan-Americana. que deve

, SILVIO FERNAN::ESsua ma d
.

d d d I 'Ih' V I d
� Reinaldo Frignag, Maria Frignag,, � e propne a e a casa maraVI oso_ �er realizada em Lima, no mês de a a" ares

� � �

que e t Cesar Pereira, Henrique Coppi er presen ava,

--TE-MPO I
dezembro,

I
A efr>rnéride de boje, regista José Corrêa Luz.

'

Nagib, agradecendo, retirou-se, O () aniversario natalicio do sr, Sil-
e depois de descer a escada" che-

• BELO HORIZONTE, 26 - viu Fernandes, funciona rio do
__--,-_'_', 'J-gou a0 largo, e_ntrou na baratmha,

• Acompanhado do secretario da I Dominio da União nesta capital '7
��l-o e� �ovImento: largando-se! Departanoento de Ae· R I t d· ! Viação, sr. Odilon Dias Pereim, e grande entusiasta do desporto_
L:� v�rtIfinos; farrelr� pela d�s- ronautica Civil egu amen O O Im-, seguiu hoje para Poços de Caldas, I Aos seus amigos, será oferecido
era o

b
OSpI a, quasll,matan ,0 Boletim diário da Esta-

d
de- avião, ali chegando ás 16 ho- hoje, no Bar Mira-Mar, uma lau-

uma sen ora que por aI trausI- nosto e consumo B d' V ' d I d f'
,.

t d 'd d f' ção Aéro-climatológica :\1
ras o sr_ ene lt� ,ala ares. t� mesa

_ � nos, em regos�jo por

abva escUl a a, para'da Im.'d Ir I � O governador mmeIro aguarda- tao auspICIOsa data,
c ocar-se com a casa e reSI en- ,

I -d d h d dPrevisões para 0 período da� ra, naqu(' a CI a e, a c ega a o

18 h d t
'

18 h, RIO, 26 Houve, ontem, no presidente da Hepublica Vill passar o 3eu feliz aniver- NO O 26-0 delega-o�as e on em as ora" M!.Ilister�o da Fazenda, nov� reu-
'

'sario ii graciosa mp,uina Léa Mi-
VA Y RK,

de hOJe:
_ .

niao de mteressados, com o tItultl.r
_.. __ � .. � • __ • 'riam, fjihinba do sr_ Antonio

do do Brasil no l>Pan-American
Tempo-Instavel SUjeIto a chu- da pasta, a respeito de. resulamen- I Abd' I t j

Coffec Bureau» sr_ Eurico Pen-
to do imposto de consumo, Os lnte- I u, nspe or

_

a Sil'lger em d h hvas tea o c. egou oie a �ova York,.

ressados eram representantes do

E
"

t
19

.
Joinvile.

Temperatura�El'>tavel. .
Sindicato dos Comerciantes Ataca-I Serl orlo procedente de Nova Orleans, on-

Ventos: -VanavCls, predomI- distas e de outros. Apresentaram I
de se avistou com varios produ.

Joa-o Barbosa d d
- ri

-

b d
-

d Fazem anos hOJ'e: I d' -b 'dnando os (:) qua rante léste,fres- vanas suc('stoes_ so re etermma _?s ('O�er�l�ai I tores e Istn UI, ores norte-ame-
cos por vezes, pontos, e soliCItaram a pro�o8a�ao � a.�_;,.. H I R b t R'l' I ricanos_ Espera-se que a (chegadaI do prazo de entrada em vIsor do o sr, lnanoe o er o 1 a, d P t d h·; 'f'Vinhamos a matutar sôbre o As temperaturas. extremas d.e l"criulamento, afim de que todas as L-d' Pld

o sr_ en ea o ven a mtensl 1-
f 26

c o sr. I 10 assos guan a a t- 'd d d dque nos proporcionaria m6te pa- ontem, oram: maXlma .2 e mI- novas disposi�õcs pudessem ser es, Alfandeo:a',
'

·1
cal" a _a IVI a e

-

a propagan a
,

6' d It d d d -d Necessita de um moço � d f'ra rabiscar qualquer coisa de Ar- Illma 19, registra as, respecti- u a as eVI amente. ,

t t
.

1::1" 'loca e suspensa em quanto se

ou mo a '-'orre"" o lO eressan e memno _Larlll - I
dte, quando encontrámos o nosso vamente, ás 15,10 e 7.45 horas_ ça par '-.J .,.-

t d'l't f-Ih- h d d' aguar ava que o delegado do
d h d on, 1 e o I m o o sr, r_ 'B 'I rl .,

ilustre confrade e distinto causi- I T-

------1'
pon ente, con ecen o ]\f F t d d

raSI eoncor asse I";om os prOje-
dico dr, João José Cabral, com

5 O O M O D E LOS'
tambem serviço de escrita. ne��aracap����: provec o a voga o'

t0sErte?li��dods.um sorriso de satisfação, braços
•

I
Outros detalhes trata- s a Ixa a para a semana

abertos, que nos veio dizer vir
se na ocasião. Exige-se BODAS DE PRATA proxima mais uma relmião do

Alvaro Moreyra e ElUa companhia, Comité Comercial Americano-
visitar Florianopolis, A firma D. AVILA. rl'pre�enta te cxclu-

,
referencias.

_ Comemoram hoje as suas bo- Brasileiro, de que como se sabe
Aí está um acontecimento ar- E 'h Informaçoes com D., das de prata o sr. Trajano Mar- o sr. Eurieo Penteado faz parte.

tistico, cujo alcance, a escassez
siva ne stado, da Companhia Uurroug s do Bra-

I AVIL.", Rua Conselhei-I garida, alto funcionario da Dire-
de tempo, não nos permite dizer sil Inc., tem o prazer de comunkar 2.8 Repartições M f 41 B L· t' d I t' J t'

I ro ara, -, oJa -

I- ?fla � n eno� e US Iça, e <_lue-
em detalhe. federais, Estaduais, Municipais e ao Comercio ('fTl

I Florianopolis. rido poeta cataf1�ense � sua ,dignaO valor da iniciativa é grande- I geral que recebeu iJara dcmonstrilção. varios típos esposa d_ Mamede Margaflda.
mente patriotico, sabido, como é,

I
de maquinas, dos 500 mod,elos Burroughs.

----

que Alvaro Moryera sucedeu a d
'

�:��: �����aTI:ta�����i�cd1a c;��' lecim��1tt�spr(�c�r�m����e�!�q��1�sa para
seu estabe

A Dra. JOSEPNINA SCHWEIDSON
Govêrno Federal e orienLada pelo I COMPANHIA BURROUGHS do BRASIL INC.
grande brasileiro Getulio Vargas para o que convida a virem ao nosso escntorio
coadjuvado, na empreitada, pelo i

ver o
emérito ministro Gustavo Capa
nema.Portanto, SAIBAM QUAN
TOS INTERESSAR POSSA que
Florianopolis não ficou esquecida
nem fóra das cogitações do Go
verno em materia da nacionaliza
ção do teatro.

D o

No aa
ANIVERSARIOS Ao casal apresentamos os nos-

sos parahene.
DR_ HENRIQUE RUPP

NOIVADOS

Com a gentil senhorinha Maria
Conceição Barcelos, contratou ca

samento o sr. Alindo Gonçalves. _

NASCIlUENTOS

Com o nascimento de mais um:i ,_
garôto. ("31,8 p,rl) festas o lar do '.1
casal r;e ::;j!\ :.:i('h_,);'!<__;c e d. Nadir 1:
Schieficr.

n.vns.mos

Será levado a pia batismal;'
hoje, o galante menino Jorge, fi-i!.
lho do sr. Jorge da Luz Costa.,

CHEGAM UNS

Encontra-se entre nós o sr. dr)
Manoel Pinho, abastado clinico
em Araranguá.

Café brasiieiro nos
Estados Unid�s .

_.

DE ARTE

\.

Mostruario I.e.emanellte
Representante no Est:tdo

H. jQ;... V I L A
Cans, Mafra,41-B. Fone 1561.Caixa postal fpolis. 140

MILÃO, 26- Ladrões assalta
ram o palacio do arcebispo de
Vicenza, roubando 0bjétos de va

lôr no total de um milhão de li
ras, anroximadame1Jte.
A policia ainda não conseguiu

descobrir traço algum dos autores
do auda.oso furto.

Assaltou o palacio
do arcebispado de

Vicenza
(Especialista elo doelltC3S de Senhol·as

e creml!�as)
mudou seu CONSIJLTORIO pa.·a á

Rua Felipe Sebmidt, 39

HORARIO: das 10112 á!; 12 e das 2 ás 5 horas

fi. -Mi!B§iJ#MêM ..
--

•ii;

OOE
A WARNER BROS

, O líder dos Cínel1las,....,HOJE,_, A's 6112 e 8112 horas"" HOJE -� (l-
t ERROL---- FLINN o impetuoso romantic� de "Capitão Blood"--o heroe de "Car-:' t �Japresen a ga da Brigada Ligeira" e o e!!lpadachim avent.ureiro de "O pt·in-

.'

cipe e o Mendigo''', que veremos dentro de poucos dias" agora num primot·oso romance, que é bem um poema vib.·ante que
fará o mundo acreditar novamente em AMOR

LUZ OE ESPER NCA
GREEN LIGHT

--- Ái

LOUIZlt MABGARET LINDS�Y SIR CEDRIC DARDWICKI

•

'��1 ANITA
�,�

com

, E' um romance de autol"ia de Lloyd C. Douglas, que escreveu "Sublime Obsessã"
f� E' um fihne dirigido pelo extraordinario BORZAGE
f 'j E' um programa LIDEB
I

k,1 N P' . Brasil em Fogo n. 36 - Naeional
, O rograma. Dia de Alegria-maravilhoso Short colorido

J,j FOX AIRPLAN NEWES 20134 -contendo reportage,ns da atualidade

M

\
r'

_""" .'1" . Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




