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""No proximo dia 10, o Estado Novo '!"""'��������������������-����������������-�-���-�'''''
completará seis mêses de existencia. O que Ao govêl�uo fez em beneficio do país� neste
curto 18�)s,t, de te!i�po, já o dis§e!'J (�Ol· duas
,yezes, eHi memo.w_·aveis entieevislt�s, o sr.

Presidente Gctn,Uo VzU·��"íl!§ .. lEm eomeJlnora- ANO IV I
�ão do primeh�-1) 6i®mestilGe da institlli�ão do ---------_:__---------------
�IO'\'O re�illEncn) CI �l!'" .. �;lofUlleiirqeo fie C.iIU1p@S� r

,

ininistll·o da JDstí�a. falar,�í aos brasileiros, � DOIS ANOS ENCAII
na "'Hora do BI·asU�', do Departamento Na..

,

CERADA EMQU ...�N-

ciolf.""� ,"e Pr{}��;nr2f.llü�m"" t TO SEU ESPOSO,d ,_" � I

"NOI'TAVt'"'' PARIS, 7

-«L'Intransigeant:>'1
uma serra, e, depois, com o

nb
fl

t
� :

1= b h- publica o seguinte telegrama de auxilio, o sangue da vítima
Uk 141lga orlo Ilm arc� aman a i BELGRADO, 7-Foi prêso pe-

Nova York: i espalbado nas vinhas,

I til d I
I·"

Iéls autoridades policiais de Bez- «No momento em que deixava Walá acrescentou que seu filho

O p an 10 O para o su o minIs .... dan, o fazendei�o Stephan Mun- a prisão, depois de ter cumprido matou, do mesmo modo, tres ou-
,

t kash, o qual e acusado de ter a pena de dez anos de reclusão, tras pessoas,

milho tm Osvaldo lmantido prisioneira a sua e�posa
uma mulher, de nome Wala, de

iJ II " 'f �
I num subterraneo da sua residen- 75 anos de idade, acusou seu

A Ci ha I cia, durante dois anos, afim de filho de quatro crimes,

r'!]n iH "usufluir a liberdade necessária pa-
A referida mulher fôra ,c?nde-

Ira manter se junto á sua "noiva" nado por, ter, de �umphCldade
Ana Merolich. com seu fIlh? rou,baao um auto-

RIO, 7 - Está marcado para Parentes da infortunada esposa,
m')vel e vanos o,bjetos de ouro,

amanhã o embarque do ministro
que vieram de longe para visitá- pert:-ncentes a? joven tenente da

Osvaldo Aranha, que se destina la surpreenderam a trama e de- Marinha amel'l,cana James Bas-

nunciaram Stephan Munkash ás I
sett, d��apareCldo ha dez a�os,

autoridades, O fazendeiro será A mal declarou que seu filho

processado por delito de "cruel-I ass�ssino.u o tene?te, tendo for

dade". ,necldo as ,autondades detalhes
- ; sobre o crime. A pretexto de

I Vai seI- l"��I)atll"iado o comprar o automouel, atraiu o

alemão denunciado i tenente á sua casa e ,aí o matou

como comunista : a pauladas, Em seguida, cortou-

Ilhe o corpo aos pedaços, com

,

d I
uma grande faca de cozinha e

RIO, 7-0 processo Instaura o

contra ICarl Hahn, lia pouco en-
- __ � � N N ••

volvido em ruidoso caso, encon-

tra-se em mãos do capitãoFilinto Novo embaixador
DeclaradosMuller, chefe de Policia, que de- dos §oviets na Ale-

cidirá sobre a sua vigoração, pois manhaconforme apurou o dr, Dulcidio cidadãosGonçalves, 3' delegado auxiliar,
RIO O" d T bencontra se êle irreaularmente em MOSCOU, 7 - O

supremobllll II ,7- nnrnstro o ra a

nosso país," I C;ms�lho Soviet!co nomeou. o 91', raSE elros lho �ecebeu ,do embai.xad�r �'J
I o capitão Filinto Muller rece- �!eXel, Fredor?VIC� Merekaiox.an- Brasil no �hlle <:.omU�llc�çao ue

beu o processo de repatriação pa- 'tlgO .vlce-comBsano p�ra o cO-. 'A
que � Confederaçao Sindical Tra-

:''''-::'':,�H''�o""j;,$. ,;'f��':mr"!\'l�,w.r
I t d Dl' P'bl' I

mercio externo embaixador na RIO, 7-Por portaria de

on-I
balhista de Aconcague daquele����// raSes ,u

I
o e a

t
e egacia d'�' ica

Alemanha em' substÚuiçfíO ao tem do ministro da Justiça, fo- país amigo, em sua ultima reuni=MIN, OSVALDO ARANHA :e, oClaf, endcon ra-se em ,IdIgedn- sr Yuren�v que foi envolvidolram declarados cidadãos

brasilei-1ão prestou uma homenagem aoeras a im e apurar a VI a e"
A

'

L' d M
'

"
,

K I H h no processo Buhharin. vos: ntomo UJS e esquita Brasil e resolveu enviar a sua
a Porto Alegre, onde pretende �--�_.------,-------, O sr. Marexalov tem 38 anos Magalhães e Francisco Gonçalves mais carinhosa saudação aos tra-
visitar pe-soas de sua família. O CHEGOU A CURITI- de idade, é engeIJheiro e vae e- Ferreira, naturais de Portugal, e balhadores brasileiros e ao presi
avião «Tupan» da Condor, s&irá DA O EMBAIXADOR xercer peb primeira vez o posto Manoel Côrte Lousada, natural dente Getulio Vargas.
ás 5,20 horas da Pnnta do Cala- LOJACONO diplQmatico. da ESI,>anha, todos residentes nes-
bouço, levando o nosso chanceler 1 O sr. S. E, Skrinnikov, foi ta capItal.
que se faz acompanhar por sua nomeado comissario para a pro-CURITIBA, 7-0 embaixador
esposa e f;lhas, pelo coronel Flo- dução agricola, em substituição

-----

cardo Silva e esposa e pelo sr.
italiano Vicenzo Lojacono, visitou ao sr, PQPOV, que foi demitidoôntem o interventor do Estado eI Luis Aranha. por ineficiencia.

O� •

J CA d o comando da Região, sendo re-

re I Orge
erca o meio dia de domingn o cebido com as honras do estilo,avião da Cond,)r estará em Por-
AI Em companhia do interventor,

presl·dulllu O
to egre, do consul italiano e de outras

df'ONTI�TU '&FI'VCR'&
.

S
..

A. autoridades, o embaixador Loja-I 'IV J....
.,.

� � '�-

conselho eIs nazista presos cono seguiu em excursão ao lito- DO O MtJSEV DO VA-
ral do Estado, ')'ICdNO

privado em Nova York

J O primeiro
advento do

voz DO POVO
Proprielario e Diretor Responsavel

Florianopolis,

,{ ,

I
,

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

8 de Maio de 1938

OlgaPraguer
Coelho em

Paris
PARIS, 7-A conhecida canto

ra brasileiro Olga Praguer Coelho,
diante de um brilhante auditorio,
do qual se destacavam as figu
ras do embaixador do Brasil e

da sra. Souza Dantas, deu um

recital muito aplaudido, de mu

sicas sul-americanas,

CALLADO

1145

J A I R O

,NU�IERODomingo,
--------------------------.------------------------

Quatro vezes

BELO HonIZONTE, 7 - O

preferto de Sabiuopolis, neste Es-
1 ado, assinou decreto, lei tornando
obrigatório o plantio do milho no

m IInicipio.
O referido decreto aponta o

desenvolvimento de industria pas
toril como causador da transfor
mação do rnunicipio em grandes!
latifundios e impõe como multa'
11m acrescimo de 40010 nos im
postos cip propriedades dos que
não plantarem milho. I
---------.--_ .. ----------.'

Suspensão
de doze fun-

• II

ctonarsos

RIO, 7-Severas medidas vêm
sendo 'postas em execução no sen

tido do que díz respeito á fiscali
zação nos estabelecimentos de en-

sino.
Em virtude de certas irregula

'ridanes, o ministro Gustavo Ca
panema mandou aplicar penalida
dCl em vários funcionarios, sendo
que 27 sofreram descontos em

seus vencimentos e 12 tiveram

�uspensas as suas designações,

Regresou
á Roma

LONDRES, 7--0 rei Jorge
presidiu ôntem o conselho priva
elo da Corôa que se celebrou em

:r.uckingham Palace com apre
;,ença de lord Hailsham, lord
(�owfis governador geral da Aus-
1 ralia, Malcolm MacDonald e sir
Horace Rumbold.

NOVA YORK, 7 -- Foi expe
dida ordem de prisão cnn tr>! sris
diretores da Liga Teuta-Amt'ri
cana, conoidel'êlda corno organiza
ção naziitl,

NOVO SECRET�'RIA
DO PAULISTA

VATICANO, 7 - Funciona
rios <:to Vaticano declaram que o

Mu�eu permanecerá fechado a

té segunda-feira,
Prelados bem informados con

firmam que o motivo da medida
é evitar que entre os visitan
tes se encontrem turistas alemães
usando a cruz swastica e OH tras'
insignias nazistas.

RIO, 7 - Chegaram ôntem, a

esta capital, o capitão Mena Bar-
_ I reto, chefe da Casa Militar da

NOVA YORK 7 - A '-

I Inter,,:,entoria
de S,ão Pa.ulo, e Q

d 'd'
.,

.

pnsao sr, DlOgenes de LIma, ex-deputa-e SeIS Iretores da LIga Teut0' r1 t d I I t' P R PAmericana, foi ordenada por mO-I' SO
es da ua bPe o an IgO

't:" M'
,

t' I ,egun o sou. emos, o capI ao e-IVO (OS mesmos terem vIOlado B t f" b'd I----------------- r as le':s americanas, deixando de Anad arredO BOI mcudm It o pe o sr.

f ' "

I
emar e arros e razer e su-azer o regIstro obngutono dos b t 'd t d R bl'• I b d - me er ao preSI en e a epu 1-

horrl mem ros essa orgamzaçao. con- r t d d- siderada como nazista,
ca a ,IS a e nomes .e seus se-

rretanos de governo. Ontem mes-

mo, á noite, aquele militar esteve
no palacio G llanabara, onde se

avistou com o sr. Getul10 Vargas,

Morte
vel de três Capitão Fa

rias LeDlos
•

crianças NAPOLES, 7 - O senhor Hi
.------------ tler partiu para ROlpa, ás 23,50

horas de ontem, O rei Vitor E-
FORTALEZA, 7-No lugar de- Com destine; ao Rio Grande dO! M;:,:jltou qu t O P I manuel e o principe herdeiro a-

nominado Sucutinga, no municí-I �ul, c'!.ntipua�do � sua visita de I U a r es- I prese,?taram-Ihe cumprimentos, na
pio de Aracatí, três crianças abrin- mspeçao �s Duet,onas Regionais do I d b

'estaçao anteH da partida do trem
J 1 d I I t d sul do paIz, segmtl, ontem, de ma- soas sen O a �_ �special.

, .

(O uma at.a e a coo l?er o e hã, a:O!1t;Hn'll'Í) dos m�mbros I U
lIma lampada acesa, ocaSIOnaram da sua comitiva, o distinto eltlse-

Sua majestad� segUIU em ou-

terrivel explosão, de que resultou n�eiro capitão Mario Faria Lemos, I t·1do a ll·ros tre trem, á meia-noite,
morrerem todas três, incendiar-se duetor geral dos Correios e

Tele-If, f 'd t grafos.
!:l ca!a e Icarem en as ou ras Sua. Excia., que, segundo nos
pes�oas. d�clarou, deixou o nosso Estado, OSLO, 7 N,a aldeia de Filitz" aiCOMTE. CRISTINIA-nao apenas admirado mas maravi- quarenta �ullometros _da fronteIra NO ARANHA--------,"' Ihado por tudo quanto nêle lhe sueca,c um loven, possuldo de subi-

foi dado observar, teve um bota- to acesso de loucura, matou quatro
fora largamente concorrido. pe;;soas, ferindo gravemente outras Quiz a nimia gentileza do co-

m•nu I A GAZETA, que lhe ficou deven- tres, d t C'
"

A h'lI .. '

do gentilezas, que muito nos pe- ,O louco �eve que ser abatido a
lllan an e nstimano ran a,I us-

nhofaram, deseja ao ilustre enge- tuos de fUZIS pela policia. tre capitão dos portos, com a fi-
nheiro uma feliz viajem e a maior dalguia e a distinção que caracte-
soma de felicidades. rizam sua individualidade exce

pcional, dar-nos a honra de sua

A d
·

d
visita, para agradecer-nos upta

das r e a In a o noticia, que nada mais represen-

" L "
ton do que um preito de Justiça,

afayette I a quem tão digno é das mais de-

I cididas e expontaneas homenagens,
,

Guardando o penhor da honra
_

HAVRE, 7 Continu'a o incen-I com que nos distinguiu, renova
dIO, a bordo do transatIantico LA-I mo� ao bravo marinheiro os pro-F'AYETTE. O fogo atingiu a super-! tn�tos d '1' destrutura e um dos convezes ja rUiu'l

c» o noss� respeIto, a la �s
Os depositos de oleo explodiram ao da nossa maIS pr0funda gratI-
sucessivamente I dãe.

" Dez
f tos de Sau

dade"
o "Dias

Mães
LISBOA, 7 A Emissora Nacio

nal abriu inscrições para emissões
dos DEZ MINUTOS DA SAUDA
DE, para as pessoas que desejem
comunicar-se Cfm parentes residen
tes no Brasil e nos Estados Unidos,

As !!missõel' em ondas curtas,
serão efetuadas todos os quinze
dias nas madrugadas das terças e

sextau-feiras.

RIO, 7 Terá lugar ás 16 horas
de amanhã, no Amparo Tereza
Cristina, uwa expreSSiva solenidade,
em comemoração ao DIA DAS
MÃES.

assassino Os chineses teriam
Sf\U cortado as linhas
foi

RIO, 7-Falando ao represen
tante da Agencia Meridional em

Nova Lima, que foi colher suas

impressões a proposito da auto,

rização de poder locomover-&e, o MADRID, 7-A Radio Madrid

dr. Armando Sales de Oliveira, comunica: «Entre os decretos de

declarou: promoçã@ ,ao posto de tenente-co-

-«Pouco tenho que dizer, Fa- I r?nel, asslOados pelo sr. Negr�n,
lar-lhes da minha vida seria dema- i fIgura o do comandant� Oalentllll
siado eaoi'lmo oE denois que I'n-I Gonzalez, «EI CampesInG», comu

b •

i �, I o
"

teresse teria uma narrativa dessa rvcompensa aSila ?ora§em post,a
natureza tl a serVIço da orgamzaçao daél bn-
Já não sou mais político, » gadas de cúmbate».

------

-....... *=mS-W*!llHtt@-Ml!' Secretario do 'gOjll

eh t I· I vêrno pau!ista
oque en re po r

• • S. PAULO, 7 - Por "decreto
Ctals e extremistas de ontem foi nomeado o senhor

Armando Figueiredo de Oliveira
para exercer o cargo de secreta
rio do govêrno de S, Paulo,

•

Japonesas
SHANGAI, 7-Um represen

tante da Agencia Havas assiste ao

desenvol vimento da ofensiva ge
rai chineza na frente declarou: De
Shantung, pela primeira vez, a;

tropas chinezas procedem á ver

dadeira preparação de artilhar i.i
para atacar.

Parece que as colunas chino
zas conseguiram cortar as linha;
japonezas em diversos pontos.
Travam-se violentos combates

entre Puhien e Tancheng.
O objetivo da ofensiva chineza

, romper as linhas adversarias, le
vando a efeito uma ação decisiva
antes da chegada de considera
veis reforços japonezes que são
esperados,

Diminue o ""cllômage'
na Fran�a

Homenagem ao

presidente Getulio

PARIS, 7-As estatisticas ôn
tem publicadas acusam nova'ldi
minuição no numero de desem
pregados na lSemal1a terminada a

30 de abril.
O total de desempregados é

atualmente de 393,054, o quere
presenta 1.139 menos do que na

semana procedente, mas 24,000
mais do que no mesmo periodo
de 1937.

------------------------�

Não émais político

DESPACHOU COM O
PRESIDENTE O It.Jla
NISTRO DA VIAÇAO

ANTIOCHIA,7--Dois gendar
mes morreram e tres desaparece
ram durante um incidente ocor-

rido,· ontem á noite, entre um

grupo de extremistas e a policia,

Mudou de nome

RIO, 7-No palacio do Cate te
esteve ontem em conferencia e

despa0hou com o presidente da
Republica o ministro da viação,
coronel Mendonça Lima,

O chefe da missão
francesa seguin ou·,

tem para S. Paulo

RIO, 7 O gt'aeral Noel, chefe da
missão Militar franceza, seguiu,
ontem, a noite, para S, Paulo,
com destino a Ribeirão Preto afim
de assistir as manobras de tatica
que ali realizam 03 alunos do 3'
ano da Escola de Estado Maior,

Plt·omovido ""lU
C'lmpesino"�

CURITIBA, 7 -- Colaborando
com o mevimento nacionalista a

Sociedade Teuto-Brasileira mudou
a sua denominação para «Jau» e

elegeu o general Meira de Vascon
celos, seu presidente de honra.

Morte de um antigo
caudilho monar-

•

qUIco
LISBOA, 7 - Faleceu, em

Vieira de Leiria, o padre Candidll
Cesar, antigo caudilho monarqui
co que, por motivos politicos, va
rias vezes se viu obrigado a emi
grar para a Espanha, Brasil e

Argentina.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ALEGRE E FELlZ--com
Irene Dunne e Randolpn Scott.

Pr�ços·-2$SOO e 2$000.

f lorianº-poli�_

p GIN F I I

EXCLUSIVICA.CE EM
SANTA OATARINA
PARA «A GAZETA»

M O D A Amor por
telegl1D�ma

E" interessante observar a

mudança radical, que se tem
T ODEON., o lider dos A vida ao ar livre, a alimon

operado nos costumes de ODA gente sabe que o su- eillemas taçào nutritiva, o repou- o perio
desporto de inverno, nestes cesso artístico d� Danielle Dar- PROGRAMAS DE HOJE: dico e os execicior hsicos são

dois ultimas anos. A ele- rieux, em Hollywood, é o mais A'S 2 HORAS: indispensaveis para lortalecer o

gancia improvisada, de ou- absoluto que se possa imaginar. Vesperal Lider corpo e manter o sistema ner

trora, cedeu lugar á elegan- Mas, esse triunfo não podia dei 1) Centeoario da Cidade de Vas- voso em boas condições de aten
cía perfeitamente definida, xar de contribuir para o sucesso souras--DFB. der á agitação dos tere pos pre
de hoje. pessoal da joven, bela e inteli- 2) O I {OMEM QUE EU sentes, Nem toda a geot sabe
As casas de moda não gente artista francesa, que o ci· QUERO-uma ótirna co' orientar-se, neste sentido, porque

só lançaram lindos modelos
nema amencano celebrizou. média com Dor;s Nolan e desconhece, iulelizmente, noções

como criaram tecidos novos Dê modo que ninguem se ad- Michael W:1alcll, elementares de higiene, não obs
de tricot ou de malh� de I mira de que ('Iii, todos os dias. 3) ViVA A MARINHA--a tante os livros existentes sobre o

lã, geralmente d.e tons vlyOS. desperte as mais violentas, varia" notave l opereta marcial com assunto, Não se aprende higiene
Tenh? apreciado vcst.tdos· das e incríveis paixões. Dick Powell e Ruby Ke- por intuição, mas pelo estudo

verdadeiramente maravilho- Milhares de cartas recebe ela der. t! pela observação. Ha regras a-

sos. Ainda há poucos dias, a de seus admiradores apaixonados. 4) O MIS fERIa DO BAIR- i limentares, ha preceitos proííla-
princeza Natalia Saley�. hoje I E, corno não dispõe de mui- RO CHINEZ - continua- ticos, qxe devem ser conhecidos

Mm�. J. Ghapman
.

'VIt ilson, to tempo para perder, Danielle ção desse seriado. com certos pormenores para se-

surgiu com um conjunto de I encarrega o proprio marido de Preço-l$OOO. rem eficientemente praticados. Em
mousselíne de sêda preta, ler a sua correspondencia e de A'S 6,30 e 8,30 HORAS: relação á alimentação, por exern-

"drapeadan na barra da saía, I ihe mostrar apenas o que lhe Sessões elegantes plo é uma verdadeira lastima!
d� um efeito oriental. ,O cor-

parecer mais «engraçado». JEAN MUIR E DON -\LD wo- A maioria do povo come, mas

pinho desenha uma simples Henri Decoin, o esposo, tam- ODS 00 intenso drama da War- não se al.menta. Daí serem he
hornbreira, deixando as c?s� bem se drv �rte à custa dos que ner

.

,quentes os predis.po.stos � tuberc�lotas nuas, com um largo cm iquerem corromper-lhe a mulhe:, i Juramento de me- I se, os nerV030S e rrrrtaveis por sim

to de veludo tambem pr�to. \ 1", portanto, aniquilar-lhe a_ fe.h -I dieo. pies carencia nutritiva,e5�er.ialmente
O pequeno bolero, porem, I cidac'e, E vai Íen.io, e vai nn- Preços-2$SUO e 2$00 O de. certos eJe:nentos indispensa-
também de veludo negro, I do Ab

. - - veis ao orgamsmo. A carencia
h I d d f h I d b t d d b 'Ih t é

.

, rrrao as sessoes:
I f f

'

J·fMas averá a gum mo o e azer c egar á a ma e ron- encrus a o e fi an es Um dia destes Damelles re-
PLANTIO E LAVAGEM DO CA- os onca, por, exe�p o, roam es-

ze e aço dos armamentistas, o apelo angustioso para que veja no forrado de vermelho e nesse cebeu urna declararão de amor 'DF;:) I ta-se por disturbios da esfera
id d f d ld d

'

f d Ih
� FE- b 1

d f' dpacato Cl a ão, trans orma o em so a o, um seu Irmão que so re contraste
.

o verme o com pelo telegrafo. O despacho, no
Ut'v1 MAu PEDAÇO. PARA O nelvos�, a estac�r a <l.lta, P-

e pede ar>enas q!l':; o deixem viver em paz com sua lamilia e no O preto reside toda a beleza e stilo próprio contem 2 500 pa- G 'O d h
,.

I id memona, o desanimo, a mquie-, "' t' " i\1 - e"en os co Of! os . .seu tral---dho? da toilette que todos aprecia- lavras e está gravado em 22 pa- tação, as palpitações, a IOcap"- 1_
Haverá palavras tão eloquentes, tão cheias de fé e de ramo ginas. Ássina-o um desconheci- FOX AIBPLAN sidade para esforços prolongados.ardor capazes de lazer meditar os grandes banqueiros mternacio- Certamente, dominam os do de DetrOIt. I NEWSN.20(46, As vitimas destes m�les deve�riais. na injustiça que faz a todos, a ambição insaciavel que os tons escuros em todos' 'os A atriz espalhou o caso. E odentar·se pelos pecelt.:>s de hl-

impele a acumular riqueza!, apenas pan alguns? conjuntos de noite, com pre- como lhe perguntassem o que c�ntendo as seguintes reportagens:
I
giene moderna e, ao me�mo h m-

Quem pocler4 convencer aos revoltados ao� anarquistas, ferencia, entretanto, para o dizia o signatario, ela confessou: ESPANl--:lA-Funerais das \hi· po, procurar um médic.:l. No
aus pregadores. de doutrinas �iolentas e 5ang�!narjas, qu� a des-I branco, e p�ra, o mal va, que _ Não tive a ciencia para mas de bombardeio aéreo I caso de carencia f05fol ica �erão,
tru ção da socIedade, o anqUllamento da famJlta, o atelsmo pa- I se tem prmclpalmente nas chegar ao fim do tF.leguma. de Salamanca. com certeza, recomendadas as

gão, férem a criatura humana no que ela tem de mais nobre e: recepções uficiais. Rivalizan- ESTADOSUi'lID03-Trernen- injeções de Tonofosfan da Calà
oferecem-Ih"! em troca do divino, o bestial? ..

'

do ·com () verde escuro e o .."....._ da nevasca impede as est.ra- Bayer, que em poucos dias re-
-

(3�������r#l�t..."''''''
Como se podc-Iá provar aos invasores e imperialistas, que I negro, {} azul marÍnho cuns- , � das nas ffi()ütanhas da Ca· temperam a� forças físicas e lIer-

d I � Sebastião B. Víeíra � Itodos os sacrificios que se impuzeram, na ,meia as conquistas, só titue a nota sensacional do � I!r. liforniil.
I
V05étS das vitimas,

plantou e fez crescer vigorosamente nos sólos escravisados, o fer- dia. � Hermini; Vieira � ITALIA-O raid Roma-RIO de
. _

menta da libertação, o odw do vcncidu wntra o vencedor? As aplicações de ouro, em � � Janeiro. Ve �"3 tidosInfelizmentE., só podemos dar a essas imprecações doloro·· fórma de iOl,has, asas e mllti- � comunioam ás peSSÔ?8 de suas � ESTADOS UNIDOS - Cinco
n eg íoSsas, r�postas desoladoras-ilusão, &utopia·, impossivel. vos decorativos de toda es- � relações que sua fIlha HE- � "alentadas" belezas provam

Mas ficaremos então, tudos (IS bt:!m intencionados, todos pecie, ornamen tam os mode- � LOISA contratou_casamento � que são excelenteli mergu.
os que estamos prontos a combater o bom combate onde ele se los escuros. � com o sr. SIMAO GON- � lhador as.
apresente, assistindo desesperados e inativos, ao esfacelar-se da 50- Tais conjuntos embele·1 � ZAGA.

� EGITO-O casamento de sua

ciedade, ao retrocesso do homem á vida bestializada da rapina e da zam-se tambem com guarni- �- viuva Maria J�lia � majestade o rei farouk I'
caverna? ções de lantejoulai de todas �. Gonzaga � ESTAD�S UNIOO?-Auto-Vamos procurar o origem dêsse descontrole mundial, va- as cores com bordados a ou- i comunica ás pessôas de suas �I mpvelS emprestavels são de,s,100S investigar a causa desse desequilibrio coletivo. Pesquisemos ro e com fio res de grandes � relações que seu filho SI- ; trUldos para segurança pu·
com ardor, com dedicação, profundl1mente. Veremos então que dimensões, de co�es vivas.! MÃO contrat�u casamento � _, �

blica.
.

.todas essas anomcllias perturbado�as, que armam os homens com ESias flores são dispostas de � com a senhonta HELOISA � ES1 ADOS UNIDOS--Avlões
tanta tenacidade, contra tudo que Ih�s é capás de fazer feliz, forma absolutamente nova. � V1E!RA. . . � ('e b011bardeio do Exército
têm realmente uma unica origem-a criança 2;incompreendida. Já não se prende um ramo ij Fpohs" 5 de maIO de 1938 � do; E,tuJos Unidos visitam

A tarefa é longa, bem o sabemos, para mais de um

se-Ide flores no peito. Colocam- � if::����, � a América do Sul.
culo t$lvês, e por �sso. me imo grecislmo� inicia:la já. Não assis- ,e p;rto d.os .hombr�s pedun- � � HELOISA � �tiremos á grande vltona, mas )a nos sera glOria bastante, o ter- culos flexlvels de f1orçs, que � V e � _ _

� l:INES (:OROADOS
mas feito parte das pioneiras dessas cruzadas maravilhosa que al- caem pelas espaduas, noroo���� SIMÃO #.�� REX, ás 2 horas:cançarão um dia, muito longe, mas um dia certamente, a esplendi. sentido de decote, ou então � �da realidade da Paz Universal. que morrem adiante, na ê.ltu- � noivos � O TEZOURO OCULTO-inicio

Embora aejamos poucas as primeiras semeadoras, sabemos ra da cintura. uutras vezes ������� com Ralph Graves, Ruth Mix e

Ih d David O'Brien,que a bôa semente aumenta progressivamente as co eitas e com põe-�e um monte e rosas
entuiiasmo antevemos hoje, a prodigiosa colheita futura de que S'!- em uma dcs cadeiras, ou de- Os eh.péusrão semeadores todos os homens da terra, originada em parte da senha-se com dois lírios ou

nossa modesta mas esforçada semeadura! açucenas uma decoração ele-
Compreender a criança, reconhecer-lhe os direitos, auxilia- gante. que vai do centro do

Ia a escolher na multiplicidade dos aspétos da vida, aqueles que decote aos dois lados do
podem terna-Ia feliz, protege-la e guia-Ia desde o instante que a mesmo.
vida nela se manifesta, é obra de amor, de carinho, de dedicação -------------
profunda e consciente, que exige verrladeira espirito de abnegação CHARLAUTH,e vontade sincera de acertar.

E' missão 'lue pertence primordialmente ás mães e áquelas
que as substituem na educação fisíca e moral das criancinhas. A
criança precisa t� é indispensavel que tenha a âssistencia de alguem
que a compreenda como merece, desde: o momento em que na;ce.

E', portanto, implescindivel da palte de todos os responsaveis pela
formação de uma criança, o conhecimento perfeito do que lhes
compete fazer, a vontade perseverante de agir com amor e con·

justiça e muito especialmente a consciencia sincera de seU6 proprio�
defeito� e limitações para não deixa-Ias interferir perigosamente
no grandioso proposito a que se votaram.

Assim preparadas, assim dispestas estaremos todas aptas lhe extinguirà as sardas, panos.
a transpõr a muralha altisima que nos separava ate' então da alma cravos· e espinhas, sem a minima
infantil e poderemos penet,aI nesse templo encantador e maravilhow irritação, deixando-lhe a cutis
onde seremos iniciadas no· sublime-segredo da infancia. I limpa,. macia e fresca.

A

Direção de -RO $> !== .....

M ARI E
��,�"c,'J. -, ,� . !'

�C'ARTAZES
DO DIA

Fortalecer o corpo
para tensbons

Diva de Miranda Moura

� crio l1ça in
cornpr:eendtda

Neste instante da vida mundial todas as almas bem for
madas, os corações que pulsam de verdadeiro amôr pela humani
dade, as inteligencias esclarecidas, os sinceros e convictos pacilis
tas, assistem, atonitos e amargurados, á onda de insania que vai
envolvendo os povos da lena e sentem o temor de vel-a crescer, a

ponto de rr ergu'har todos os países do mundo, na mais cr'uel, vio
lenta e iníqua das guerras.

Todos os meios têm sido empregados para proteger o ho
mem contra a sua propria loucura, libertai-o dessa febre de auto

destruição que cada vez mais o empolga. Pedem aqueles que o

desejam salvar, que êle pare um momento nessa carreira desvaira
da pilra o abismo e contemple o qUI! será a sua recompensa, no

flOdl desse caminho que lhe aponta a ambição desatinada.
Depois de todos os esforços das palavras àe aviso e de

cuidado, das campanhas empenhadas para esclarecer a humanidade
de que está lutando desesperadamente contra o seu proprio bem,
chegou-se a uma e absoluta convicção-c-só se conseguirá desarmar
o homem de tudo que leva ao exterrninio, desarmando-lhe o espi-
rito.

ROYAL, ás 2 horas:

A VOZ DO OUTRO MUNDO

A côr negra conti"úa a pre
dominar, mantendo o seu presti
gio conquistado já há varias es

taçÕêS. E' comum, porém, ver

luzir, o negro dos tecidos, atra

vés de gu:uniçàes pratelldas e de
lantejoulas coloridas. Esse brilho
é uma especi� do reação indis
P Dsavel.
, .

I Noticias do dia i•
•! o jornal einema-:

: tográfieo MAIS I• EM DIA •: I

II: o Rex apresentará

hOielum nouo rôlo àas NOTICIAS
DO DIA editaàas pela metro
e ! ujo resumo àamos a se-

I guir: II EE. UNIDOS: Uma neuasca •
que CIurou noue aias; :·1 ILLINOIS: Vítima àe uma

••inunàm;ão;
• FRANÇA: 620. flxposição àe •

: . cães que àurou 3 CIias; :
• •

: Páginas femininas :
o :. Agasalhos no ualôr àe ZOO Imil CIo lares, ueràaàeiras
• riquezas I: Uma mulher que ganha a
• uiCla CIomestiranà... féras
: ITALIA: romemorações fei- ·1• tas pelo Exército que, pe-( ,: Ia ]0. UI?Z, emprega o pas •
• so-éle:-ganso, agora oficia- •
• lizaClo; •

: LANGLEY FIELD: 10 farta- I• lezas aéreas em uiagem
: para a Argentina paro a

I• pOSSIZ ào nouo Pre5làen-
• te"· '

•

; Páginas esportivas I
... o esporte p-m toúa a parte; i: SAN FRANCISCO: Uma ba· •
• leia que. se chocou com •

I um nau!O. :
\ l

CHARLAUTH

Na endumentaria das
onde ha fant�sias mais
sas, é nos chapéus e

para festas.
Os chapéus, apresentam a 5pe·

tos jameis vistos formando uma

combin?,ção (combinação?) ex·

tremamente estravagante com 3

fanta.�ia dos pll1teados.
Os novos véus são bordados

com lantejoulas. Com êles, ta

pam-se os olhos, enconde-se a

nuca e formam-se. no al(o da

cabeça laço� que se assemelham
a flores de grandes dimensões.
Tambem se usam flores -em ci

ma das ol'elhas. Vêem-se, ainda,
chepéus feitos de plumas e de
ti[as de veludo, algumas doura
das e bronzeadas.

�enhoras,
andacio
toucados

VOLANTES RIVAIS com Char
les Quigley e Dorothy Wilson,

A CERCA I;..JIM1GA-com
Charles Starreit.

Preço-l$OOO,

-A'S 4 3ú, 6,30 e 8,30 hs.:

é o creme que revolucionou o

mundo velho, e, óra revoluciona a

AmeJica do Sul.

SOCEGA, LEAO! com

Gordo c o 1Vlagro.
Preçr.s-2$SOO e 2$000.

.'

CHARLAUTH com Liouel Barrymore.
não é um creme comum TUNEL TRAl'ISATL�N

TICO com Richard nix,
Preço-1$OOO.

--A'S 5,6,30 e 8,30 HORA.S:

,

�.,. <\",•. - -_ .•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.

J A I R O � A L L A D Ocípal foi notificado ontem que _ = • _

.

uma senhora de nome Cerreias
deu á luz a sete gem�os, nas

proximidades de Bayão, sendo um

menino e seis meninas.
Acrescentam detalhes não ofi-

ciais que a paturiente e os sete

gemeos estão passando bem.
As autoridades estão empenha

das em procurar confirmação da
sensacional notícia.

Achando-me quasí restabelecido dos fertrrtentos que recebi no

acidente de que fui vitima, no dia 5 de fevereiro u'trírno, ?itã(\ posso es

quívar-rne de expressar publicamente a minha Imorredoura gratidão,
aos Exms. Srs. Drs. Antonio Vicente BulcãoViana e Ricardo Gottsmann,
que, como meus médicos assistentes, grande interesse demonstraram
no meu tratamento, quer visitando me assiduamente, quer empregando
todos os recursos para minorar meus sofrimentos; aos Exmo'l. Srs. Ten.

EMBARCADEIRO, CUBA, 6 CeI. Candido Caldas, digno comandante do 14'. B. C. e capitão Silvio PORTO ALEGRE, 7 - Vi»i-
Foi confirmando que a senhora Pinto da Luz, esforçado ajudante do mesmo Batalhão, por tudo que a

. d d ' .

J' ,

Casa Nova Correias, de trinta mim foi facilitado, durante a minha enrermídade; ás dignas e vírtuo- tan o. � surpreza varias esco ,IS

sas Irmãs de Caridade, que me serviram de enfermeiras, pelos esrorços.] estranjeiras de Nova Hamburgo,
e quatro anos, auxiliada por uma díd •• 1· t,'

.

d T
.

��idados e desvelos despen 1 os para o meu pr�mt.?�res ..ane e.cl.men O; o secr,e�an� o �n!,enor cons1�-parteira, deu á luz a seis meni- as pessoas que me socorrer�m ;"0 momento do acíder..�, pelo mUIt� que tou senas irregularidades e veu
nas e um menino. O parto veri- fizeram, empregando os pnmeiros recureos aos seus alcances, aos dignos Ii

-,

d '

auxiliares da Policia Civil, que se prontificaram, com o maio r cuidado, IC.OU que .nao esta. seno o
_

CUIl,
ficou-se no dia primeiro do cor-

em recolher-me ao Hospital de Caridade; a todas as pessoas amigas que prida a lei de nacionalização do
Na Argentina, os progressos da apicultura vão mar· rente ;nês..�ontrariamen1:e ao

me honraram com suas vísítas, quer naquele hospital, quer em minha ensino.
chando num ritmo ascendente verdadeiramente notavel. Con- que fOI notlcmd.o,. as crianças rcsidencía, pelos momentos de conforto que me.proporcionaram. Em várias escolas havia pelas
forme revelou o último censo agro-pecuário, existiam, em morreram e o pai afirma que sua A todos pois, renovo os meus agradecímentcs e rogo a Deus

d I
-

1927, naquele pais, 133,079 colmeias, que em 1938 já eram esposa não está passando bem

I' p[;.ra
que lhes recompense os beneficios que me prestaram e os votos de

I par.e �E! cartaze� em. a emao, r a

I h 'd·' felicidade que me desejaram. maiorra delas 80 havia uma pro-
262.322, Quanto a exportação de mél, passou de 16.830 pe o que c amou um me ICO.

_ Icssora de português e numa d��:-l
quilos em 1891 para 385.403 quilos em 1935 e finalmente se

• \Tia;uteá O iute••,'entor SA"JTOS.FlorianoPoliS, 6 de Maio de 1938 (a) JOAO PERMHJIO DOS I
esc01�s, afinal, o secretario fu�elevou a.1.075.000 quilos no ane passado. IJ I J:.

I b d f.

o ranoeu!lie
-- rece I o por pro �ssora que m.u

A experíencia de outros povos, documentada nas CI-

'[
II

I --m-L1!!!-z_ o pr0tug�L-.....,..q,ee-,Nz.: ,fras que observamos acima, representa o melhor argumento G1tt!AQ!W =_ Meti."'" ?rrzry�4 _�_ ��"'="

em favor de uma campanha, entre nós, com a finalidade de CURITIBA. 7-0 interventor Ma- � B
ativarmos a exploração da apicultura, que é, a toda eviden- noel Ribas seguirá no proxírno do- rr� �cia, uma riqueza valiosa. mingo para a capital da Repttblíca.�!

a ec no ln .6)C f�\'1
Felizmente, a apicultura não tem sido por nós, ca- , �i. "" ..

,., ��tarineuses, despresarla. Santa Catarina é um dos Estados i Preso incomunieRvel1 Ô
'

;J
que mais tem explorado esse grande manancial de riqueza, �i' I;,j
com a existencia em seu territorio de cêroa de 20mil colmeias. CURITIBA. 7-Foi preso íncomu-: �:; f.�

Não deixaria, todavia, de ser um grande passo a nícavel e será enviado para o Rio o ii �� Não tolére O esbanjamento, o despereílcle, em sua casa! Côrte o �l
orga!li�ação, eu:: bases racionaifl: que os restantes Estados ,

sr
•.�onra.do t Sado,wski, _,instmtor da �� mal pela raiz, eomeçando hoje mesmo a ecenomlzar e �jii I brasileiros seguissem nesse particular o exemplo ele Santa

l'
Sociedade P�l�neZa }unak que. duran- �

.. �.:. �.Ja Catarina, explorando, por sua vez, a apicultura, cujús resul- I� te a assemblea l'fal1z13a ontem �J'�- ;t� Adquira o tamoio "fogão GERAL�', o "Ieader da ECONOMIA-' 1�

II tados são sempre positivos. II
curou p.\l1bargar a açao do capltao �l itas cosinhas brasileiras!'

�.i·..�. l II Áda�to. r�p!e.::;entante do curnando da h O UFogão GERAL" não precisa de Ufogo cerrado" para esque!l1l- �.1.

--------------- -� Regtao. ;� tar••. G�5ta menos 80 "I. do que qualquer outro fogão. r1l

úM"G-----riE*ÊSPIRITO i

-----.

l� Visite hoje meslno o nosso mosi:ruau'So para certificar-se da qua- ��
�uw__'_!l.--m---jVende - se �:'� li Eidade do Fogão "GE L" / �A

(Di·. Renato Marcos) 1 aireguezada qu�tanda co- f� ��
, .: nhecid,\,por "M�e.rcadinho H i�

Ha em toda parte proolemas magnos, a desafIarem a ação I Popular , no CéUS frede- I� 11= •

D b·�·d d P f·
- ��dos governos, no sentido de solucionai-os convenientemente, em be-. rico Rola n· 10 I'! LCOnOmlil,..sl ura iii a e putIIi1II er elçao (.}J

neficio da sociedade e do estado. Problemas de maxima importan- I Ver e tratar no mesmo. I H DEPOSIT.:\illO E REPRESENTANTE GERAL ti
���i;lêe n���:::ri�e=e�o�g�:t:�� ���sg��:r�����:,ç�e�s;amn�o pa��n�� :

Ci;b;�d��;·-F�;;;i�;'-�:r�·� � 11 A...

��
tituirem ele;; maculas inapagaveis na �ida desses.lugarais, a

e.viden.
rios Publicos Civis de .�.'.�.... '.

1-1 Lll mi � !;jeiarem falt.a de zel? e _de con:p.Feens�o esclarecida, por parte dos S. Catarina �,� Canso Mafra,· 41 -- B loja fone 1561 ��
responsavClS pela dJreçao admwIstratlva. ;i� h

A

S. Pa�lo semp�e. foi um estado em que os grande, proble- «CAIXA BENEFICENTE» ,

mas tem estudIOsüS sohcltos e abnegados, procurando resolveI-os ra-

Icionalmente, dentro de um alto sentido pratico e com prestes;.) que Comunko aos srs. Associados que
� urgencia deles determine. nesta data, conforme recibo em nos- i

Tenba-be em mente o caso da lepra, contra o qual um;; so poder, foí pago? D. Lucinda Cor-I'arrancada verdadeiramente bandeirante se arremessou, num esforço reia Gcumiché a quantia de um con·

sobrehumano e herculeo, pela extirpação desse kisto do meio pa ll-

r
to e trinta mil reis (l :030$000). im- I.lista. portancia, liquida do l' peculio desta I

E aí estão, espalhando-se por todos os recantos da nOSS:1 Caixa. pelo falecimento ultímamente!
terra os leprosarios, verdadeiros postos de benemerencia, de cu ra nesta Capital do é:ssocíado sr. João I

e de investigação scientifica, a provar, alti-eloquentemente, o no�so Grumiché. :
espirito de realização e a compreensão (fue temos das nossas gran- Está sendo feita no praso de 30 i

des necessidades. dias a CObréi.IlCl do 2' pendio em'
Um problema, entretanto, carecia de melhor carinho (ln, nossa Séde á R. Cons�lheíro Mafra. 2

i

dirigentes paulistas. Era o dos loucos, recolhidos nas nossas cadeicl:" (2· andar). !
publicas, enjaulados nos xadreses dessas mesmas cadeias, corno si F1oríanopolí,�. 20 de AbrH de 1938. t .

fossem animais ferozes e chEios de periculosidade. E' certo que se í

procurcu dar remedio a esse mal, sem contudo chrgar-se a um re- ADOLFO BITENCOURT SILVEIRA
sul'lado imediutamente pratico. O mal continuou sem S( lllção, (::1 Diretor-Presidente
nossas cadeias continuaram cheias desse:! infelises, até qu?' alguem,
dotado de inteligencia penetrante, ,)rientado por um coração bonis
óm0 e partador de uma mentalidadt> arejada, resolveu levar avan-

te o trabalho grandioso de dar remedio a esse injusfificavel estado

Adftr�ça-Ode cousas. V U
Foi o Coronel Dulcidio Cardoso que, assumiu a pasta da

ISegurança Publica do Estado de S. Paulo, deitou logo as suae vis- é a marca que domina na atuali-
1 as para o triste panorama que ofereciam as nossas cadeias e ime- dade e dominará sempr•.Qualque- 'I'diatamente cuidou de dar melhor abrigo aos infelises atacados de .

·d d dque sela a sua neeeSSI a e e
Imolestias mentais, que jaziam por toda a parte, abandonados, sem perfumarias, prefira sempre Iconforto, sem tratamento medico, como si fos�em verdadeiros ani- as da marca

mais, sem nenhum direito á saude e á vida. �
E o Coronel Dulcidio Cardoso, enfrentando resolutamente Ad«n�ae:ão I

esse problema, vai solucionaI-o prontamente, tendo dado já inicio 1 I
ao trabalho, explendidamente humano, de arrancar os infelises insa- I

nos ás cadeias publicas, hospitalisaudo-o� e dando·lhes tratamento a- IIdequado e preciso. Irmandade do Se- .

E' um gran.de serviço que esse patricio eI?ine�te presta ,a: nhar Jesus dos Pas-!
S. Paulo que, por ISSO e por outros atos, ha de mcllJll-o no rol I • I
dos seus grandes benefeitores e a de proclamai-o paulista por bene-!

sos e Hospital de i
merencia. .

Caridade I

•�"•••"•••••••••••••••"••••••••""••••••••••••••:I I
•

S V··.., S V·· t ,:
VE'RA CRUZ I

i w....rs._._ laJ!n�:..:: rs. laJon es. II De ordem 'da PrC!lvedoria da!
13 ·----'@·IIrmandadedoSenhorJesusdOslI Não esqueeam que a Fabrica i P@ssos e Hospital de Caridade e I

'

(9 PINHO é a uniea que coneel�ta e re- f) I de conformidade· CGm o que pre- .'
: forma tod�ls as suas malas, com rapi- : II ceitúa o artigo 98 do compromis- �",
(ii) _ : ,so, faço publico que, a fe,':!ta des-

le
dez e perfeieao. e I

ta Irmandade se realizará domin�
RUA SALDANHA MARINHO, entre João Pinto : I go, 8 do conente mês, ás 9 ho
e Tiradentes--Fabrica PINHO. : I

ras, na Igreja do Menino Deus,:
• .

I S
- ,

"•••��������.!!�$.�!,�••,.ee&�.�.!!!t�.!!.!.�>e••�!!�..�! I �v�n;;��, �ef�Jere:mo�rmA�ton�� I·, • • ,I Waterkemper.
ornelros e serralhelros ...mecanlcos Pr�vin0 aOB Irm_ão�, que ac�ar-l

me-el com o Irmao TesoureIro, I
I
encontram pronta colocação pagando-se bons no Consistorio da Irmandade, pa-
salarios. i ra o recebimentD de anuidades.

I Consistorio em Florianopolis,

I
de maio de 1938.

I GUSTAVO PEREIRA

�.. I_----------.------------------�-I

A maiona dos nossos agricultores ainda não se aper
cebeu da formidavel riqueza que é a criação de abelhas.

Aind� não se dispuzeram � exp!or!r .recionalmente e t�r�r. to
do o pa ,·1 ido desse potencial ccon0I_l1lco, que t�'m possIbIhda
des de H� transformar em um elemento de prirneira ordem
na riqueza nacional, á. semelhança <lo qu� acontece em o.u
tros países, que �e adia toram no aproveitamento comercial
das colmeias.

� Na California, por exemplo, I� no Canadá, o mél e

[I cêra das b.:;c.:�lt:_; ;lgt'r::m com indi('('s ('!evildissimos entre

os artigos de exportação e todos os anos contribuem com

apreciaveis quantias para a balança comercial dos Estados
U i;irlns (' (10 domínio britnnico. A proeucão do mél e cêra,
na Caliíornia, só é superada em valor peias das Irut.as; e é

preciso não esquecer que 33 frutas da Califórnia fendem mais,
anualmente, do que o café brasileiro. No Canadá. f'lR colmeias
dão trabalho a cêrca de 25 mil pessôas, e produzem, em

media ar-ual, 150 mil quilos de cêra e 10 milhões de quilos
de mél. Em 1936, o Canadá exportou 1.250.000 quilos de
mêl.

S. A. Metalulogiea Oto Beunseh

JOINVILLE
Seeretario

- -_,.,..

AGRADECIMENTO Não estã sendo
cumprida a lei de

naciona!ização no

Rio Grande

FAB-RICA DE ESPELHOS

E

BIZOT AGENS DECRISTAES
•

Vidros para vitrines Vidraçaria em geral

todos pedidos do interior
atendidos COIll a rn.axillla

solicitude

",..,

sao

DE

,..,

LOMAOs GUEl

Post,al, 19

Curitiba Est� do Paraná

Representantes nesta capital

MACHADO Cia�
PintoJoão (;aixa Postal 37Rua

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A4ltENClA DE VAPORE.S1
Ccmpaohia Salinas Perynas-c-Rio
?ru!g Torres & Cia. Limitada - Rio
Navegação Brasileira Linlitaoo-Rio
Navegação Cabofriense l.tda.c-Cabo Frío
Vandenbraedo & Cia.-Santos

VIAGENS Dlf;!.E-TAS PARA O P0ftTO DO RIO DEJANEIRO

Navegação entre BUCAREIN (joinvile) f: SANTOS,
ANGRA DOS REIS e RIO DE J ANE!RO, dlréta-

mente, sem transbordo
Tem sempre vap."� em porto, carregando

Encauega-se de classificação, medição e EMBARQUE de
todas as espécies de madeiras serradas, beaeíicisdes e em

tóros etc., cereais e mercadorias elO geral, para qualquer
Eorto do Norte ou do Sul do País, bem como para o Exterior
Recebe cargas de tmportação]do País QU, do Ex'
terior, para desembaraço e" redespacho para AV·ISO Recebe-se cargas e encomendas até a véspera das saídas dos paquetes

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

Di,SVl.() DA E. DE FERRO ARMAZEM PROPRIO testado de vacina. A bagagem de porão deverá ser entregue, nos Armazéns da

. SeRViÇO GARANTIDO E RAPIDO-PREÇOS MODICOS Companhia, na vespera das saídas ate ás 16 horas, para ser conduzida, gratuita-
H'= . &r775=----;;n* - Mê5. ao es •

.

dr rnenté para bordo em embarcações especiais.

�� �� ESCfUTORIO-PR1\ÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 soa. (FONE 1250)

� ..
ARMAZENS-CAIS BADARÓ N.'3--(FONE·I 656)-END. TELEG. COSTEIRA

A Favorita

mndf16.@o Tele:;.: DOLH. - C�kxa Postal, 32
uS. FRANCI9CO DO SUL-- STA. CATARINA

Em loteria a sua favorita

Rua Felipe Schmitd n" 7 e 17 a

No�Estr��ito Ponta do Leal

alL.HETES

Federa! e Santa Catarina

NOS CL<\SSICOS ENVELOPES FECHADOS

Banco do Brasil
Capital

FIAdo da reserva
10G.i]OO�OOO$OOO
"259.746:100$000

EXECUTA TODAS AS OPERAÇOES BANCARIAS

••.INCIAS E CORltIiPOND1LNTIiS KM TODO O PAIZ
ÂU1ft!U LOCA.L RU.A. TRAJANO, No 13

Abana, em conta corrente. os segúintes juros:
Dep. com JUf'),� (COlillE'RCIAL SEM LIMITE) 2% ala
Dep, Iímítados (limite de 50:000$) 3% ala
Dep. populares (idem de 10:000$) 4% ala
Dep. de aviso prévio (ie quaisquer quaatias, ;com retiradas tam-

bem de quaisquer importaacías),
cosi avíso prévio de 30 dias
idem de 60 dias
idem de .•90 dias

DEPOSITOS A PR.A.ro-FIXO:
po 6 mêses
por 12 mêses
Com renda men�a.1

LETRAS A PREMIOS.
por 6 mêses 4� a. a.

por 12 mêses 5% «

Sujeito ao sêlo pl'oporcil:lnal.

Expediente: das 10 ás 12 .e das 14 ás 15 horas
Aos sabados: das ,. ás -,11,30 horas

�._.- _. ..

E"dereço�� telegrafico: SAT.LLITE�"
TELEFONE 1.114

A Casa Mijscelanea
não precisa de reclame, visite suas exposiçoes e ,�

verifique os seus preços

R. TRAJANO N. a
FIorianopoUs

.,.&����_v�����
� �
1\1 Cálculo de qualquer Ptanta.execução, fís- �
� estrutura em con- calízaçãc e direção I!
� ereto armado de ODi as �
� e ferro Aparelhamento com �
� pleto para constru- �
� ções de pontes em �
� concreto armado �
� �

��
�
�,'�'�J RADI(")S� Para se� concerto, procurai a

� Casa M'I51cal, que conta com a

� �:�:��a melhor montada na C�·

� _

Rua João Pinto, I 2

-� Associação
Comercial de

Florianopotls
A Associação Comercial

Obras contratadas nO�UIJI··'llsemestre de Florianopolis tem o pra-
illiI zer de avisar que acaba de

� de 1937 � instalar em seu Consultoria
� � juridico uma See�ão de
� dQnte emlconcreto armado sôbre o Rio Passa Três (Estr. Curitiea-S. Mateus) � Cobraneas a cargo do
� Ponte �eac()n(:reto armado sêbre o RiQ S, João (Estr. ICuritiba-Ioinvile) � respectivo Consuitor, Advo-
� Prefeitura e Fórum de Mafra � gado dr. João José da Sou-

� rupEscolar de Mafra � za Cabral, encarregando-se

� Grupo Escolar de Rio Negro � este das cobranças judiciais
I � Crupe Escolar de Iratí . � ou amigaveis de debitas re-

� Maternidade de Rio Negro � ferentes a contas comerciais
� E�tação Experimental de Vitdenclas ernTijuco Preto (Paraná) N de n[ sacias, podendo os

� DIversas construções de residencias � interessados Se dirigirem á
� . � nossa séde, á rua Felipe
����V��P'..oN�A�ô"��A\.VAVAY� Schmidt n, 8 (sobrado).

Companhia Nacional de Navega ..

çã.:J Costeira
Movimento Maritimo ..Porto Florianopolis
Serviços de �assa

.

d r....

elros e '. e �.���:__Jlft,.!_.._,__S2J!2,-' .�__� ._,_. I

Para o Sul IPara o Norte

Imbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto

o Paquete ITAQlfAIIA' sairà�-;:�:, IImaio para:
O Paquete ITAGIBA sairá á t 3 de maio

para:
Paranaguà, Antonina,
Santos, Rio de janeiro,
Vitória, Baía, Maceió.

Recife e CabeJelo

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

Alegre

Para mais informacõas com o Agente

.J. SANTOS CARDOSO

Omar Carneiro Ribeiro

Rua i151de:JNovembro, 418 ..
SALAS 12.�.e 13

l' ANDAR

TeL 1503 Curitiba • Paraná

Allwcg.sIID
J Bayer Fi I ho

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

---_._--

Desembargador
Salvio Gonzaga

ADVOGADO

;'(ua Trajado 110. 29

Valdegn1r1r
Burigo

Inscrito na Ordem dos
Advogados - Secção de

Santa Catarina

ADVOGADO

Cobranças 8migavsis •

ju�lci8'S
Comercio-- Civil e Crime

nas comarcas de
URUSSANGA e

ORLEANS
Escritorio em URUSSANGI\

Santa Catarina

A DIRETORIA

.. - tr 4'''&1

Formidavel ! S.andalias e aapetos de
tiras Calçados de todas as qualidades aos

Grande vendas estão sendo feitas das maqui-
, menores preços, desde 10$000 e di-

nas de costuras e bordados marca METEOR. (ln- retamente da fabrica.

dustria alemã). Não adquira sua maquina sem co- CORTUME .... BARREI ROS
nhecer nossos preços e condições de venda. A. LHEUREUX

Lições de bordados gr.atís Fabrica de Calçados, Chinelos, TAMANCOS, Ca ..

Informações com o representante j. Braunsperger. sacos, Gorros de couro, cintos, etc.
e jçsé Gallíani. SEÇÃO de vendas a varejo e atacado

RuajConselheiro Mafra, 66 RUA CONSELHEIRO MAFRA, 39

I F_L_O_R_I_A_N_O_P_O_L_IS �__� � pe_d_id_O_S�d.O_i_nt_e�ri_or__á�C_a_ix_a__po_s_ta_l_1_2_4.. 11

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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da Sul,

Jolnvile, Lages, L.gun�, São

- ....

TuIJarão

Francisco �Jc Sul
,

MOSTRUl��R I O·:�EM:
,,.,,'

.t-

M EC)I (::0
Especialista em moiestias de ereanças, nervos

impaludismo e moléstias da pele
Tratamento do empalsdismo e das rnalesttas da pe

le e nervosas pela .}1utoherriotherapia
Consutiorio e resideneia+vrese 15 de Novembro, 13 I

Telefone, 1.584 IC��:-Da!._!?_às __l_!__�_�_�_!_�_!:� .��. horas_

_...g'AA....tHt &&

MC)!E'�S·i:ié1t� d Oper�açoes
dos

OL.HOS
OUVIDOS, NAr�IZ E GARGANTA

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

de Florianopolís
Membro da Sociedade de oto-rhino Iaryngologia doRio.

I Consultas diarias das 4 ás 6 J 12

I] Rua Visconde de Ouro Pret,-" J I - FLORiANOPOLIS

Dr. Waldemar Niemeyer
Médico oculista

Docente - livre de Oítalrn. da Universida
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 até 12
DE M,A,�O

RESIDENClA: HOTEL LA PORTA.
Consultorio: Rua Trajano. 1 - (junto com o dr.

Carnará Martins,
Das 9 ás 12 e das I ás 3 horas.

D. Fama Mundlall. '.. .,. ]I._-�;--

Vias Urinarias

7ratamento moderno das
mo/estias do Pulmão

Cousult-R, joãe Pinto, 13
1 elelone, 1595

Res. Hotel Oloria-F�ne 1333
Consultlls das 13 ás 16 hrs.

Advogado
n. 7(), - Phone- 1277. - I. RUci Trajano, rr 1 sobrado

jCaix 1 �OS!al� 110 L_:elePhone _no �458 j
da

CONSULTORIO-··Rull'. Tra.. Costa I
ano N. 1 ti- das 1 Q ás 1 2 e Idas 15 ás 16 1(2 horas, Bacharel em Dlrelto

TELEF. 1.28, Advoga na capital e no interior ?este e do Estado de San·1
lnta Catarina. I

RESIDENCIA- Rua Este- Escritorio' Rua MarechalFloriano Peixoto, 131

IL.
ves junior N. 26 sobrado sala n' I

PARANA' SANTA CATAHINA
.� .�F. lJJJ� '��lijjjjjiiiiiiliiiiili��=-_��iiIi'iiii-'•• �����iiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiíiiiiiii

Com prática nos hospitais europeus

CLINICA MEDICA EM GERAL
Csnsultas das 1 g ás 12 e dai 16 ás ) 8 horas.

r,
._ .;_ ...'>t_.

'"
I

Dr. Camará Martins ,1
------------- ,?I
:U.DJ4I)-ESPECIALISTA EM MOLltSTIAS DO ESTO- :i i

llÂGO, INTESTINO, FIGADO E RECTO *i� I .

��.'CIII.A RADIIAL DAS HEMORRHOIDÁS, �EM OPE- '

;�RAÇÃO :! SEM DOR ��
i$

CONSU LTORIO á Rua Trajano n. 1, sobrado, �

diarI8",:: d:::_:S
7 da

tard:_ __21
.1

RA 10 X
GABINETE DE ELETROCARDIOGRAFIA

CLlNICA
Curso de aperfeiçoamento em doenças ao coração
(diagnostlco preciso das melestlas cardiacas por

traçados eléctricos]
CLINICA DE CRIANÇAS DOENÇAS IJO SISTEMA

NERVOiO
Ondas curtas, Raios ultra-vermelhos e Eletricidade

médica
laboratorios de Microscopia e Aná-

lises Clinicas
Exam�de sangue para diagnostic» da siíilis (reaçõe.; de
Weisermaan, de H.cht Tzu, Kahn e Sachs Zorge) Diag
nostico do impaludismo, Dosagem de uréa no sangue etc.

Exame de urina (reações de Aschein Zondeck, para dia
gnostico IHe'ace da gravidez). Exame de puz, escarro, li
quido rachidiano e qualquer pesquiza para elucidação de

diapestiIGs. i

Fernando Machado, 6
TELEFONE 1 J9-:��";'"

F L O R I A N O P Ó L��I""!S'"

Consultas das 1 O ás ) 2-
das 16 ás 18

Dr. Pedro Catalão
Diplcmaao pela Facul
dade de Medicina da I

iaia
Ex-interno e assistente do

Serviço do prof. MOI asn ,

Ex-interno do Disp«nsario
Silva Lima

Ex-adjunto do Hospital
GraHée Cuinle e Saaatorio

Manoel Vitorino
Claiíca médica círurgtca das

moléstias da
CABEÇA E PRICOÇO

Especialista em

NARIZ, GÂRGANTA E
,.OUVIDOS ,

CONSllLTORI. I'18- Rua Trajano -18
.

RESIDENCIA lHotel Glorra ..

[i:>; RioardolGottsrnarnn"
tem' seu escríp-

Consultorio: Rua joão
Pinto, 7--- Tel. 1456

IRes.
Rua Bocayuva, 114
Tel. 1317

Diariamente das 16 ás 13 BS.

I
'. ,g A·

Accacio Mo-\
•

rerra
Ex-chefe da diniGa do Hcspi
hll de N� (P�'OIIeSsor
Il'ldórg .Burkbardt e Professor

ú_ �;teuter)
Espac""'ta • � ctrurgla

garai

tórío de advogacla á rua

Vísconce de Ouro Preto

Dr. P. (amara
Simões

alta cirurgia, ginaeeoJol;,;,a, [do
eo:ças das ..Iaoras) e partos,
cirurgia do sistema ner roso e

operagões de plastl,1tA,

Dr. Carlos Corrêa

Médico do D. S. P.
elo Estado

CUNICA gGERAL:
PILl! e SIFILIS

Diagno�e. dlls _eitias da
péle (decm�toses em geral)
Fob conhrmação micressépi-

ca e de Laboratorie.

EL�TRICIDADE ME'·
DICA;

ALTA F�liQUENCIA :&
RAIOS ULTRAVIOLETAS.

Hua Tiradentes, 14--Sob.
Telefone, I ) 67.

Atende diariamente: das 8
ás 9 da manhã e das

4 ás 7 da tarde.

Partos -- Moléstias de
Senhoras e �

Molestias de crianças .'
.

t

Diretor dói Maternidadei
MeiPco do Hosplal

(Curso de es�ec;alizaçlo em

molesti� de senhores)
Atende na Maternidade
até ás 8 1 [2 da manhã
e á tarde _. Consultoria
ANITA GAr�IBALDI, 49

Dr, Aderbal
da Silva

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

Fones 1'631 e J 290

R.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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OESPORTIV
REDATOR: Carlos 1__ da Luz

dificil, 'utarão �Ioje
Federação dois valorOSO�3 es

F. C, x Clube �tlético

Tentando
no gr"amado da
quadr-ões: Figueirense
Ca t,a r inense. X-A-O-R-E-Z-------N-c-st-e-p-on-to-a-pa-rt-id-a--:-"ficou

suspensa. continuando no dia se

guinte.
41.)-(,6B, TIl{; 42.)-

P7R. P4C; 43,)--C80!, ::<20;
44.) - czc, R3B; 45.)
T6R+, R46; 46.)-C6D.
TxPR; 47.)-C4R+ e as pre
tas abandonam.

uma vitória

felizardoliVirtude das
pedras

Que
"Entre as

Torres"
Nada menos de nove pessoas

foram aquinhoadas pda «Rat'1hi:l
As pedrns e outra; e-peciesdas Loterias».

mio -irais se lhes atribuem dc;;d�
A supremacia d \ inegualavel

«Rainha das Loter ia:» é um

fato. O conceito di! que gosa na

opinião publica a LoHi� de
, li'l.cs possuidores. Assim, vamosSanta C"tarina � incontesta vel e

dar o nome de algumas peoresdal a sua nopubridilde.
E d tid t consideradas como de inlluenciasstu e as suas par I as ga· Os c oncession «ios da referida

nhas ou perdidas, procurando en- L· A I I' P t
benelices,

otena, srs. ·"nge o �a ar a
d dtA A II· 'ando se Safira - Tem a virtude e pre-con rar os erros. na �

-

& Cia., nome vastamente conhe _

..J I'
./ ,. tid d servar de todos os venenos, tan-as propnas par I as apren '!·se rido em Iodo o Brasil, acabam "

it o studo menlal l to vegetais como animais: dasmui o, porque es 'de pagar aos Ielizerdos abaixo,
f·t d t I t s p mite oicaduras venenosas e das den 'a-�l o uran e. a u.a no er

0- premio maior de 50 contos de
flx'!{ as posições dignas .de e��· réis que coube ao bilhete n'

da) de cães hidrofobos.
me. que é, o ponto m�ls dlflCd 6.367 na extração realizada Crtsalida - Esta pedra tem a

Je s.e encont.rar, examinando-se I
quinta feira 28 de Abril findo virtude de lazer se achar tesou-

d Ih ros escondidos e [avorecer csparti as. a elas.
e que são os seguintes: Alvaro

N f h d d descobrimentos ciêntificos,o JOgo ec a o per ese me- Silva residente à rua Feliciano
nos, �as nas partida.s abertas. Sodré n' 243. um decimo; José /unetista - Esta pedra tem a

I t b t Pr
-

n virtude oculta de preservar o seuespecta men e nos g irn I os, a ç -

Ribeiro, residente i rua Alber-
d

.

d "

5 d oorrador de se embriagar, dac-se mais xa res.
to Torres n' 2 5. ur- ecirnc: r:

.

"

Evite sempre lances inuteis de J
.

d O'· ,,'d r
v:1ld.Hle e do orgulho.

oaquloo e i velca. rt:.:s! en.t .. _ .. __ .... .. .... •

peões, sobretudo na ála do Rei. á rua Alberto Torres' n' 247. n.ll I hOs peõ�s muito. annçado$,
.. e� um decimo; Candido de Souza I �VI U eres

chegando ao final. são dlflcels Pinto, residente á rua Alberto' p resasde defender. Torres n' 247, casa 2, um de-

Finalmente hoje teremos o cs-]
perado encontro entre o Attetico ;

e Figueirense. IAmbos os litigantes acham-se I RlO. 6--0s resultados da
treinados e t 1i�postos a luto. que I partida Suiça x Portugal. e tam

na certa agr;jdará a numerosa as- bem as varias desistencias, viéram
sistencia que sempre gosta de bôas definir os participantes dos próxi
partidas. mos encontros da TAÇA DO
A pugna principal terá inicio MUNDO, ou sejam, os "oitavos

às 15,30 horas e a secundaria de floal". Os referidos "matchs",
ás 14 horas. cujo inicio està determinado para

Provavelmente as eqUipe:> er.� 5 de junho próximo, vão desen-
trarão assim constituidas: volver-se da seguinte fórma:

l' grupo-e-Rumania x Cuba.
em Lyon; 2' grupo- Alemanha x

Suíça. em París; 3' grupo-Huno
gria x Judias Holandêsas, em

Reims: 4' grupo-França x Bel·
gica, em París; 5' gtupo-e-Italia x

Noruega, em Marselha; 6· grupo
-Brasil x PoJonia, em Strasbourg:

Pelanha 7' grupo-Hulanda x Checoeslo-
Matos Jair vaquia, em Marselha.

Gato Luís Bo[�a , I.A ta��la classifi�a para �s se-

B :Ielê, Secura, Nanado,Buto. rou· gumtes Jogos, ou seJam. os quar·

reno, tos finais!!, a ordem seguinte:
Suécia x vencedor do l' grupo,

em I\.ntibes; vencedor do 2' gru·
po x vcnced,)r do 3'. em Lille;
venc�d()r do 4' x wn:edor do 5'

Campeonato do
Inundo

tempos imernorinis, muitas pru

pr;edades e virtudes que têm in
fluen::ía dnéta sobre os seus ft:-

Palavra Xadrez vem do ára
be «Axetrech- que por sua vez

deriva do persa "Schatr ayn!' já
corrompida do sancristo "Cha

turanga'", de "chatur" quatro e

"anga" membr o, por ser êste jo
go formado com os quatro ele
mentos que constituiam as forças
indús, a saber: infantaria, cava

laria, elelantaria e marinha, sen

do esta representada no tabolei
ro indú por um navio. Rokh.
As demais peças tinham estes

norues: "padata II, peão; "rajah II ,
rei; Ilhastin, elefante. e "dsva",
cavalo.

No taboleiro indú não havia
daroa.

Existia o IIferzll qUI quer dizer
general. peç�, essa que apoiava
o rei indiano. o "shall persa,
rei dos nossos tempos ...

CONSELHOS:

Figueirense:
Pereira

Fredi Godinho
Carlos Chocolate H" lio

Sabino,Xavier,Farias.Beck.Calico.
Atletico:

Desterro Recreativo
S. C.

Publicamos hoje mais lima das
partidas J'ogadas em 1935, na eimo; Lperidlão Pat,icio i errei- E:\�BORA 't t '"Erros celebres x "

I l'
.VI mUI ii gen e naO

Holanda. entre Max Euwe e,
.

ra, resldf'nte a rua Aberto Of- d' Ih,
.

, ,

. 27
-

d·· I
. I' acre Ite, ô'l mu eres, I'orno pU'

Este afamado clube de des· grupo, el1 P"lli; vencedor do 6'x Alexandre Alekhine. eru disputa Pretas: (;apablunca �es �'I �' um e�l�no, o�qlnm sioneiras, são muito mais ten veis
portos e recreativo. fundado no 'Vencedor do 7' grupo. em Boc- do campeonato mundial. Ei-Ia: -TIT, BIR, DIB, RIR, TITR. a1b

I va

T
aV3, rest5d�n9te ti

dfUê1 do que os homens. Uma vez
I d h d 1935 'd B E P T P2B LJ2BD P2CR A crto arfes n 1. um f.-

_dia " e jun o e e cUJa eaux. rancas: uw� 2, I f�, , • .

J ' d
·

,�

h encarceradas. nao socegam um

d I h b l'd E d I d P t H I J,'
P2TR P3" C38 P3D cimo· Joaquim ose a Cun 'I ,. - dsé e socia se ac a esta e eCI a ,tas parti as 3crão rea iza as re as: o anlJe:;a

• L, , '. '., _

'
,'0 Instanle e sao capazes as

á rua Demetrio Ribeiro, elegeu em 12 de junho. 1.-P4D. P3R; 2.)-P4BD. C3BR. e P4R. - Braneas: resl�enie ()

dr:J� J�a�}�am�ceno I maiores d)idi-'es pa'a ôerrl(ln"lrar
sua nova diretoria. que ficou as- As semi-fi!la!s,em 16 de ju!'ho, P4BR; 3.)-P3CR. 85C+; Samiscb - TlT, 010, RIR n: d' umS'! eClffio:d

I V!O
. ntu-1lo desespero em que se encún-

sim constituida: serão disputadas. respe.ctiv"mente:. 4.)--B2D, B2R; 5.)-B2C CICR. TITR. P2CR, P2 rR, mo 3. I 1·a, resl ente a m.a! tré!m com a pri:ião.
Presidente: Franr:i5co I. Peres, Vencedor em Antibes x vencedor C3BR; P3T, P3B, B30, B3R, P3BR, Cas..�ml[o 1e I A�f.u n· 3g �:15 Convencido disso, G dirdor

vice-presidente:Manoel João Goia, em Lille-Iocal, Perls; vencedor A cirC'unstanciade A !ekhine P4B, P4D, P4R. de�lmo ,e ta!o. omel! t!S1 t"- da orisão de mulhereõ, de Ha-
l' secretario: Manoel Brito, 2' em Parls x vencedor em Bordeaux escolher a defesa holandêsa fP.Vé'- A posição que apresentamos raIJ'13reO:sld::nte .ad rdua dSantNa R')�a gue�au, Fnnça, d,�pois de lan-

.

J P d '\.1 1 I I M Ih I b ·t d f ., n' na CI a e .:! • Ih:fOI ..' ,
.sectetano: oão e ro I 'iu[}e�,

.

- or:a , arse • a. a em o propOSl o e orçar a neste comentarlo teve sua epoca
d

� ,

çilr mão de vanos recursos VIQ-
.

G b
.

I M h d 2 N d'
.

C I bit'" d J b 'd d O um eClmo. I -I I
'tesoureIro: a ne j ac a o,' o esta 10 de o om es. em U "" e ce e fi a e. correu numa

C _ dI' entos. reH> veu ape ar para meios

tesoureiro: João Eliscll da Siivl\, data ainda a ser determinada. terà ô.)-C3BO. Roque; 7.)- partida do famoso torneio de
f I' °dm excepçao d;ste dU (I"í!O(senti,nentais. a fim d� acalmu as

d·
.

AI d d S I fi I V d d·· C38 C5 R· 80 ) R"que C I b d I Q29 t S ê ISdr 0, qa� é estu ante '! me· I' p.
,uetor esportivo: eXiln, ce e , ugar a na: ebce or o jogo , , .

-
" , ar � a, t:m , ,en re a-

d'
.

d.
suas c lentes. (lOcada, reglnl'�

Lopes. orador: Erico Grumiché e de ParIs x vencedor do jogo de P3CD;9.) -028. B2C; 10.)- misch e Capablanca. O notavel f,lcma'dos emal� �xerceft1 <l piO' de fome e de sêdt, ameaçd de
d J

• B '. Maroelha (seml·-fioal's). C5° t b 't' I t Jssão e comerClanOl e são to-

" d d d' t' hprocura or: CIse fhO. a �.". mes re cu ano, mm;) Jw"am�n e

d'd S- G I pu Dr, na a ISSO os con 10 a
Este lance define a posição COIJs,·derado por seus pres !Ilhe tilS rasl entes em ao <:Joça o, ·d t t OCOMISSÃO DE SINDI· PARIS, 6-Por desistencia t I t d·

.

f
-

h'" subj,bio da cidade d.:: Niterol ,nosdseus seg�\ 05 pro es os. e
cen ra, com en encla parl\ sim· per etion 10 c ess lOcorr�u nu·

E d d R'
' mo o que s,o .estava um recur-CANelA: do selecionado de futeból de Solo I'f' t'd f I' no sta o o 10pi lear a par I a. o que convem ma a ta gravlssima, que. entre-

F
_.

.

R. 1 ' so: apelar para o coração,Salvador, a equice de Cuba re- .

d f' I Im que a « aln la oasr mUito ao Ilsa lante. lanto, tem a sua explicação. por L
0. aS1'h d

O diretor resolve!.! permitirPrcsentarà a América Central na 10) r C 11) B C ot ria'» aqulr' O)U na a me
.
-

.... ,-,x; .

- X , mais estranho que pareça jus�ifi-
d

' , ,
-

que só recebessem a visita dacompetição final do campeonato B B 12) R B DIB 13) no e nov· p ssoasx; .
-- x, ; .

-

ca�-se um erro. O plano paPl as;
" .
t,. família ou vissem os retratos dosmundial, jogando contra a Ruma- P5D P30 14) C3D P4R• ;. -

, ; pretas, no mo-oento. éra r(lcar. filhos ou das pessoas caras, asnia, em 5 de junho, no estaàio 15.)-RIT, P3B; para mais tardt! continuar c:om prisioneiras qu� se comportassemde Toulouse. Melhorou a posição de Alek- B3T e C4 I O atac3.ndo () peão bem.
PARIS, 6-Noticiando o em· hine, não obstante o s.!u CO es- dobrado das pretas de 4BD. O mesmo com relação á ecr-

barque da deiegação brasileira de tar ainda sem ação, Capablanca teve um lap;o no respondencia. Só entregaria car-

f!Jleból ao Camoeonato Mundial, 16.)-D3C. RIT; - 17.) raCluClnJO e acreditando já t, r tas ás que fossem bem compor�
os jornais assinalam que o quadro P4B. P5R; 18.)-C4C, P4B; rocado, jf)gou B3Tn? Samisch taJas.
desse paIs apresentar-se-à no cer- 19.) C2B, e2D; C2D; 20.)- não perdt�u a oportunidade e j0- Operou-se o milagre! A pri .

tame internacional como o mais C3R, B3B; gou logo 04T, atacando simul- são de mulheres de . Hagup.nal1BAI'A, 7-A "Liga Baiana" temivd concorrente. E, acrescent" Um êrro grave e um lance tan�am.cnte duas peças. CapabJan-1 agora é um Céi) aberto I
acaba de receber um telegrama LE jOURNAL: «Ainda desta peri�o, que permite a Euw� ca Ia jogando. então, C4T, tão
da Federação Brasileira de Fute- vez, tudo indica que I) titulo mà- sacrificar uma peça por três peões certo estava de já ter roc:ido, 1..,.,.....__••eDlii'iiisiiillllr_.' _
ból. avisando que os passes dos ximo do futeból mundial i[à para com as melhores perspetivas. mais isto não éra possive!, POC-,Ijogadores Kuko e Munt futam re- a América do Sul». C38 éra mais seguro. que ao ter omitido o roque, lia 7.) - D3C, 020; 8.)
metidos pelo correio aéreo. Alc:ga PARIS 6-N d' .4 d

.

_

21.)-CxPI. BxB; 22.)- analise mental, que éra o lance I
PxP, BxC; 9.)-.PxBf, C50;

mais a entidade nacional que e,Sba '
.

I
o Ia e jU CxPD. DIC; 23.)-CxP, B3B; prévio do plano. deixou o cava- tO.)-BxP+, RIO; I 1.)_1

demora foi motivada pelo correio nho, nesta caplta, enfrentar-se-ão 24.)-C2D. P4CR; 25.)- lo "'Irêso. Isto é o que se póde OxPC. C7R+;
_os seÍecionados da Alemanha e P4R P P

r-

O f' I d dmaritimo comum. , x; chamar um erro mecanico, comum ataque OI ma suce i o e

--
da Suiça. e no dia seguinte os A peça sacrificada está farta- nas aberturas. partindo da base agora as pretas vão ganhar.

O Botafogo na boa quadros da Belgica e da França. mente compensada. Alekhine tem errada de que já se exeõcutaram 12.) -RIT, BxPC+; t 3.)
t

Ne�ta mesma data, os polonêses dificuldades para fazer entrar em outros lances \)révios... -RxB, D5C; 14.) - RlT,erra enfrl!ntarão os brasiJeiros,em Stras· 06B mate.ação as suas peças.
BArA, 7-Noticia·se que o bourg. 26.)--PxP, B50; 27.)- Aos amadores de xadrês ofe-

sr. Genebaldo Figueiredo. espor- P5R. DIR; 28.)-P6R. TICRI; recemos a partida que se segue.
lista baiano que se encontra nessa BxT; 31.)-TxB. 03B; 32.)- em poucos lances:
capital, convidou o Bota(ogo, I Concertos e limpeza C5C, T2C; 33.)-PxP; TxP; Partida Italiana
para uma temporada de futeból,! de maquinas de escrever, Euwe recuperou 8 peça e Brancas; N. N.
aqui, depoi� da reabertura &1 rádlOfJ e aparelhos em geral. agora só tem qualidade a me- Pretas: Pergali
campeonalll deste allO.

-I'
Rua Conselheiro Mafra n' 6f)

I
nos a troco. de dOIS poderosos 1.)·-P4R, P4R; 2.).,-C3BR.

V E N D II:" S E peões· centraIS que devem ganhar. 23BD; 3.)-B4B, 84B; 4.�-
� DI

I V d
Casa e chacara' 34.)-D3R. T2R; 35.)- P3B, P3D; 5.) -Roque, B5e;

O prédio á rua Conselhtirc en e-se t�m situ�:a .n� C6R. TIBR; 36.)-D5R. 6.)-P40, Pxp;
..Mafra n' 50, em frente ar ..

,

.

Ctt . l'
rgo nla

jDXD;
37.)-PxD, T4B; 38.)-, As brancas sacnflcam um peão

Mercado Público. Para tra-I' IDITrat:rnsãa�anAlvaro de Carva- TIR, P3TR; 39.) - C8D, ji para atacar. O seguimento é in-
tar á mesma rua umero J J O, lho n' 14. T7B; 40.)-P6R. T70: teres�ante.

Presidente: João Gonçalves, l'
membro: Josino Pacheco e 2·
membro: Matias de S. Lopes.

CONSELHO FISCAL:

Presidente: Wilson Valente, t·
membro: Bertolino Melo e 2 .

membro: Dario N�ronha.

Esporte
.Jornal

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

Dr. Pedro da Moura Ferro
Advogado

Rua Trajano 1. (sob.)

Calçadas de
senhoras

Pouco têm mudado os cillça-
Realila-se, neste momento, em dos para senhoras.

Margate, na Inglaterra, um gran - P'lca usar em casa, cada ele
de torneio internacio�al. no qUl.l11 �antc manda fazer a SUIl sanda
tomam parte AlekhlOe. Keres, II

lIa conforme o modelo que maIs;

Petrov, ,Boeoek. O:, �. Alexan- lhe �grada. E geralmente mandlll
d�r. Ehskases, Bohnmk, Flohr I borda-las de couro dourado Ot�

Fine, Tomovic. RelDold�, FoI- dc cor. E' preciso salientar que
tys, Janowsky. entre outros. as sandalias já há muito tempo

Alekhine, seguodo recentes se livraram dos contrafortes f:

no!icias. depois de vencer oito dos saltos, estando H!duzidas ii

partidas seguidas. perdeu uma uma sola inteira. E is�a tantO

para para de nuite CO'ffiO para de dia.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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F loríanopolls, -1936

Dr. Joaquim Madeira Neves A Casa Oriental
I\I!EDICO--OCULISTA

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

AVISA A SUA DISTINTA FREGUEZ!A QUE r.CABA DE HECE8ER UM

GRANDE r; VARIADO SORllMENTO DE ARTIGOS PAHA HOMENS,

A
PARA INSTALAÇÕES DE LUZ, FôRÇA E AN·
TENAS DE RADIO, CONSERTOS E AUMEN·

TOS PROCUREM

ELETRICAA

TEM SEMPRE EM STOCK E A' VENDA, POR

PREÇOS SEM COMPETIDORES NA PRAÇA,
MATERIAIS ELETRICOS, LU�TRES E ABAT

JOURS ELEG/\NTES E MODERNOS

f Oficina de marrnore
.i e granito de Carlos I

Zech .1
I Executa qualquer serviço de

A Elétrica tumulos, estátuas, placas e cruzes

� de marmore.

àiíiiiiiiiiiiiii'i-iê--i4i-iÃ�'"iiii-ii'i'jei'";i:in:r�-""""""ii···�·-i·i....;;-�LCom�a-sl:' e vende-�e ;armore.

NOVIDADES! VISITEM
Rua João Pinto n, 14

� International Company

Engenheiros importadores .. Rio
Srs. t:�,gr�icultores e Indust,-íais!

.flumeTlÍ'l! sua produção, fazendo uso dos mais potentes [e' econo
micos, TRATORES. AUTO PATROL, COMPt<ESSORES, BRITADORES. NI

VELADORAS) MAQUINAS AGRICOLAS E PARA TODAS AS INDUSTRIAS.

Motores a oleo crú Diesel "Caterpillar"
Peçam lnforrnacões e catálogos ao Representante e Ven-

'decor exclusivo no Estado

1-1. AVIL.A
Escritor-io Rua Canso 1\/L31fra, 31

FONE 1561 CAIXA POSTAL, 140

Telegramas "AviJa" Florianopolis

Vísta BEM SEUS

Gentil Vieira Borges. Oficial
,do Registro de Imoveis da Co
I marca de Bom Retiro, Estado

I de Sant.l.Catarina, na (órma da
Lei. etc.

I Faz saber a quem int«
ressar possa, que no

.

seu Carte
rio instalado no predio a fll'_l
14 de Janeiro n. 191, esquina

.

I da rua Dorval Ferfeira de Ma
i cedo. pela Sociedade Coloniza.'

I dora Caterineose foram deposita
, dos o memorial e documentos

referentes ás suar. p�opricd,1c!e j

I sitas nos distritos dt.> Bom R�tj
ro, Santa Tereza, Salto Granc1.�
e Perimbó, desta Comarca. de
acôrdo com o art. lo. do O;,
ereto-Lei n. 58 de 10' de De'
zernbro de 1937, que dispõ(�
sobre o loteamento e a veada
de terrenos em prestações, Os
ditos documentos estão a dispo
sição de todos os interessados

I que
os queiram examinar.

Dado e passado nesta cidade

I
de Bom Retiro, aos 13 dias do
mês de Abril de 1938.

_____ _. ! �entil Vi�il'a Borges.
'Niê -7-"-

--�-'---.

zZ =nt' :;:LM.?flclal do Reglstro de Ímove is.

12 de Maio

FILHOS-
Lindas

terrenos em prestações.
Os ditos documentos estão a

disposição de todos os interessa
d06 que os queiram examinar.

I Daào e passado nesta cidade
de Bom Retiro. aos 5 dias do
mês de maio de 1938.

Gentil Vieira Borges
Oficial do Registro de lmoveis

E d í t ai

e graciosas confecções para meninas e g_rôlos

ACAPIT
,

50

L.na

Conselheiro Mafraua esquina da Trajano

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Um campo vasto para novas atividades economíoas é
a �os oleos, vegetai�. A mamona dá em toda a parte, desde
o litoral ate o sertão. Tudo o que produzíssemos de 0180 de
mamona colocariamos, com uma certeza matemática.

Há oiticicas no sertão e as nossas palmeiras aí estão
desafiando a nossa iniciativa e o nosso espírito de trabalho.

Esta é a hora de agir com a maior energia, para
recupeArar o trmp�_perdir]o. Aproveitando 0 momento em que
o governo da União olha para as necessidades vitais dos Es
tados e em que o govêrno de Santa Catarina com á alta
vi:,ão do Interventor Nerêu Ramos, traçou um' rumo econo
l.. leu certo, que vai trilhando com segurança.

A capacidade dos catarinenses precisa aproveitar es
ses estimuloso Chegou a hora de acabar com 1)8 «arranha
�éus» �o Rio, com o emprego de capitais em titulos e em

1';ll0�OlS, todas essas formas camadas de um capitalismo ro
tmeiro,

.

A. r�serva� financeiras, que detêm os particulares,
precisam ser invertidas na agricultura e na industria para
que a �ossa produção aumente e para que o nossa potencial
economico se ret.empere.

Vemos que há alguns industriais esclarecidos, que
vêm operando a renovação agricola de suas terras e alargan- ,.r i
do as suas culturas. Esses são, porém, uma minoria.

" Há muito capital preguiçoso. dormindo nas arcas dos Iiibancos ou nos cofres-fortes das casas comerciais.
E' preciso que esse dinheiro se ponha em movimen

to, para que novas riquezas surjam e novas perspetivas se
abram para a comunidade catarinense.

. .� que é necessario é mais espirita de cooperação,
�alOr visao dos problemas económicos porque possibilidades
nao nos faltam de todos os lados e estão aí á mão de se-

L: r », �--��__J
Call1panha
financeira

Ir:
H

• - •

:11 POSSIBILIDADES
:1 ECONOMICAS
'I
I

I
I

I
j
i

I

A T,A

Francisco Pessoa Maciél e família
vem tornar publíco a sua grande
gratidão ao dr. Paulo Fontes pelo
carinho com que tratou a sua filha
e irmã Maria de Lourdes, durante a

grave enfermidade. de que foi aco

metida conseguindo salvaI-a.

Até a medicina caseira sofreu,
ultimamente, modificação sensível
nos seus processos. Já não mais se

praticam os abusos de dar um puro
gativo, de praticar uma sangria ou
de aplicar um sinapismo a todo
proposíto, como se fazia outrora.
Tanto o purgativo, a sangría, como
o sínaptsmo, continuam, por certo,
preconizados pela medicina, mas
nos casos de índícaç '

o e não como
panacéia. Muita gente sofreu e dhausen e elemento de destaque
morr�u por se submeter ao velho em o nosso « set» socia l.
preceito: "primeiro purgar, depois C tdi'sangrar", A medicina de nojc obe-

on an o 50m um �rg? cir-

dece a preceitos racionais. Não se I culo de relações, suas amiguinhas
p�opina sangrta nem purgativo, s3- preparam-lhe significativas home
�ao excepCl(�,nal�el1t�. E.In relação nagens, ofertando-lhe belas cor-
as perturbações mt�stlI�als comuns, beiles de flrôe tã f dpor exemplo, a prrrneira cousa a . s'. 10 per uma as

fazer é o regímen hírtrtco durante como a linda arnversanante.
algumas horas. Para combater as
dejeções liquidas, cheias de muco, SRA. JOÃO PAULO GUIMA-
obtêm-se rapídos resultados com os

-

comprímínos de Eldoformio da CA- HAES
SA BAYER, que, em pouco tempo,
regularízam completamente as tun

Prosseguem animadamente as aulas do curso de pilotagem do ções intestinais, normalizando asAéro Clube Catarinense, entidade essa, a que tivemos oeasião de nos re- d�j�çõe.!�
_ferir por varias vezes.

Ditados pelo espírtto de justiça, sempre enaltecemos a inicia ti- Ma·.,"ti Ii!'§ nova de seus ideadores e fundadores e hoje, tendo deante de nós uma so- 11&..& AM
ciedade aviatoria em pleno desenvolvimento, não pojemos deixar de re-

gistar o fáto com a maxima satisfação, já pelos resultados até agora aí- E�tre";tocançados, já pelas utilidades, que dela advirão para a coletividade. � a
Graças á comprovada habilldade e exepcíonal abnegação dos

I
senhores instrutores, tenente Fernando Borges e tenente Jaime Silva Em beneficio da Matriz do Es
Araujo, os alunos do referido curso já dão provas de aprovátamento das treito terá lugar naquela formosa
instruções recebidas durante o tempo de duração do curso. vila, nos próxímos dias 13-, 14 e

usando o creme
Consta que brevemente será realizado ° primeiro voo á longa 15 do corrente uma grande Fei-A «Semana de Alfabetização � distancia, o que, por certo representará para os interessados mais um

H, ra Livre, que será abrilhantadad I f I, sinal de evíãente progresso.a qua a amos em nosso comu- (;UARLAUTU pela banda de musica do 14nicado anterior será caraterizada

V d
Urna gui- B.C. e promete ter desusada con-

por uma dilatada campanha de en e-se dlheotailnaa. PI!f�'RFUu!.IJlG'S
.

d d f'
ordem financeira. dirá logo sorrindo: que produto JCj .l.V.l!I lU< correncia, a os os leis a que se

Cêrca de quatrocentas circula- maravilhosol vanca (maquina de cortar papel em MAURI(;E�.ti destina.
perfeito estado. Além das barracas do «Correio »,

res já foram endereçadas a pes- tntormacêes nesta redação. que terá como funcionarias assôas de destaque social, firmas Os perfumes <Mauricêa », co- distintas senhoritas Estael D'comerciais e industriais, reparti- nhecidos em todo o Brasil, como Acampora e d. Peli Barreto, e da
ções publicas, clubes. etc., solici- A nr!JI JOSa:pHINA SCHWI=IDSON os melhores da época, pela ex- «Cadeia» que terá cqmo gentistando um auxilio pecuniário afim I.J u. L L celencia de sua fabricação toda carcereiras as senhoritas Marinade que possamos continuar a mau ela acompanhada por químicos Sousa, Dulce S. Lucio e Iriue
ter as nossas escolas ilheas de (Especialista em doen�as de Senhoras especializados, pela superioridade Sartorato, funcionarão na «Feiraalfabetizazão. e crean�as) da essencia que é extraída por Livre» as seguintes outras barra-Para dirigir o vosso plano alu- p r o c e s s o s modernissimos, dli

cas:
dido, dez membros da Comissão mudo. seu C:::;ONSULTORIO para á uma durabilidade de perfume, «Casa das Três Meninas», ser-Executiva organizaram pelotões

R li S h o.d 39 que se pode dizer sem receio igual vida pelas ilustres damas.
d

.

ti
.

til lia Fe pe c 011 to. d t
..

A 't-os qN31S par icipam, gen I e "aos o es rameiro, acei açao Daura Costa Vaz, Maria Córa
patrioticamente, meninas e moças HORARIO: das 10112 ás 12 e das 2 ás 5 horas dos afamados produtos Mauricéa, Mena Barreto Monclaro e Deoli
da nossa sociedade. pelo belo sexo,. atesta. ca�alme3- Cunha, auxiliadas por d. LourdesNove de maio vem aí. Come- te que v�rdadeiramente eles sao Lehmkuhl, Córa Costa e pelo sr.
ça «Semana de Alfabetização». , 0 : os prefendc,s: . . Manoel Cruz.
As moças amáveis vão encher a811 B R t t "E L I TE" � Extratos fmlsslmos usados .pelo «Bar e Restaurante.: Arací
roas da cidade. O livro de ouro ar e es auran e : dgranbd-�lo�de eppedla alta

sOIUl�da-1
Vaz Callado, Margarida Meireles,

e as centenas dos cartões de con- : e raSI el;a. � (: arro!., oçoes, Madalena Bianchine, Orlandina
trôle são um fardo leve e pequo· : Praça 15 de Novembro, 3-Esq. Rua Tíradentes • creme, bnlhantm?, oleo. todos Bucchele, Zae Lacerda, Elza Pi-
no porque é grande a alegria de • : estes produtos sao escrupulosa- Chl'I)'II'LA Carm" O' 'C '1'

b R d Vi· t • f b' d I d' d
,,;. �n fique", eCI 13

trabalhar para uma causa onita: eeomen amos aos srs. aJan es e

I menfte a. fIcM'a os. I,le a a?;e Lta a Ferreira Valente, Dilma Silva, DR. ORL.\NDO FILOMENO
e grande. • Exmas. familias O Bar e Restaurante per Umafl? auncea, e la se en- Virialda Camargo e Zulma Vaz,Batam á p0rta peja qual há I "ELITE", por ser Q melhor da prac:a : contram a v.enda, na n()�sa pra-, auxiliadas pelo sr. Egídio Abade Deflue amanhã o aniven:ario
dia. uma cireular entro'l pedindo de Florianopolis. : ça, nas segumt�s casas, entr� ou, Ferrri!'a. natalicio do nO!lSO conterraneo sr.

para os irmãos analfabetos. • tras: Gasa Mlscelanea, Miguel « Casa do cabA I d dr. Orlando Filomeno, habil Cl-

Q
, .

.MI AI d SI oco»epescaor:t,
uem ie negara ao cumpnmen- : Cosinha ótima e a vista d@freguez • aS�Y e �xan re a um.

d
Geni Corsíni. Mada Cruz, Alci. rurgião dentista, que ha dias Gom-

to, de um dever cívico �

j
• ao aqm representan�e� os

i dia Santos, Alipia Sousa, Lucia pletou a .3a. serie do curso de
No último dia da "Semana de MAXIMO ASSEIO - ExcBusivamente FAMILIAR : afamad'�s produtos. Mauncea, os

I Mena Cioffi, lol:mda .D'Acampo- I Odontologia de Belo H0rizonte.
Alfabetização», os pelotões reu· : srs. Machado & Cla.

ra Sobrinho. Ieda Mena Barreto
nirse-ão no Clube Doze de A- ••••e � _._._._��_�.�����-������_._� I Monclaro. Leda Vaz, lolanda D'

O dia de amanhã assinala a

gosto e, durante a pesta simplei

H O S
passagem do aniversario natalicio

A G A S A L
Acampara, auxiliadas pelosr.Glls,

que a cruzada organizará, sabe- tavo Lchmkllhl. do sr. Bertino Pereira, dedicado
remos os resultados cleBia Cam-

.

� Casa dos Jogos »: Artur Rosa
almoxarife do Liceu Industrial.

panha, que prometem ser mag- Filho, sub-tenente Waldemar VI'-
'f' O dia de amanhã, assinala aDl lCa!!. eira Cordeiro e senhorinhas eLe-
(G

•

d d D t t passagem do aniversario natalicioomUDIca o o epar ameo o lete Costa.
de Publicidade 8 Propaganda da O E

------------------- .. ---__ .
da e:xma. sra. d. Alai�e Alvim

CNE_e��nta Catarina). O DR. OSVALDO Aducci, digna esposa do sr. dr.
Fulvio AdlJcci, provéto advogadoARA�UA NilO nos auditorios desta capital e pre-

VIA�J&t\RA� sidente da Ordem dos Advogados
Notícias recebídas de ul- no Estado.

tima hora, informam ha
ver O sr. dr. Osvaldo A-
ranha, adiado sua viajem

R
ao Rio Grande �o Sul,

I
deixando assim de passar
pelo nosso �orto, a bordo

I do avião "Tupan"

�����-��������������������--�����
A V OZ D O P O V O Proprietario e Diretor Responsavel

JAlltO (;AL
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INOSSA VIDA
ANIVERSARIOS

SENHORITA JOLANDA
WENDHAUSEN

A data de hoje assinala a pas
sagem do aniversario natalicio da
senhorita lolanda Wendhausen,
gentil filha do nosso ilustre ami
go sr. major Roberto Paulo Wen-

PRODIGIO, significa MILAGRE
MILAGRE significa

Grupo de alunos do Curso de pHotaiem com o seu

instrutor ao centro

Passa hoje o aniversario nata
licio da exma. sra. d. Nely
Schmidt Guimarães, digna cou
sorte do 10. sargento sr. João
Paulo Guimarães, chefe da Es
tação Radio do 14 B. C.
Pela festiva data a distinta se

nhora será hoje muito felicitada.

(;UARLAUTD
Assinala o dia de hoje, a pas

sagem do seu aniversario natali
cio da exma. vva. d. Maria B.
Gnilhon.

A efeméride de hoje, regista o
aniversarir, natalício da exma. sra.
à. Adelina Paladino Souza, digna
esposa do sr. major Antonio Mar
ques de Souza.

Faz anos hoje, o sr, Ari Ca
pela, funcionaria da Alfandega
desta capital.

Passa hoje, o dia do
versaria o sr. Osvaldo
Castro.

seu ani
Tiago de

r

Deflue, hoje, a data do seu
aniversario natalicio a graciasa
senhorinha Maria Helena Grijó,
aplicada aluna do Ginasio Cole
gio Coração de Jesus e filha do
saudoso medicu dr. Adernar Grijó ..

Ocorre, hoje, o aniver:::ario na

talicio do iovem João Moacir
Zomer, filho do sr. João Zomer.

Agradecimento Pele----Lã...--Borracha Faz anos amanhã o nosso dis
tinto conterraneo sr. Juvenal Fa
ria, esforçado comissario de Po·
licia.
Cavalheiro de fina educação o

aniversariante qesfruta de espe
cial conceito entre os seus supe
riores e na nos>;a sociedade.

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

NA AMODELA
ODEON o lider dos cinernas,...,HOJE,....,A's 6 112 e 8 112 horas,..,HOJr
A Warner Bros,

JURAMEN�T,O
�!IJ�com Donald Woods � JeanlMuir ",.., Gordon Oliver ,.-I Joseph King

·'Deixa-o morrer!�� dizia seu cora�ão-..Salva-Ihe a vida !'�-ditava·lhe a eonsciencia>a -Procure ver o resultado deste conflito

N P Plantio e Lavahem do Café-Nac. D. F. B.

f
P R E f] os:

O rograma: - Um lOau p8da�o para o gato ._-Desenhos coloridos 2,ct. teOO e 1 ê.OOO:Fox Airplan News n. 20146-atualidades "l"� .&Ir,,?

apresenta o iutenso drama de um joven medico� qlile, por gratidão a um homem e pelo amor
a uma mulher que adorava, não hesita em sacriiicar a propria vida!

DE MEDICO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




