
Toda a ilDprenS3) bra.sileira, pelo que ela tem de 'mais representa
tece dial�iarnellte bossanas á atitude nobilíssima do Interventor

� amos, f�)caJ_izando o seu eSlIírito retiml't3lneilte �lacionalista, expres ...

50 IlZi importante decreto que regula\ o ensino prin1.ario �o Estado, e que
é i 311:aD:tado ceme t�t:m evangelho de lP111�O e sadio pattriotísn:.�(!).

IA DO TRABALHO

�:iva,
...... .

reu

Me ...

A Uma reuDi�o ua Inspetol·ia
Trabalho

Regi"llal do

ciações Trabalhistas desta Capi
tal, para deliberarem sobre as co

memorações a serem realizadas
por ocasião da FESTA DO TRA
BALHO, a L' de maio próximo.
Compareceram â reunião repre

sentantes dos Sindicatos de Cons
truções Civís, Bancários, Meta
lúrgicos, Padarias, Armazens e

Trapiches, Estivadores, da Asso
ciação dos Empregados no Co
mercio, Circulo Opera rio e Liga
Operaria Beneficen te, deixando de
comparecer, por motivo justifica
do, representantes de outras asso

ciações classistas.
Exposto o motivo da reunião,

o sr. Inspetor do Traba.ho con

[cedeu a palavra aos que desejas
sem externar opinião sobro o as,

Notícia auspiciosa é aquela que Para que se alcanca um re- procurando facilitar' a sua obra, I
sunto. As discussões revestiram o

n08 vem ser revelada. A impor- saltado satisfutorio e deúnitivo, que abrang» e p itrociua a

econo-I
carater da maior cordialidade, ha-

i ante firma H. Fett & Cia. vem torna-se nucessario quo os preiei, mia de doi, muuicipios, na irni- vendo ficado resolvido que, para
de contratar com :� Companhia tos dos municipios interessa.los, uencia de serem privados de um maior brilhantismo, se promoves-
-Ie Furça e Luz de Florianopoli:s, cOI�p:e,en:iam o elevado alc;;nce I dos seus f.,dcr;H

..

de dcsen volvi-I
se um ato solene, pela manhã,

o arrendamento pelo praso de 60 da uucratrva dn sr. Herrnuth Fctt, mente e (h progresso. com o comparecimento de todos

;;:;;�:::�::�":�:'iF;;!;o:���� Ir:e-�::;=-=:""->:�-;:':A-l' i !��:a�lh�:::����;zd:uú�:
nergia e luz eletricas em Biguns- W i�1.I �,� P\lt.':"" I:u�li � �;I i; foi acolhida, por unanimidade das
: LI, São Josê e Estreito, localida- ------- -----------.-.-------- associações representadas, a pro-
dei! estas que, como tivêmos ,oca-

-- -.-----,,------- -- ... -- .. -". ---------------- posta do Circulo Operario,no sen-

sião de ha tempos noticiar, esta- tido de ser celebrada, no átrio da
vam na imnencia não só de ficar «As vozes que nis vê.n d:l Avner!e I (h Sal c da \111<>,- Catedral, uma solene missa, para
[Is escuras, como ainda de verem rica Central atr.ivás du'; 1);'e�, ,;i'í:J VÍ):;:C', d,J amizade. Nilo a qual seriam convidadas as au-

paralizadas aR suas industrias por ha muito tempo o p lVll dos E3ladn,; Uui.Ios .mde e ;,':1 Lar a toridades, os operarios e o povo
falta de força motriz, o que a- mensagem do seu amigo o prcsilente da Arrrenl.ina , 'filie lhe em geral,
oarretaria, certamente, preiuizos Iôrn transmitida 1)1'10 r.idio. Poucos tiiH rrni" tardp, era o Para promover êsse ato e os

dei alta monta, discurso do ministro da, Hellçue, Exterinres do Brasil, a que se lhe deverão seguir, foi no-
Deve-se esta valiosa e impor-] quem tivemos o privilegio d3 :1Cul:íer durante os últimos tr ês meada uma comissão presidida

tante medida, á iniciativa do anos como embaixador do 131'8,:1, ouvirl.: ('IH nosso país. Ae [pelo dr. Pinheiro Dias e composta
!�Tand� industrial sr. Helmuth suas palavras siguiíicasivas [oram aplaudidas em todos os • dos representantes da Associação
Fett, que, assim, mais uma vez, lares cios Estados Unidos. dos Empregados no Comercio, do
vem de demons trar ° in l.eresse e I «O nosso idea I, é a de! Iocracia ! Sindicato de Construções Civís
() carinho devotado á zona

em,
« O nosso instrurneu to, é a honra e fi amizade! do Sindicato dos Estãvadores, do�

que exerce sua dinamica e Iecun- «A nossa base, é a confiança! BaDcarios e do Circulo Operario.
Ila atividade, pondo-a a coberto «Desta maneira e de nenhuma outra, salvaguardamos Essa comissão, que se reunirá Ire-
de uma anormalidade, que afeta-! num esforço comum neste novo povo mundo, os grandes di- quentemente, ficou encarregada de
ria gravemente os interesses ge- II reitos da nossa liberdade e construímos a nossa civilização dirigir os convites e tomar todas
1 ais dos municj1?io�, �rivados de

t"
pelo progresso da hum�nidade através elo mundo..

I
as providencias para que a FES-

um dos seus pnnoipais elementos (Palavras do presidente Roosevelt)." • �
TA DO TRABALHO, neste ano,

de vitalidade. Transcorre, amanhi:!, a data anuvers3n3 do se comemore com a solenidade
Para tornar efetivo o beneficio E' bidiÍ;�·-d--�iiIiiiIm_...IiiIii� egregle presidente da Re�'lubiica, sr, dr. Getulio que merece data tão grande e tão

a essas localidades ameaçadas de In lIentas e Pilolo Vargas. I cara aos corações de todos os bra-
suspensão da energia eletrica Salgado COndenada! Dizer da personalidade do ilustre

ai'dversa-I
sileiros.

muito tem contribuido a boa von- •

tade do sr. Amandio Sudbrack, I RIO, 16-Prosseg?� o inqueri- I
rlante, do seu ardoroso patriotismo, do seu alto

.

operoso gerente do grande in- �o em t.orno das lül_Vldades d�s PARIS, 16 - Foi condenada a desecrttnlo, da sua grande capacidade de estadista
dustrial, o qual, tem desenvolvi- integralistas, tendo �ldo apreendi- 15 anos de prisão e a. multa de! eminente, torna-se superflue. I DR.
do uma atividade por todos os

do numeroso material, entre o 5?0 fI:ancos lren� Weiss, de na- Os âtos aí estão flagrante e
.

"_
titulas digna de apreço e de en- qual emblemas de ouro, perten- cio nalidade alemã, acusada de· •

,s eXpreSSIVOS, eVI

conomios. centes a Plinio Salgado e outros exercer espionagem. denclando numa obra marcante para o futuro do

Trata-se, evidentemente, de chefes. Brasil, o valor da sua extraordinaria envergadura, Está sendo esperado nesta ca-
--------- .--.,--.---- tão alta, nue o colocam na "'a-n�uarda dos conduto- pital, o nosso distinto conterra-mais um serviço relevantissimo, "'1 'O' �

que ao sr. Helmuth Fett, fiearão LUTANDO fr4ONTD'A OS res de povos de maior renomfa do mundo contem-
neo dr. OrOladndo I

Fi!omeno, {or-

devendo não apenas as localidades '" �
poraneo

mado em onto ogla pela Fa-
, .__________ ." • •

culdade de Belo Horizonte.
que uao ser neneficiadas, mas A clarmada de �!.HJrglmento naCional, que a I O dr. Orlando FI·lomeno, auetambem o proprio Estado. T�.MDORAH§ b i

. "'1

Graças aos esforços desenvol- �!li: A sua o ra s nteb:za, val COil'il0 segurança dos ditosos nos bancos academicos se distin-

vídos pelos operosos prefeitos de dias que estão reservat �s á nossa grande pab'ia, g?i� por fôrma notabilissima, foi

Biguassú e São José, respetiva- cujas tradições gloriosa 5 são um feixe de ilumimu- dlSClpulo ,do grande professor
AlI d S· J a d t Ih

•• Coelho de Souza, com quem semente srs. re o I1va e oão ras
•

resp�an aceno as, a aspe ar-se na limpidez de especializou em protese dentaria.,\1achado Pacheco Junior, é de horizontes promissores.
prever, que atendendo á bôa von- R
tade demonstrada pelo sr. Hel- evêr toda a magestade dessa obra, olhal-a,
muth Fett, se chegue a um en- '[

�ompulsal-a, raconhecel-� na sua alta significação,
tendimel'lto entre o honrado in- deve ser para to�os os brasileiros que amam a sua
dustrial e as referidas prefeituras, terra, motivo de justo orgulho a de inegualavel
no sentido de um fornecimento f

.

definitivo da luz e enflrgia eletri-
u anta. I é a marca que domina na atuali-

cas, aquelas localidades, ficando Getulio Vargas simboliza neste momento

his-I
dade e dominará sempre.Qualque-

de tal modo solucionado um pro-
torico a proprE3 nacionandade. Sua personalidade que seia � sua ne�essidade de

blema, que, presentemente, tanto
I

é O pedesta� onde assentam todas as glorias do perfumarIas, prefIra sempre
está preocupando, com razão, as Passado e "todas as grandezas do Futuro. I Ad�a mar�a
�',uas populações. Por isso mesmo, o t'egosijo pe!� transcurso da

ra�ao

Para um�l visita data de amanhãp não lhe pertence sómente, porque'
...-------- ..--------------.

é de todos os brasileiros. I

J •

LONDRES, 16-Informa-se de
,,----.

• aragua re-
fonte absolutamente fidedigna que Os integralistas laboratof.IO. Italor mudela-s!ord Halifax entregou peiOsoalmen- et.e ao sr. Charles Corbin, embai- Fla�li'ante da easa do moto.·ista Rotini� a

reagi· b I B I
bdor francês em Londres, um qu<ti!U, flesabaDdo� provocou a, mOI-te do fi- ram a a a raShelrO
convite aos minhltros Edl)uard 1110 d.e.te Henrique Botini P.·êsos 38 adeptos
D I d· G B

o sr. Medoro Mattenzzi, do im-
a a' ler e eorge onet para do SI-=:ma t t t d L b

uma visita a Londres. � por an e e aca a o a oratorio No-

RIO, 16-A prefeitura do Dis- sas havidas como não podendo FORTALEZA, 16 _ A policia vo-Teraupico Halo·Brasileiro de S.

trito Federal, impressionada com resistir aos temporais. o
.

d d·l··
Paulo teve a gentileza doe off'rtar-

pr segum o nas ) IgellCIas em nos os afamados prOdutos de sua
as dolorosas ocorrencias resultan- Por tal motivo, grande núme- torno das átiviJades dos inte- fabricação, já SObejamente conheci-

h f in- les das terrivei., enchentes que ro de residencias foram impro- gralistas de Pacatuba, seguiu pa- dos pela sua comprovada excelencia
P.·esos OS � e es têm provocado o desabamento de priadas por utilidade pública, ten- ra ali, chefiada pelo proprio se-

e eficácia.

te�rallstas várias pl'edios, tomotl medidas no do antes disso sid@Lom':ldasme-cretariodeSegurançaepartici- toridades -o-s-c-a-m-i-sa-s'---v-er-d-e-s-r-e-a-_sentido de evitar futuramente ti I diclas para a localização dos seus panda da caravana o delegado de giram a bala, sendo prêsos trin-
RIO, 16-Um telegrama de' se'1 reprodução. moradores, Ordem Politica e Social. Quan- ta e oito. Proseguem as diliO'en-

Curitü'a informa que foram pre-I Para tanto, providencial! "ôhre

j
Esta iniciativa da prefeitura do a caravana :chegou, surpreen- cias nas localidades de Reden�ão

:80S os responsaveis integralistas o escoamento das aguas, cOIl,le- foi recebida pela população com deu os integralistas em plena re- Mongaba, Aguas Verdes e outras'
4lali. i nando, ao mesmo tempo, as ca- aplausos. união. Com a chegada das au- sendo feitas novas prisões.

'

A convite do dr. José Pinheiro
Dias, D.D. Inspetor Regional do
Trabalhe neste Estado e sob sua

A o '10
-------------------------------------

Proprieinrio e Drretor ��esponsaYai ..JAIRO � A I.. L A � O presidência, reuniram-se, na sala

I de honra da Inspetoria Regional,
I NUMERO 1131 no dia 16 do corrente, delegados
.--------------

I �::_S�:��:�o:_�:_�I::S�_:_��:o�
------------

ANO IVI

O' [-Dro Getulio Vargas==--=
----------------------- ---

() mais impog·"tan"te problema para as pON
pulações de 511 José, Biguassú e Estreito

ORLANDO
LOMENO

FI-

Adoração

O operoso prefeito de Jaruguá
te.nente Leonidas Hel'berster, pu�
bhcou um decreto-lei, determinan
do a constituição de passeios nas
ruas principais daquela florescen
te vila, além de muros nos terre
nos baldios e fossas em todas as
casas.

A medida que visa a remude
lação da vila, no sentido do seu

embelezamento, e higiene. já está
sendo executada.

O decreto em apreço é mere
cedsr dos mais justofl encomios.
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I EMININ
Direção de RO S E
P"eceito� h�� tA.. vida no 13r "ROMEU E

gi'er"'\icos
_jULIETA"

PULL-OVER DE CROCHET
Medid�s: - Sã;) para o tal�e 42. Procure zelar, cuidadosa
Mai:eriaa preclsos - 500 gramas de lã Mont-Ge- mente, pelo bom funciona

r.éveve, l.aines de rAnge Gardien, branca e 200 gramas de lã da menta do aparelho gastru-ín
l;leSo-.!lu qualicade, verde vivo, 1 agulha de crochet e 2 agulhas de testinal, examinando bem o
4 milims, de diametro. estado dos alimentos que j;l-Pontos empregadas - Ponto de r.JS"; gaitas duplas; gere. Evite os alimentos ex-
--- 2 malhas no direito, 2 no avesso. postos á poeira, ás moscas e

Execusão do t!l'ab.âi�;. - Prepara. se um molde, s -

0'- deteriorados pelo calor.
gundo o., dados do schema. i,n seguida fazem-se 6 folhas da ma- Não se deixe enganar pelaneira seguinte: executa-se um'! cadeia de 2 cms., Iecl.ase, trabr.- áboa aparencia que s vezes
lha-se seguindo, depois recorre-se á lã verde, fazendo-se 7 cerrei- d

.

d apresentam. Apesar o norn
r as aumentan o se em cada extremidade da folha; retoma-se a lã aspecto pódem enC'€rrar pe-branca; volta-se fazer 4 carreiras brancas, e deixa-se em suspense.

. . .

d dngosos tox1COS, onun os a
Procede-se 6 VCl.i:S do mesmo modo, Executa-se 3 meias folhas rl

. -

C b t
d

.

I
. t: uecompoSlçao. orn a 3 a

e 19ua .oanena; lix;:�Ee tudo sobre o molde feito de papel resis- tentação de ingerir gulosei-
tente e enchem 'se GS claros com carreiras do mesmo ponto. Exe- mas fóra de horas. O esto
cuta-se a mesma coisa para as costas. As mangas levam cada qual mago precisa de repouso
2 folhas pregadas uma na outra; fazem-se as mangas de acôrdo " .. f

. -

I' 1 "

b d d "O
entre as onncrpns rererçoes.

com as mec.uas oaoas e o e ecc.n o ao molde. punho é ..:l(� Os que tomem a toda hora
gaitas, mas a parte restante é de crcchet, em malhas cerradas. 1" vtornam-se uispepncos e su

Monrtagem: - Cozem-se as mangas de aa', até hb' e jeitos a crises penodicas de
de cc' até dd' - Montam-se as margas por meio de uma grande diarreas. Para combater es ..

;�regar aGI alto d� manga. Tom A-,8 as agu!i:ns, !ebatcm-s� as ma", tas aconselham-se dieta hi
lnas �a case e l'lZeltl-Se 1 O c'm.� de ga:tas. r�ebatem-se as m?-· drica por i 2 a 16 horas e o
lhas do dec�te, e executam-se

J

1 J C!IlS. de gaita. DJbra'se a gola uso dos comprimidos Bayer
3 vezes a hm de se obter vorume.

_.
de Eldoíormio, que corrigem

Faz-se um tJorçal com ambas as las �phca-se sobre.a, as dejeções liquidas ou semi
folha, cOI1:et".ando _paiO ce�tro, 1�'1 segunda. carreira branca, de�Ols liquidas, combatem as ter-
pela .telCeU<l carreua vereie e ficando o ultimo na ante-penultirna mentações e defendem as
c:mena verde. mucosas intestinais das irri

------

tações,J.\RTE C�JLJQ íPosiçâo réta e

N A R i l� I harmon iosa I

PRODIGIO, significa MILAGRE
. I

T�ASTS I?E ANCHOVA I Para ter uma posição réta e \
- Corte rodeh"bos de. um cms. harmoniosa, nada melhor indica·

�e ��:metro sohre fatias de pã� do do que pastear todas as .mae to m�) de I {2 .�m. de esp.es nhãõ, dentro de casa como C lo
sura. Misture que.l)o do Remo gÍco pensar, com m";J pesado li
ralado com. manteiga, .para fazer, vra sobre a cabeça. Isto por es·

1 I d t dirá logo sorrindo: que produto
Iurna pa�ta, Junte co her e c _a

paço de dez minuto!!' maravilhoso!.
de molho inglês. Passe uu:a ca-

mada de IJ2 cm. sobre as rode�
la� de pão e arrume num tabo
jeiro. Pouco antes de servir, leve
a tostar em fo�o forte e sirva
com uma anchova: enroÍadinha (de
conserva, bem e�corrida) em Cio

ma.

SANDWICHES DE SAR
DiNHA COM MAIONAISE
-- Misture sardinhas em con

serva com molho maíonaise com

lomatcs e algumas alcaparras. Em
vez de 5flídinhas" pode-se US'.l.r

a'ltum ou saliO&o de lata.

MOLHOMAIONAISE COM
TOMATES, PL\RA SANO·
WICHES - Bata muito b.c[(l 2

c::;"mas fresc2s, junte I colher de
chá de sal, bata e vi jhnlanrlo
1 [2 chícara de azeite, gela iii go

.ta, para pr'ncipiar; e depois dei
xando cair por um fio e sem

pre batendo fortemente cori! o

batedor. Adicione entao 112 co

lher de caido de limão e cOllti,
nue a bater, deiiai1do azeiie, sem
pre por um fio, após ter errpre-

ga�o outra 1 {2 chi�ara. Junte I·mais I [2 colher de limão e bata
mais algum tempo.

Leve ao fogo 1 {2 cclher ce

manteiga com outra 112 de iJfW"

car e 112 de I.IJsizenl:'. e deixe
L:rver tJ'ro pouco. Junte 1 colher
·dleÍa de mas�a de tomate «Pej-.,xe", 1 pilada de Caíene. C07\-
., .hc um pouco, deixe esh i3r e I

, , . I
)lmte a m'Honal�e.

.

Para dar vida
á pele

Para tonificar a epid(�rme, ex-'
citar :.iUa vitalidf}de e limpa-Ia,
surtem bom efeito as abluç5es
quotidianas com agua morna em

que SI' tenha deitado um pouco
de bicarbonato de soda. que tem

ainda a vantagem de desinfetar
,

sem irritar.

E' c ousa sabida que as man

chas ele frut� custam a desapa
recer com a lavagem comum HA

porém, um metodo sirr ples para
facilitar a retirada dessas man-

chas: consiste ele em passar pela . . .. .

parte manchada um algodão em- i O meior 8conteclmentopcloematogra.hcl) da semana vai ser dd-

bebido em agua oxigenada várias I do com o lança�ento de « vorneu e )�heta», da Metro G� Maíer,

vezes. Feito isto enxaguá-se a
I marcado pa:3 hoje ,IJelo .

Rex. Constltudo .pOI um ('sp�taculo de

fazenda em agua clara, como de alta categona, extraído fielmente da obra puma de Wi�iJam Sha-
.

kespeare, esse SU,Der filme encerra tanta estesia, tanto motivo de em-
costume.

bevecimento que se transforma numa das m .is S'HiJT<,r.ndentts reali-

L\ UTILIDADE DE COUSAS I zações da cinematografia atual, maravilhando o <lfa .. » com a imen-

QUE NÃO PRESTAM
sidade das suas, sequencias espetacul�res. "

Para um filme de tal monta [azia-se rmstér a escolha de um

«cast» primoroso sob quaisquer aspetos.
Há cousas que se jogam fóra

«Tests» numerosissimos foram íei
tos para a seleção de ai tistas e, de
pois de tudo, Norma Sehearer e Les

li« Howard, dois grandes interpretes
americanos, foram designados para
OE papeis de Julieta e de' Romeu.
Do acerto dessa dicisão os cineastas

poderão se .apacitar assistindo a mi
raculosa obra que GeOlge Cukor con-

PARA GUARDAR UM seguiu produzir para a Marca do

PEIXE ATE' O JANTAR Lião.
f HO� SHEAAHI John Barrymore e Edna May
i

Se um peixe hcar até o jan- '. Oliver, Ra[ph Forbes, C. Aubrey Smith, Regina!d Denny, Basil
ter sem ser preparado, não deve i Rathbene, Conway Peurle, ocuparam lugares destacadissimos na

ser ele colocado sôbre IJm prato I distribuição de papeis e todos eles fizeram )Ú5 á magnifica ?it,>ria

e sim pendurado pela cabeça em! assinalada pela exibição do Iormidavel espetáculo.
um gand.o. \ Não queremos nos demorar em comentários inúteis em tormo

Se ficar em um pr<ito, a parte da ação, tão conhecida, aliás, da história narrada. �diantamo5, 50-

do peize que ficar em contátc � mente, que o trabalho é um primor de concepção, no d�sdobrar
com o mesmo, pode deteriorar-se. I minucioso dos seus detalhes, encerrado desde a comedia até o

especialm.�nte nos dias de calôc. \ drama mais profundo, n�s sequencias bem concatenadas que oferece. ,

Ferro' Para baile ou

jantar de ce ..

rírnonia

MANCHAS DE FRUTA

e que parec,"m não prestarem
mais para nada; a casca da ba

tata, por exemplo; no entanto

eia tem uma grande utilidade:
serve para lavar caçarolas, bas
tando ferver as cascas dentro
dessas vasilhas, o que facilita a I
operação da lavagem.

I

Dr. Peeito de Moura
.

Advogado
Rua Trajano I' (sob).

MILAGRE significa

�DARLAUTII
,

usando o creme

l:DARLAUTH

COLlCAS - AZIAS - I NDIGESTOES
TONTURAS - INSONIA - DIGESTÃO
o I F I C I L ou D E M O R A DA - H A LI TO

I
RU! M - E M F I M TO;:) A 5 AS M O L E 5 T I AS 0'0

ESTQMAGO- FlGADO- INTESTINOS

I
:,"0 �ü��.ÔO$com l!�� & '" D . J �I

L�.�:o10��'.?2��"_����·����.R.. �-�9..:.�,� � �K�.� 'p, � •• _ •••• j •• "

MARIE

hoje, no Rex, será o maior
aconteciment"da semana

A «mousseline. d� sêda, leve e vaporosa, está tendo mar

cada preferencia para vestidos de baile ou jantar de cerimonia.
A linha classica para essas «toilettes» sobrio, s:!m exageros,

i com uma glaça juvenil das mais agradaveis, e este nJodelo muilo

I elegante,
servindo taoto para mocinhas ainda em idade escolar.

para jovens senhoras e mesmo paia pessoas de certa idade.
Neste caso, em vez dele ser executado em côres desmaia

das, verde mar, azul tutqueza ou rosa-chá deverá levar um tom

mais picantc:-·,crmelho vivo, Ílmarelo canario, verde limão, ou

preto sugestiv. e mistelioô6.
Sôbre a faixa, sempre em clepe selim tom contraste, um

�ufo de rosas vivas dará uma nota linda ao todo da doilete» •

Chamamos a "tenção pua o feitio das mangas, todas em ar

regaços, assim como o corpete, que tem movimento «blouse» sob
a faixa larga.

A saia, que deverá lt:var seguramente uns oito metros de
«mousseline» é cortada com uma infinidade de .:godeis», que &

ampliam largamnete, fazendo o m.JVlmento «c1ochelt, na bana, sendo<
bastank, ajustada da cmtura às cadeiras •

Para a blusa, temos ainda outra sugestão: faleQ.C)o·a cora

�decotes em V, tanto atrás quanto na frente, podem()s cobri-la COlO

I' um leve bolero, executado tambem com um jalequinho fantasia do
mesmo tecido, trabalhando em arregaços.

A aparencia será encantadora e o vestido terá dois efeitos.

COMO FICA BEM LIMPA
UMA MAMADEIRA

MANCHAS NO LAR

Com sal humido e agua fer
Uma mamadeira ficará muito vendo se tiram manlhas que pos

mais bem limpa se fôr friciona- sam ter 0:1 marmores de mêsas,.
da com limão. pias, moveis etc.

.-_._-_._--- ...._----._.-�

N d d d
Para tornar o

a a e �s.. cabelo mais
taqu�s. preJu- sedôso

dlClalS
Com um par de limões que

Quando, em certas oca�iões, s� expreme em um copo coO!

uma indisposição passageira ou &gua se obterá uma solução ine
um mal estar ligeiro hajam influi· gualavel para confer;r brilh9 ao

do sobre o rôsto, que aparece cabelho.
pai ido àeante do espelho, é pre- Aconselh.Ne particularment ..
císo ter a precaução de não agora que parece haver decaido·
pintar-se de mais, afim de que I o emprego abundante de brilhan-·
essa palidez não sé acentue e linas e outros produtos gorduro-
passe desapercebida. I sos para aquele efeito.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Admitida a
(fel

SitO

10 mil trabalha
dores

por-no ALEGRE, 16-Dez
mil trabalhadores participarão da

parada que se realizará no dia L'

de maio proximo, promovida pelo
Circulo Operario Catolico.

agres-

PÓ de arroz e rou ge
combinação feliz

a venda em todo o Brasil
notadamente na Capital da

Republica.
Esta a maior prova de sua

qualidade.

E T

ROSITA
AO

".,.,

SALAO PROGRESSO"",_ O Unico!
Dia 22 (;INCOENTA CON1fOS da "nossa loteria��

Jogam apenas 15 milhares Inteiro 15$000

RUA FELI���CH!��:,T�.. ..-íiiiiN�.�5�""';__"""__iliiiiiaMii ííiiiiiIIífl

RENO
RIO

IRA' O

Rosita Moreno lendo -'A Noite��

Companhia Carris
nos e Suburbanos de

Florianopolis

hipotese de uma

estranieire
RIO, 1ó--Um vespertino diz que houve uma troca de vis

t as entre os rr-presentantes de cinco países americanos, DO Itama

ratí, inclusive n A rgen tina.
Foi discutida a possibilidade da formação de UClJ3 frente.

unica, solidar in, para ii solução dos problemas que se debaterão na

Conferencia pã-Aruericana de Lima, afim de serem afastadas ante

cipadamente :JS divergencias irremoviveis assinaladas no decurso de

o .itras conferencias.
Acrescenta o referido jornal que o esfôrço comum será fei

to imediata.acute nêsse sentido.
Quanto á questão espanhola teria ficado decidido que os

r inco países conservarão a mesma política, enquanto não terminar
(J conflito.

Finalmente, foi apreciada a defesa do continente na even-

tualidade de uma agressão por outra potencia. RIO, 16 - ° Rio encantou-se
-0- mais uma vez, ha dois meses

RIO, 16-A proposito da reunião realizada, ôntem, no Ita-
com a presença de Hosita More

maratí, com a presença dos embaixadores 'estranjeiros da America
no, a querida estrela mexicana,

Latina, informa-se que entre os assuntos tratados figuraram a paz que passou pela Guanabara com
do Chaco, a questão espanhola, a política imigratória e. a conferen-

rumo a Buenos Aires, onde vae

lia pã-americana, a realizar-se em Lima, no ano de 1939.
_

filmar uma película em castelha-
no. Rosita, que já esteve no Rio,
é uma enamorada da CidadeMa
ravilhosa. Por isso, quando des
ceu, irradiante de simpatia, a

linda estrela foi recebida cari
nbosamente por diversos amigos,
inclusive Raul RouJien, com quem
ela fez muitos filmes em Holly
wood.
Telegramas recebidos, agora,

alta de Buenos Aires, informam que
a filmagem está concluida e que
Rosita Moreno, declarou aos ior-

naliatas portenhos, que no seu

regresso tenciona passar alguns
tempo no Rio por cuja cidade se

diz verdadeiramente encantada.

I
I
-I

Impertinentes e

Irasciveis
anivers3.·io do
Chefe da Naeão

RIO, 16 - O Ministro Osval-
do Aranha falará, amanhã I.na Quem vive em sociedade precisa
«Hora do Brasil», sobre a perso- aprender A CONTROLAR-SE, a não
nalidade do sr. dr. G etu lio Var- DAR O CAVACO, isto é, a não se

gas. ímpactentar ou se irritar com as pe-

I Em São Lourenço, o Chefe da

I querias
contrariedades que surgem a

Nação, Será homenageado com cada instante. Isto é tanto ruais in
um banquete de gala, de 400 ta- portante quando somos obrigados, por
lhêres, no Hotel Brasil, oferecido profíssão, a lidar com o publico. Quem
pelo proprietario do mesmo, João não consegue CONTROLAR-SE e a

Lage.. qualquer proposíto dá expansões a

tmpertlnenc'as e a lrascibtllJ.:des é
-----

porque não aprendeu ;1 dominar-se on

então se acha d021': te.
Farmacia de I-'Iantão Ha varias estafe. mórbidos que

predispõem O� individuo') á impulsibi
lídade explosiva, tornando-os incom
patíveis para certas funções e, mes

mo íntcleraveís no propríc seio da
família, Estes casos exigem assisten-

• ... ""' .. • cía e tratamento medico. Trata-se

R e g I- S t r o C -I V·I I muitas vezes de estafa Iisica ou men

tal que requer, para a cera. apenas

repouso e mudança de clíma. Outras

Movimento do I: trimestre de vezes o mal decorre de perda de íos-

1938 do Cartorio de Paz do I: fato. que exige boa alimentação e:

Dist�ito da Comarca de Brusqne: medicação Iosforíca. Para estes ca�os
Nascimentos 125: indica-se o Tono�osfan da Ca�a Baler.

Óbitos 44; Com algumas mjeções o paciente vol-

Casamentos 34. I ta ao seu estado normal. desaparec;D-

I
do o nervosismo responsável pelas im

,--- pacientes e irascíbihdades. As pessoas

U rba que, por ofício, são forçadas a servir
tt#
'ao publico devem. pois, tratar-se.
servindo-se Inicialmente destas inje
ções, que lhes melhoram _� POULOS
dias o estado geral, pondo-as em con

dições de melhor resistir aos inevíta
veis embates da vida. e isto tanto
para o próprio bem. como para o da
famílía e dos que deles se acercam

Estará de plantão hoje á Far
macia Santo Agostinho a rua Con
selheiro Mafra.

Ixperendas com o �E�ID�9�8�o�q�u�i�l�o�c�i�c�1�o�s
gazogenie

De ordem do sr, presidente. ficam convocados todos os acionistas
para uma reunião especial no día 19 dI) corrente, na residencía do sr.

presidente, á rua Iomvíle, pata se tratar da díssolucão definitiva da socie-
dade.

'

Florianópolis, 13 de Abril de 1938.

RIO, 16-Na proxima semana,

seguirá para o Paraná o caminhão
� gazogenio que o Ministerio da IA zricultura está utilizando na de-

.

m�nstração da eficiencia desse
meio de tração).

, Naquele Estado, serão feitas

cxperiencias de transporte de ma

deira de Palmeira a Antonina,
porto de embarque.
Na excursão que o mesmo veí

culo está realizando em S. Pau

lo, já cobriu um percurso �e cer

ca de mil e quinhentos quilome
tros.
° motor funcionou satisfatoria

mente em todo o desenvolvimen
to dessa quilometragem, sem fa

lhas e sem transtornos.

Morreu mais gente
do que nasceu

CIDADE DO SALVADOR, 16
':_Estatisticas divulgadas infor-Imam que nasceram na Baia, no.

mes de Janeiro,385 pessoas; mor-
A eram 646; €asaram-se 98; entra
ram no Estado 9.935 e saíram
8.368, A mortalidade infantil foi
observada na media de 607 cre

anças por mil nascidas vivas.
A' tuberculose cabe a respon

sabilidade pelo maior numero de

obitos, seguindo-se a díarrea e a

enterite.

Oueam. hoje pela

P..lIE·8� Sociedade

Rádio Nacional

do Rio de JaneiI�o

Programa diurno

Das 9,00 ás 18,00 horas

Programa noturno

18-00

Das ]8.00 ás 23.00 horas

\

Tara� õnnaorite ao 5ASoHE·
TE TASARA.

A's 20,30 A PRE--8 Em SUSCA DE
TALEt-JTOS um programa para calouros,

,

1_-

A's horas certas, jornais falaaos com no

ticias em primeira mão, fGrneciàos pela A NOI
TE, � oferta àa Casa 6uirnarã�s Ltàa.

ORLANDO SILVA
ODETE AMARAL
BOB LAZY
MAURO DE OLIVEIRA·

AL,,::ANTE I,
I
I
lo

!

o�1

-

AMANHA

Romeu 6hipsman com a Crqueatru
Concertos

IEduorào Pctnnê � sua Tipica .Corri_enl"s
Escritorio

COlDercial
Necessita de um moço

ou moça para Corres
pondente� conhecendo
tambem serviço de escrita.
Outros detalhes trata

se na ocasião. Exige..se
referencias.

I nformações com H
AVILA, Rua Conselhei
ro I\"�afra, 41-8, Loja
Florknopolis.

Chumbo...
VENDE-SE grande quan

I lidade - I nformações nas

oficinas deste jorna
ALTINO DE OLIVEIRA
Diretor Secretario

Gruposestofados
em pano couro

Couro legitimo
Gobelein

Veludo

esde 320$000
,

50 nos

MOVEIS
.-

SAlOMAO GUELMANN
..

Caixa Postal, 19

EsI. do Paraná

Representantes nesta capital

MACH'ADO . (1 Cia•

Rua João Pinto ii Caixa Postal: 37

,:
"

�_ "; �" ,i� ... 1 'I...
\ �:.

5peoR�r Cl2lso 6uirnarã"s

Regional OE: Pereira filho

Orquestra O� Dansas

Raoamés e seu 5UJing E'ive

Fnnnidavel !
Grande vendas estão sendo feitas das maqui- . i

nas de costuras e bordados marca METEOR. (In
dustria alemã). Não adquira sua maquina sem 1:0-

nhecer nossos preços e condições de venda.
Lições de bordados gratís

Informações com o representante J. Braunsperger.
e José Galliani.

Rue Conselheiro Mafra, 66
FLORIANOPOLIS

Curitiba

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'�'S1, ) S, . tit

�������:��===------����� ESCRITORIO-PRf\ÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 SOB. (FONE 1250)
� [5j ARMAZENS-CAlS BADAR6 N.'3---(FONE·1666) ·-END. TELEG. CDSTEIRA
� . �

� O r-' Ita � Para mais informações -ccrn o Agente
r� I ��

�{� � J. SANTOS CARDe).SO _

t\�� � �lP2§�st7AV2����������a����!&(a
i��� E m � •

f it tt>J ��

I' L
.-

�� rn iotena a sua avon a �� � Cálculo de qualquer PI&nta,e�ecuç�o, fls- aranjetras
� � estrutura em con- catlzaçào e direção

Rua Fe lípe Schmitd n· 7 e 17 a � ereto armado de eb.as �
Enxertos grandes, quall

• � B i U

� e ferro Aparelhamento com � dade suprema: UMBIGu

§ pleto para censtru- � �EdRA. LIMA e outras varie-

N O" Er-3tr��it:o Ponta do Leal � ções de pontes em � aue�. pé 2$500, duzia 24$,

�.,�,,tJ � concreto armado � cento 180$000. Extra fór-
f>.liJ

� � � te 3$000 c. u., LIMOEIROS
��

� � � enxertos muito tórtes, de :

� B 9 L. H IS: T IS: S
� I� Omar C�&I'neBro D,;'bel.ro t���IA��UR���O; ��:

r'13
�

.-

. g � .

II n 3$500, duzia, 35$000.

�� Federai e Santa Catarína
��',

,.

CARLOS NTLSO
�\� (fj
� NOS CLL\SSICOS ENVELOPES FECHADOS �j, u� ENGENHEIRO �IVIL �
� �()' ��t.!..-.�� Rua 15ldeJNovembrv, 416 • SALASI12r13 � VENDE-SE;

�'4l ',�.,illl t,,"-.,"'., í101 r�
-,.,

. AN DAR

� Uma extensa área de ter=At� bT\� ��I& !� tll f
''t r�!le ri '� �""'" �-o\i��U� �� \t fJ ��,i;J}I'

� Tel. 1503 nurllllt,.lIIba·. Parana' �., ���snc�sI�f�re B���!��:,'pcaos�� [�ii.I �$J to para muitas rezes, diver-

l�.� CapHai HJG.cot}:OfJrJ$OOO ���� I��
sas roças de mandioca,

ss fUllda D11l reserva "'259.746:100$000 . .

bél b� ., arpim e cana, um o a-

�.
EXECUTA TODAS AS OPERAÇÕES BANCARIAS

�,!J,���
nanaI e bôa chácara, pos-

, 'y\\ suindo agua especial.AGENCIAS E CORRESPONDENTES EM TODO O PAIZ i;,t 'T t AI b' dlri AGENCIA LOCf�L HUA TRAJANO, No 13 �� »

�,
..

S
ra ar com ce Ia e3

� �� ouza, nos Barreiros
J Abona. em conta corrente, os seguintes juros: '-\1

�',:; Dep. com Iur is (C01VlE'RCIAL SElVl LIMITE) 2% ala �] ��..
. Dep. 1ímdados (limite de 50:000$) 3% ala I,� ft Lo. t..'ii �� &'.;.� • Illt'\i\ �"Iiwa'.BI &!l!j',&...,J -mS nO �. seme�tre
� Dep. popldares Cdem de HhOOO$) 4% ala � U Q!II! �..... �� [lfil t"Gl.!lII !IH! U:m:aU tIRII I -

tíi.�3,' Dep. a.e aviso prévio (de Quaisquer quantias. :com retiradas tam- .� de 1937 � VEN_D E-_.S_Et�
bem de quaisquer ímportancías). � �

�1i com aviso prévio de 30 dias 3.5%�:ala �I u: lJ d

i"
idem de 60 dias 4% ala ����'I>

donte emlconcreto armado sôbre o Rio Passa Três (Estr. Curitioa-S. Mateus) � ma gran e área de ter
idem de 90 dias 4.5% ala � �onte deJ,ccncreto armado sBbre o Rio S, JOã0 (Estr. Guriti-ba-Joinvile) � ras no logar denomina0

DEPOSITOS A PRAZO-FIXO: tlrefeltura e Forum de Mafra � Barreiros, com quatro casas

� P(\ 6 mê,s�s 4%Iala � rupEscolar de Mafra � sendo duas de tijolos, uma

l por l2 mêses 5%:« � Grupo Escolar de Rio Negro � nova e duas de madeira"
Com renda mensa.l 4.5% ala � Grupo Escolar de IraH

�

� todas em perfeito estado.
LETRAS A PREMIOS. � Mdternidade de Rio Negro � Uma cocheira para seis

por 6 mêses 4% a. a. "J� Estação Experimental de Vitdencias em,Tijuco Preto&i(Paraná) � animais, bôa chacara, ótíma.
por 12 mêses '5%« � Diversas construções de residencias li àgua. um pasto especial e

Sujeito ao sêlo.proporcíonal. � Il' uma linda práía de banhos.
Expediente: das 10 ás '12 .e das 14 ás 15 horas ���.SSZt���UA����V6VA�'2\,W Tratar com o sr. Pedro
Aos sabados: das 1 .. ás 11.30 horas Cipriano, em Barreiros.

Endereço telewafico: SATELLITE 11M" r_e * A'P*;·

����������������'I
I

acionai de Navega
Costeira

ompanhla
Cã.,
�

Movimento Maritimo··Porto Flarlanapalis

Endereço Telegr.: DOLt.,. -- Caixa Postal, 32
�'S. fHANCISCO DO SUL- STA. CATARII\A

qAGENCIA DE VAPORES

Companhia Salinas Peryr.as=-Rio
Pring Torres & Cia. Limitada. ·-Ftio
Navegação Brasileira Limitada-r-Rio
Navegação Caboíriense Ltda.v=Cabo
Vandcnbrando O: Cia.-Santos

rí� _.Servio_?.::! d� pr;-.....����,_i!o�e ��e �gas�
Para o Norte Para o Sul

Frí.o

l
VIAGENS DI��TASPARA o PCRTODO RIO DE]ANEIRO ����.����������_�����.�������_���-�.�.���������������II Navegação entre BUCAREIN (joinvile) e: SANTOS, O Paquete ITAPURA sairá á 18 do cor- O Paquete ITAQUE'RA sairà á 18 do I! ANGEA DOS REIS e RIO DE JANEIRO, dlréta- rente para: corrente para:mente, f: 2ill transbordo

1', Paranaguà, Antonina,
. em sempre vapores em porto, carregando Santos, Rio de Janeiro,

Encarrq.,a-sc de dassifirn:;do, medição e EMBARQUE de Vitória, Baía, Maceió,
todas as espécies de madeiras serradas, beneficiadas e em Recife e Cabe.íeio
tóros etc., cereais e mercadorias em geral, para qualquer Cargas e passageiros para os demais/per-

porto do NortE ou dI) Sul elo País, bem como para o Exterior tos sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro.
HeceSe=ca7gas -d���ír.'Ípõrtação,·, do País ou. do Ex·
terior, para desembaraço e rcdespacho para A ViSO Recebe-se cargas e encomendas até �a vesp .ra das saídas dos paquetes

as praças do interior K., e emite-se passagens, nos dias das saídas .dos mesmos, á vista do a-

Df';VIO DA E. DE FERRO ARMAZEM PROPRIO testado de vacina. A bagagem de porão deverá ser entregue, nos Armazéns da

. __ ....-SERVIÇO GARANTIDO E R/\PIDO-PREÇOS MODICOS Companhia, na véspera das saldas ate ás 16 horas, para ser conduzida, gratuita-
'.,..,,_..........'I"!!.:,.r.''''''''I••,....'''''.I....:''�,=_:iiIiiiiiiii�ã;;;;;__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii� mcnté para bordo em embarcações especiais.

lrnbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre

�Café-Restaurante São Pedro
".

- NA í§f{OADVAV ..

TELEFONE 1.114

Sandalias e sapatas de
tiraa Calçados de todas as qualidades aos

, menores preços, desde 10$000 e di·
retamente da fabrica.

CORTUME -_ BARREIROS
A. LHEUREUX

Fabrica de �aIçados, Chinelos, TAMANCOS, Ca.
sacos, Gorros de couro, cintos, etc.

SEÇÃO de vendas a varejo e atacado
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 39

Pedidos do interior á Caixa Postal 124

•

9'

Proprietario:-IZIDRO PEDRO COELHO

Completamente remodelado e obedecidas todas as

regras de higiene
não precisa de recíame. visite suas expOSlçOe'3 e

verifique os seus preços
COSINHA DE PRIMEIHA ORDEM, COM OS MAIS

VARIADOS MENU'S

Fornece eomidas a domicilio

RIJA FELIPE SCBMIDT�

...W'"� I��'JANO
1?I«noianopolis

N.B

Advúgsdo
J. Bayer Filho

Rua Trajano. 11
(esquina Felipe Schmidt)
Telefone 1.172
Residencia 1.686

Desembargador
Saívio Gonzaga

ADVOGADO

Hua Trajado n«, 29

lUXIR DE NOGUE'llJ
P.lIIpregndo Com successo em .6....

•� rnolestlas provenltintea da IJ'IIIIIIII
'" lmpureZ8. <lo sanvue I

(., fERJQAS
:.

f .

;\ �._� tSF'INHAS ;
.;1':.'"

ULcmAS _"',.,
ECZEMA5 ";"i

. .... .. _...... MANCHAS DA PI!W
;�L._;\� DARTHROS
')'i �fl' I F�.ORES'BRANCAI

I ii �, RHEU.M�JI"O
,')lt SCROPH(J1!As
.�: SYPJ:tlunCAI

�t...:��:;;;;_ • IlDalmut._ ...
1(.,.,':,1:'" .. ""�'.'"
iit.<J•• r'�lF� reàl".,.
li IIÁVA A'rA:·".

. r ,
-- Mt!hare. d. ouradOl �
5�UDE DEPURATlVa._

JI
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MEDiCO
vi_Especialista em molestias de creanças, nervos

impaludismo e moiestias da pele
Tratamento do empaludismo e das melestlas da pe

le e nervosas pela .f/utohemotherapia
Consuttorio e residencia=Ptee« 15 de Novembro, 13

I Telefone, 1.584
Consullas:-Das 8 às 11 e das� 14 às 16 horas

Dr. Camará Martins
ME'DIGD-ESPECIALISTA EM MULESTIAS DO ESTO

MAGO, INTESTINO, FIGADO E RECTO.

CURA RADICAL DAS HEMORRHOIDAS, SEM OPE

RAÇÃO E SEM DOR

CONSULTORIO á Rua Trajano n. 1. sobrado.
diariamente das 5 ás 7 da tarde

Especialista em molestias do aparelho genito urina
no do homem e da mulher-Mo/estias de senhoras:
1ratamento moderno das afecções utero-ovarianas.

Clinica médico cirurgica. Fraturas em geral.
Eletricidade médica.

Sá u I ODr. Ramos
Assistente do serviço de cirurgia e ginecologia do
.Prot, Brandão Filho. Ex ginecologista da Fundação
Médíco-Cirurgica do Rio. Diretor do Instituto de
Previdencia Clinica do Rio. Sub diretor dv ser viço

médico da Assistencia dentaria infantil do
Rio de janeiro

Consultorio a se abrir
brevemente á

Rua Visconde de Ouro Preto, 11 - FLORIANOPOLlS

i!
. --- - --- ...-:-"';'"- ---:-...,....;..+

.

,., ; i-���;:;:---'_1 ._ - .,' 'r:"I

Mo!estias e Operações I
dos

OL.I-IOS
OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA

Dr. João de Araujo
Assistente do Prof. Sanson, do Rio de janeiro. Chefe
do serviço de olhos e oto-rhino do Centro de Saúde

de Floríanopolts
.Mernbro da Sociedade de oto-rhino laryngoJogia do Rio.
,

Consultas diarias das 4 ás 6 112
Rl a Visconde de Ouro Pretr', 11 - FLORIANOPOLIS

MOSTRUARIO EM:

Tubarão

r
r

. CLINICA GERAL
Vias Urinarias

Tratamento moderno das
moles tias do Pulmão

Consult.-R. joão Pinb, 13
1 eleíone, 1595

Res. Hotel Oloria-Fene 1333
Consultas das 1 3 ás 1 6 hrs.

Com prática nos hospitais europeus

CLINICA MEDICA EM OERAL
Consultas das 10 ás 12 e das 16 ás J 8 horas.

MEDICO-ESPECIALISTA

Ouvido - Nariz - Gar
ganta - Pescoço

Consultas das 10 ás 1 2-
das 16 ás 18

Consultorío: Rua João
Pinto, 7--- Tel. 1456

IRes.
Rua Bocayuva, 1 J 4
Tel. 1317

�---,.___-

R A 10 X
GABINETE DE ELETROCARDIOGRAFIA

C'L1NICA
Diplomado pela Facul- Curso de 'lJerfeiçoamento em doenças do coraçãodade de Medicina da '

Baía (diagnostico preciso das melestias cardiacas por
Ex-interno e assistente do traçados electricos)
Ser·viço do prof. MOlag�

I,:..
CLINICA DE CRIANÇAS DOENÇAS DO SISTEMA

Ex-intemo do Dispensario NERVOSO

Sílva Lima Ondas curtas, Raios ultra-vermelhos e Eletricidade

Ex-adjunto do Hospital médica

Graffée Guillle e Sanetorio Laboratorios de Microscopia e Aná-
Manoel Vitorino I ises C I in icas

Clínica médica cirurgtca das Exame de sangue para diagnostico da sililis (reaçõe5 de
moléstias da Wessermann, de Hecht Tzu, Kahn e Sachs Zorge) Diag-CÂBEÇA E PESCOÇO nostíco do impaludismo, DosaC1"em de uréa no sangue etc.Especiahsta em •

NARIZ, GARGANTA E Exame de urina (reações de Asche.in Zondeck, para dia-
OUVIDOS gnostico preccce da gravidez). Exame de puz, escarro, li-

CONSULTORIO quido rachidiano e qualquer pesquiza para elucidação de
18- Rua Trajano ----18 diagnosticos.

RESIDENCIA F d M h dHotel Glorta
ernan o ae a 0,6

li .
TELEFONE 1 .19

'I
'
Diariamente da, 16 á, 18 h" ,

.:iiíiiiiiiii...'_.�Fiiiiiiiiiiiii'L.s...iiiiiiO_-íiiiiiRiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiAiiiiiiiiiiiiiiiiiiN�p�.�p�.��i'-!�I�L�I�S���
I Dr. P. (amara [Dr. Ricardoll Accaçio M�I

Simêes ·Gottsmann. relera tem seu escrip-
Ex-chefe da clínica do Hospi
tal de Nürnberg, (P"\Jressor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Elpeclalllla em cirurgia

geral

r����·�'�-·-�'�·'�,.-,

Dr.Pedro Catalão

t6J ío de advogada á rua

Vísconce de Ouro Preto

Médico do D. S. P.
do Estado

CLlNICA �GERAL:
PELE e SIFILIS

Diagnostico das molestias da
péle (dermatoses em geral)
Fob confirmação microseépi-

ca e de Laboratorio.

n. 70. - PhOJw' 1277. -

I Caix 1 Postal, 110.alta cirurgia, ginaecologia, [do-:
enças das senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plástica

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Moléstias de
Senhoras e

Molestias de crianças�
Dh'etor da Maternidade�
Medico do Hospital

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á !arde- Consultorio: '

ANITA GARIBALDI, 49

;-1Dr, Aderba:
da Silva

:' J\dvogado
P. 1 5 de Novembro, 3 sob.

Fones 1631 � 1290

I Dr. Padro de-Moura Forro I
Advogado

Rua Trajano, n· 1 sobrado

Telephone n' 1458 I
Dr. Osvaldo Wanderley da

Costa
Bacharel em Direito

Advoga na capital e no interior �este e do Estado de San- I �
ta Catarina. �Escritorio' Rua MarechaIFloriano Peixoto, J

31:J1sobrado sala n' I
PARANA' - SANTA CATARINA

- � - -,�

- .

ELETRICIDADE ME'
DICA;

ALTA FREQUENCIA Fi
RAIOS ULTRAVIOLETAS.

Rua Tiradentes, 14-Sob.
Telefone, 1 J 67.

Atende diariamente: das 8
ás 9 da manhã e das

4 ás 7 da tarde.

CONSULTORIO--·Rua Tra
ano N. 1 8- das 1 O ás 1 2 e

.das 1 5 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.28S

RESIDENCIA- Rua Este-

�_._._v�ci;��r 1�'3�6
__

;�
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G��.ZE:"'rA
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Florianopolis, 17---4-1938
---- ._- ._--- ------_._--------------_._

o
REDATOR: Carlos L. da Luz

No circuito Farroupilha, Santa Catarina
s,�rá r"el::Jresentada, digr"")arnente por C'ernente
F�over"e e Pedro Laus,que tudo farão f.:>ara ele
�var- bE�n-1 alto o norne da terra �:)a�tar'_inense.

�'C1�I(Jje, ás 14�30 hora�3, !:3er\E3' I \/f::?d(:) E.3 efei
"to, o �t(�)rr�leio início da LI FI FI" �J[:3trocir'Ejcjo pe�a
L\a c. D, C,

._---------
-- ---'
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Eletrtco
PARA INSTALAÇÕES DE LUZ, FôRÇA E AN·
TENAS DE RADIO, CONSERTOS E AUMEN·

TOS PROCUREM

A ELETRICA
TEM SEMPRE "EM STOCK E A' VENDA. POR
PREÇOS SEM COMPETIDORES NA PRAÇA,
MATERIA!S ELETRICOS, LU'\TRES E ABAT

JOURS ELEGANTES E MODERNOS

NOVIDADES! VISITEM
Rua João Pinto n. 14 A Elétrica

CamaráSra. Martins

Valdemar Burigo
Inscrito na Ordem dos Advogados-Secção de S. Catarina

ADVOGADO

-i

JA' EXISTE
-

NAS F.\R
MACIAS O GRANDE
REMEDIO INDIGENA

_ti L IX I R

Tapajós
preparado com ervas e

raizes indigenas da
nossa flora

INFALIVEL NA CURA
DE REUMATISMO E IM
PljREZAS DO SANGUE

E CONTRA ULCERAS
DE BAURU', FERIDAS
ANTIGAS, ULCERAS MA
LIGNAS, ETC. USE

TA PAJO'S LIQUIDO
O Laboratorio garante a cura.

Unico a�\ente no 8ul do Bra.il
L. Ro--nanovvski
FLORIANOPOLIS

NESTES DIAS DE !":Al.OR INSUPORTA
VEL. DEVEIS FAZER SEU PONTO, COM SUA
EXMA. FA!\1IUA,NO BAR MiRA
MAFi, O RECANTO MAIS APRAZIVEL
DA CAPITAL.

Gazozas, Cervejas, licores, Refrescos
GELADISSIMOi•••

Só no IVlIRAMAR
CCbran$3S amigaveis e judiciais

Comercio - Civel e Crime nas comarcas de
URUSSANGA :e ORLEANS I

Escritorio em URUSSANGA Santa Catarina ! �iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiii"---_-iiiiiiUiii�iiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiii__;;;m;;;;;;;õiiijji__iiiiiiiiiiiiiii;;':

�;_iiiiii&&iii&iiiiiiiiii-;;iE-;;��iiiiii--�l 1I!
I VEND EM
I SiE os três chalets, á rua

I Silva Jardim números 284, 286
I e 288, todos com ótimas aco

jmodações pelo preço de . .

.

5:000$000.
Tratar nesta redação

Diplomada pela Universidade de Música do
Rio [de Janeiro

� Leciona piano, teoria e solfejo
Em sua residencia-i-São José (Praia Comprida) I�_������� ;�����������

preço-25$OOO mensaes

I
:

_ _ _ _ __ . E_m �lorianoPOI.iS.�50$OOO mensaes

i�?'e 5't f -= sra #w",h,&a '*
---

i
I

Inlernational Machinery COlftpany

Engenheiros importadores .. Rio
3rs. Agricultores e Industriais!

.fJumenk! sua produção, fazendo uso dos mais potentes e econo

micos, TRATORES, AUTO PATROL, COMPRESSORES, BRITADORES, NI
VELADORAS, MAQUINAS AGRICOLAS E PARA TODAS AS INDUSTRIAS.

Motores a oleo crú Diesel "Caterpillar"
Peçam informações e catalogas ao Representante e Ven-

dedor exclusivo no Estado

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

FONE 1561 CAIXA POSTAL, 140

Telegramas "Avila" Florianooolis

---------------------••__ .!

jRADIOS
I

Para seu concerto, procurai a

ICasa M'lsical, que conta com a

oficina melhor montada na ca-
. pital.

Rua João Pinto, ] 2

Leghorns
Ternos e casais de frangos

de alta linhagem
I
Pedidos pelo Telefone M.777

I Trindade

Vísta BEM

-

Dr. "Valdemar Nierneyer
Médico oculista

''DL cente - livre de Oftalm. da Uni versída
de de Porto Alegre (Consult, Aven. Oct. Rocha
73), com longa prática da especialidade e cur
sos na Europa. diplomado na Alemanha e no

Brasil. dará consultas em Florianopolis de 17 até
30 de Abril.

RESIDENCIA: HOTEL LA PORTA.
Consultoria: Rua Traiano. 1 - (junto com o dr.

Camará Mjlrtins,
Das 9 ás 12 e das 14 ás J 6 horas.

5exta-feira
22 de Abril

SEUS FILHOS
Lindas e graciosas confecções para meninas e garôt�s só

na A C A P I T A L. 1

RI�a Mafra esquina da Trajano
7"'''·

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o acatado industria! sr. Helmuth Fett, com o seu arrojado esplrlto de
iniciativa, está empenhado em solucionar o fornecln iento de luz e energãa el(
trica, que é um dos problemas que mais preocupam, presentemente, as po
pulações de Biguassú, São José e Estreito.

IM�����o d�� c�r��e��:�'Amos em seguida as pnncipaia alterações e correções feitas e apro-vadas pelo Dedreto-lei nO, 366, de 5 do corrente: '�__�������

����:j:ebidas. �A���V��O�Z���D���O��=�M�M�p��O!llll'�'-�V�-��Õ��--���e'�e�or R�;;��J Llo, fabricada sem resfriamento artificial para a Iormenta
ção, quer nos depositos (tinas, toneis ou tanques) quer nos vasi-
lhames em que ficar engarrafada, aguardando completa maturação,não filtrada e não adicionada de gaz carhonico: Por litro $420. LOTERIA DO ESTA-IAMODELAR I20, fabricada pelo processo de resfriamento artificial filtra- DO DE SANTA ,- .

I�r� e$l4�s;teuriz&.da, com graduação alcoolica, até 3,2%: 'Por li- CATARINA
lança o grito'30, fabricada pelo processo de resfriamento artificial filtra- Resultado dOái pre- ANIVERSáRIOS NASCIMENTOS

da e pasteurizada, com graduação alcoolica superior a 3,2%: mios_ maiores. da ex- de alarme Decorreu ôntem o natalicio da o lar do sr. Antenor Meira e
O rotulo da cerveja de que trata o indiso 10, deverá oon- tJ·a.;ao de qUInta fei- exma. sra, d. Alda �Wendhausen de sua senhora d. Francelina San-

t.er a declaração: <fabricada sem resfriamento artificial». ra 14 do eorrente: Portela, digoissima esposa do com-I tos Mi-ir.i, fei er.riquecido com o
Vinho: Com a chegada do conc.eitufldo I petente engenheiro dr. Marcio,'

nascimento de um lindo garôtoObtido pela fermentação alcoolica da uva madura esmaga- 2050 50:000$000 e bemquisto comerciante sr,

Jac-I Portela. que tomou o nome Maurilio.da ou do suco da uva madura, nacional, de menos de 10,8% de' 4005 4:000$000 ques Sc?weidson, profriet�rio do A ilustre dama foi muito ho-

'I
OU'I'ROS PARTEItIalcool em volume: Por litro $150, 6025 2:000$000 c o n c .e 1 tua d o

estaDel�clmento) menageada, Segue amanhã para Bom Re-Contendo 10,8% ou mais de alcool em volume: Por lí- 110922 1:000$000 ?omerClal , � MO D, E L A R, Transcorreu ôntem, o aniversa-: tiro, o sr, dr, Léo Pereira de Oli-tre $300.
14.112 1:000$000 a rua "lwJano, esta lanç�- rio natalicio da exma, sra, Ma-; veira, promotor público daquela

.

Bebidas obtidas exclusivamente pela fermentação alcoolica 4798 300$000 d_o o grito de alarme no comer-I ria de Lourdes Caldei.ra Bastos, I comarca.produzidada pelo suco de plantas ou frutas do país, que não a uva, 4836 500$000 CIO local ' ,

t d d 10 8� d I
.

E'
<,

"d 1 esposa do nosso ilustre patncío I Para Bom Retiro segue a.na-con en o menos e , o e a cool em volume: Por litro $150. 6570 500$000
< que com a Viajem aque e J:> 1 )' , I

.,... ,

.

'S- P I C
sr, dr, José da lOI� la .r' erreira

I nhã o sr dr João de DeusContendo 10,8% ou mais de alcool em voleme: Por li- 14816 500$000 nezociante a ao au o e a ,a- B· , " "1·' Iis I I I:;' �',
•

;tro $300. ,to
I l R bli ôd MO astos, pl0CUUlC or bCU (O .E.S- I l' austino proveto advogado napita c a epu lca po e a -

tado I '_

,

Sobre artefatos de tecidos: DELAR adquirir formida vel e
'

I regiao
serrana.

O numero 4,836 foi vendido na A r êrid I
A �

,

tFitas, alças, galões, tiras, golas, palas, entremeios, cadar- esplendido stock de artigos para ele�1�n e (e o,nLem regls, eu Depois de alguns dias de per-cidade de Mafra, e os demais I L I d I t Iços, soutaches, tranças, trancelins, cordões, franjas, borlas, aplica- inverno, vendo-se fazendas de lona, � ICI� o gaian e �e�Il1O, manencia nesta capi tal regressab d d numeros sabe-se terem sido adqui- \I I 1 lh 1 d L lções, or a os ou não, de sêda pura ou com outra qualquer mate- lindissimos padrões, casacos e re-
. auri In, u o (O nosso tSLIn o, amanhã para Lages o nosso ilus-ridos por pessôas residentes na . f O I ! Fr � n

'

A I b Cria em que a porcentagem de sêda seja superior a 10010: Por 10 nards de incomparavel beleza, -onterraneo sr, r anr o -rna -, Lre conterraneo sr, ta i a osta,I' cidade do Rio de Janeiro. 1 d J' d 1 d I' ,

gramas ou fração, pêso liquido $150. A mulher florianopolitana ele- I es, e:llca o contar or, o Jan-, acatado comerciante naquela ci-
Sobre chapéus: VEl.,JDE-SE uma ca' a si gante prefere fazer as suas COIIl- GO Nacional do Ceinercio. idade,

Os chapéus de cabeça para senhoras e meninas, reforma- tuada no E::..treito, Boas aco- pras na MODELAR, porque (- Decorreu, ôntem, o aniversario: CH.EGAM UNSdos ou para reforma, só poderão permanecer ou sair das fabricas ali qúe encontra o que é de mais natalício dos interessantes garô-;
com uma etiqueta colada a goma forte ou costurada, onde se leia modações e todo conforto. bélo e atraente. Los Miguelzinho e Marlene, Iilhi- i Está. em Florianopolis o esti-
a expressão - REFORMA - em caracteres bem visíveis, além do Para vêr e tratar a Estrada O sr. Schweidson rulquirlu nhos do sr, Augusto :1'an 1 ), ma.lo contcrranoo sr. Romeu Cos-NOME E RESIDENCIA DE RESPECTIVA PROPRIETARIA, Geral no. 105, também outras mercadorias, Deílue na data de [ll);,\ () uni- ta, abastado Iazendeiro.sob pena de serem considerados sujeitos ao imposto.

1��!'!���������_�
__

��!�_�l!"':r�._�_�_�,_�-�!:'�"""'�=�""-�"I"IS b I versario natalício da OX 11M , Rra,' Acha-se nesta cidade o nosso' o re café raoido.
Ed G R !"

,

• ,I. 2. ite ama amos, cugrnssr- distinto patrício sr, teu-nte Leo-Em tabletes, caixas, latas, sacos ou outros envoltorios, por, i MOVEI� E.M �.��_ �. ti.. IG ma esposa do nosso distinto �on-' nidas Herherster, brilhante oficial100 gramas ou fração, pêso liquido $020, i � U'.E.!là1,\...Z;_,,� C
.

1:> 1
C ' Lf'r'ranon sr, ,elso .\amos, a,)as- da Força Púbiica e operoso pre-afê torrado, por quilograma ou fração, pêso liquid0 $100,' -----

1 f _I I dA '

.--

L::U,O, ,uzonuell'O, ..

e e emenLo e feito m:ll1iciI)ul d':J Jarnzuús alterações acima entraram em vibo'or em 11 do corrente, _ �

Fabl·iea�ão da drande e conceituada presll!!,W na )'0.,gW_O seaano. I C' 'I d Iv �
A " ;,,;, , I -,[' ,-' negou a e,La CH a e (.' sr.;( r.

""asa SALOM � Afilo GUil�LM ,o.N"No.T
. a n, \ e( sarlan le que (e" ru lu

.

" 1 . .p d '.' J' d...., .I. �.'IUl' 1:::' Hl,.l."IlI ,,',! j ,'.,.[' _,1"'( gar e feira, 1l1l(\gl'o,!1lZ e1,<1 SOCteuac e calallnensc (e lllU
D' 'I 1 d 'I'. b

_

I
_

d 'I
' l['el,O (a comarca e:. ii ara0

meras 1'e açoes e amlZD.1 es, sera,
Temos o prazer de comunicar aos nossos prezados cli- fJPlo am;pieioso dia de hllie, mui-: Hegressoll de sua viagem ar>

entes que acabamos de recober os novo.; catalagos de Lo cUillprimentada, i Hio de Janeil'o, a exma sra, d_
Mobiliarios elc lodos os Lipos Ocorre hoje, o anivcrsario na- i Ame aLeal Moura, proprictaria d.i.
Tapetes Lalieio da exma, sra. ,], Maria de:« Chapelaria Oxford.

Passadeiras Âssis, consorte do sr. desembar- i
,Estrados de arall10.

l!l gador Anlerio cip, Assis. i �ossa capItal hos�e�a desd eanU'_
Colchões I � , � "ontem o nosso dlstmto conterr;j,�

Almofadões 1m
A galante memna bsler, fIlhI;: i

neo sr, dr, Walmor Ribeiro, cli-Torneio de Carlsbad O fino acabamento dêsses artigos e os preços exepcio- S nha elo ,sr. Alfredo, Maya,. :e nicl) residente na Capital Federal
* 1933 (Alemanba) nais por que estão sendo oferecidos, justificam ,em dúvida

I
passar hOje, o seu dia naLahclO, •

-

* *
Brancas-Reti a honrosa preferencia com que o distin to público nos vêm Faz anos hoje o sr. professor Est,á nesta capital, o sr. tte.

Serao �bert,a� na proxlma s�- Pretas-Tartakower : distinguind@. José Goncalves, AlcebIades de Souza Freitas, de-
mana a,s, Inscnçoes para o torneio l')-P4R, P3BD', 2')-P4D, P J MACHADO & CIA,-- I

.

A '_ legado da Junta de Recrutamen�
C t d X d d CI I - ' Transcorreu ontem o amversa I to no Municipio de Cresc'umaque o "e� �o e. a rez o ,�- 4D; 3')-C3BD, PxP; 4')-CxP,

L
Rua Joao Pmto, S-Telefone 1658

II
rio natalicio do sr Aristoteles I I ,

be Doze, Ira r�ahllar: ,no pr�xl- C3BR', S')-D3D, P4R', 6')-PxP, I FLORIANOPOLIS F
'

'

I
E 'ê t 't 1- l I

reItas, I 'ocontra-se nesta capital o Si,mo m s,_nos 8.ns ocr� lCOS, sa oes D4,T -�; 7')-B2D, DxP; 8')-Ro-do casarao da rua Joao PInto.
q e C' C�, 9')-D8D+"d

--------

i;;;���;��������
- CAP. RISOLETO BARATA I dr. R. Palmquist, c0mpetente en-

C '

d u, x "
, segUI o � ==_._ =,:.::;..:........::._� Regista o dia de hoje o ani-

: genheim civil, residente em Cll-
t'

-

omo ilerat e �reverd' a cO�Pde-1 de 10')-B5C+ e mate imediato.,·· I
't'bIça0 em ca ,egonas, e acor o Este f'c f h' t

'

I _ versariG natalicio do sr. capitão: rI I a.

comi d� c�assidficação �stabelecida do xadre�,o�elaamc���u��an;�aor�:1 Precisa-se de um Guarda-Livros.J�isoletcf,_I�alratda de
E,A_zev,tedoB' di�-,I FALECIMENTOSpe a lreçao o torneIO, propor- ter 'd d d t

.

d tmto o leIa o xercI o rasl-

cionará aos aficionados do intele-
SI o a o con ra um Joga OI'

!eiro.

I
Em Ita1'aí, faleceu ha dl'as at I· A

d' t t "f' " da força de Tartakower...
P ,&RA 81'NTR ,&0 IMEDI Ar. '1lI" o.C ua Jogo- ISpU an es e ocas, * a...... a A .t1l,Ina, ENLACES exma, sra. d, Rigina dos Santns-uma oportunidade de que ha * *

LIGOCKI-LOPES Mascarenhas Passos, esposa domuito se fazia mister executá-la, t;onselbos
Interessados queiram apresentar-se á Cia. Je- Realizar-se-á amanhã, ás 15 ho- sr. Inacio Mascarenhas Passos.não s6 para o incremento dêsse Encare o xadrez como diversão II BI tíl' P

• D 1.::3 1'as, na residf:ncia da exma. vva. digno Inspetor da Mesa de Ren-I sen, Itoupava Centrar, umenau,�. OS13Q, iJI ,e egante esporte, como tambem e uma obra de arte. Dentro des- I João Ligocki, á Avenida Ri,o da Alfandega.para a classüicação dos melhores se prisma superior e filosófico, te- iliiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiii íiii-- <»___ Branco n, 191, o enlace matn-I O passamento da virtuosa se-amadores da nonl agremiação. rá sempre prazer, ganhando ou Agrade�l·rnento e �lfIC!.S� monial da gentil senhora profes-I nhora, repercutiu dolorosamenteA po�tos, pois, futuros Alekhi- perdendo, Os que empenham numa .. ••• � A
sora Gilda Ligocki, com o sr, I em toda a cidade.

nes... partida o seu amôr próprio so- Euclides Tolentino Lopes, fun-,I O seu enterramento fvi reali-
*
*
* frem muito e inutilmente quando Mario RamOfl e familia profundamente sensibilisados pelas ma- cionario da Cobrasil. O ato civil zadn com grande acompanha-As partidas miniaturas (em pou- perdem, nifestações de pezar e confôrto recebidas pelo dmo golpe por que Rerá paraninfado por parto do I mento.cos lances), resultam sempre de A vaidade é inimiga do ,xadrez; acabam de passar C0m o falecimento de sua inesquecivel YONE, noivo pelo sr, Protasio Leal e es-, ...

'

:_':":, _

um descuido de quem perde. Um bom enxadrista deve ter tan' agradecem sinceramente a todos 08 que os acompanharam em tão posa e Euripedes Lopes e esposa

I
RehglBo

Joganào cautelosamente, pelo to valor como modestia e simpli- doloroso transe. I f) por parte da noiva pelo sr,

menos a abertura, não se perde cidade.
Outrosim, convidem os parentes e peRsoas de suas relações: Franscisco Mueler e s�nho�a, S�- R�al�za,se hoje, ás � _

horas. a
em poucos lances. *

*
* para assistirem a missa de setimo dia que mandam rezar na Cape- i r�o padrinhos, na cerImoma �eh- pf('lcrss;o da Ressurr�lçao. Com,aAbaixo transcrevemos

dOisexem-1 EIs, caros leitores, o inicio do la do Colegio SagradG Coração de Jesus, no dia 18 do corrente,' glOSa. p210 n,Olvo- o sr. dr: Thlers Coroaçao �e �ossa Senhora, a.spIoi curiosos dessas partidas: nosso programa. segunda feira, ás 7,30 horas, em intenção a alma da saudosa extin-: Ler�?s FlemlOg e pela nOlva o sr. 13 �oras flC..,arao encerradas as cen.

t:!r M_••_F••_M_••__t.a,_e_Plllel.o.q.ue_d.e.sd.ellllÍj.á_Ee_:;'II!�lIIInflBí:-iIIsliIIsal!ll.m_Bia..Liíllllll'!.lIllIdllelllcilflld����l}1;?ado���=a:!!j�aH:se';!:,ea,fanta, mi,

II OOEO ,O Iider dos Cinemas-HOJE.- A's 6112 e 8112 horas- HOJE
li A Warner B-rns apresenta o regio presente da FI·aoea aos Estados U.llid<Ds, o sedutol: e jo�iali�simo FEr�-

;,� V N ,14ND GRAVET, um galã roul3111tieo e de lUU magn�tlsmo unaglnav.el, tf:l'ndo eo-
�j mo eompauheiI·a a eseultul·al ..J OAN BLO 1'iI I:)ELL na brejeh·a e xoiea opel"eta., ol·lgioal de GROIJCRO MARX
I � e dirigida por MERVYN LE ROY

,

� eewarBt� � Jane�n�� t�;;2Y 2NãO faltem �apreseDmeãI.V�1 t
I' No Programa- Aurora F"�e n. 7-Naeional da D. F. B. P II E ç OS:

- Porky vai a ea.;a-deseubos 2$500 e 2$000
"
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� Serãa ofereeidas, boje, ás primeiras eem senboriohas que ehegarem ao lider par� () mlotaveJ aeo�teeimellto que é o

t laneamento de O REI E A CORISTA -ce... arlistleas fotografias de Fernand Gravet e �JoaD BBondeU

!?TJ'G"TI'"""'Z _�B�riMl=
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XADREZ lcampeonato .FI·aneêsBrancas-A. G!baud

IPretas-F, Lazard "

Uma nova coluna de xadrez, I
.

l')-P4D, C3BR; 2')-C2D, P
ainda que em mãos poucohabeis, 4H; 3')-PxP, CSCR; 4')--P3TR,
será em última análise,já quando C6R;,:.
não lhe restarem outros atributos As brancas aba�l�onam, porque
mais uma voz que clama pela se S')-PxC, segUIra naturalmen
necessidade de se intensificar a

te DST+.
cultura enxadristica em nosso Es
tado.
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