
pois integralistas catarf-l
atenses eequereram ba

beas--corpus

r •

... �.1Io 1.

LONDRES, 4-Três mineiros

pereceram, em consequencia de
um acidente verificado na mina
de Clown, nas proximidades de
Chesterfield Berbyshire. Oito ope
rarias ficaram feridos e foram re

colhidos ao hospital.

��������-���������--����������������,�,

� RIO, 4-Conforme no-'impetraram, ontem, um A V O Z D O P O V O
ticiamos ha dias, o ad-I "habeas-corpus" áque le
junto de procurador GiI- ,I Tribunam .. O juiz Raul Ma-
berto de Andrade denun-: chado e Pereira Braga fo-

,--------------------.--.

ciou como incursos na I ram os relatores do feito. A_N_O I_V_I Flori a_!1_o_po l_is_,_�_om_in_g_o, :; de Junho de 1938

Lei de Segurança varios q e W+!

integralistas que tenta- I M P O R T A N T E S
,ram sublevar a ordem no

Estado de Santa Catarina.. ,.",

Na denúncia o adjunto C OM EM O R A ç O E S
do procurador pedia a

agravação da pena para •

I
Afim de presidir á lnau- PARIS, 4 - Os jornais pU-1 los cúmplices do assassino em

elementos estranjeiros no dia 11 nesta caplta I guração do CC51i'tro de blicam um telegrama de Nova, uma mata infestada de insetos:

t
' -

d
York, em que se anuncia a pri- James amarrado de mãos e pés,

que omaram parte na Sau e, de Jolnvlte, que são efetuada na cidade de Miami, teria assim sucumbido a uma

Intentona. Esteve, ôntem, em nossa redação uma comissão composta hoje terá lugar, seguiu, de Wilian Campbell, que confes- morte atróz.

Dois desses camisas ver- dos srs. capitão Carlos Menezes de Brito, jornalista Jáu Guedes, ôntem para aquela clda- sou ter raptado e assassinado o

des DanUc Carneiro Ri- tenente Luís Dentice e tenente Renê Verges, a qual está incumbi- de, o dr. Amilcar Barca pequeno James Cash.

beiro e Ewaldo Scheeffer da de organizar as brilhantes comemorações patrióticas, que serão Pelon, acompanhado de: PARIS, 4 - O cor�esponden-
.

._.
levadas a efeito no próximo dia 11, nesta capital, em homenagem á • .,

te em Nova York, do Jornal <Ce

P t
gloriosa Marinha Brasileira.

varres outros medlces do; Soir » clá os seguintes detalhes da

OS OS em 1
Consta das comemorações héla festa litero-musical, no Tea- seu Departamento. iprisão do raptor e assassino do

!'li
tro Alvaro de Carvalho, lendo a exma, sra. d. Ondina Simone

.---q .. -----------�--�--- ..

-: pequeno James Cash.

liberdade Ghel!r, co[!sag[',�da efcst.rj.?a cantora. co�terr�n.ea'fnu.rnlredquinte de Campo de Id Trata:sde, �diz o correspcndente,
gentileza, ascedido em dirizir a orgarnzaçao desse estiva e arte.' : e um 10 IVI uo chamado Wi-

O ilustre e valoroso militar tenente-coronel Candido Cal-

trigo de 11'
a

! lia� CamJ?bel: propr�etario de um

RIO, 4-·0 sr. Serafim Braga, das, brioso comandante do 14 B. C" e uma das figuras mais des- U � ,-" - caíê de MIamI. DepOIS de um 100-

chefe da Secção de Segurança tacadas do Exército Brasileiro, pelo seu aprimonado talento e es- ri! � go interrogatorio, Campbel, que RIO, 4 De ordem do ministro

Social, poz ôní.em em liberdade pirito de disciplina, dissertará, numa conferência, sôbre a datá que nOI�';11aS fôra .denunci$.qo por u�a carta da Guerra o Estado �aior vae or-

vinte e quatro integralist as que é de notavel sentido histórico paro a nossa Marinha. . anomma, confessou o crime, de- gan:izar uma Companhia de Fron·

se acbavam detidos em face do O tenente e professor di. Wanderley J unior, discursará re- : clarando que matava a criança I teiras, normal, afim de sedIar em

golpe da madrugada de ] 1 de alçando o feito de Barroso, O sr, dr. Nerêu Ra�mos, Inter-! ao mesmo te�pl) que. pedia o ��p�r:�� nnoo ef�:v�z��a�ró:i��
maio. Todos êsses extremistas, Essas homenagens estão sendo organizadas pelo 14 B. C. e ventor Federal no Estado, rece-] resgate. Explica-se assim como, ano, se comportar a respetíva do-

cuja participação Tia in tentona a Fôrça Pública do Estado em honra da Marinha de Guerra Bra- beu o seguinte telegrama: , não obstante o pagamento de dez ração,

nRO ficou provada, foram ficha- sileira, ,'I
mil dolares, efetuado pelo pae da

dos e fotografados naquela secção.
----------

- - CANOINHAS, 31 -- Levo ao

I
pequena vitima, o sr. Cash nenhu-

'

§!llI.'jrnIIllpNmmgma C lnco vezA§ O NEGUS RI=CLA I conhecimento de v. excia. que o ma notícia teve do filho.

IO caso dos I v �, ,L -

1 dr. Ariosto Peixoto, depois de ter
I Depois do interrogatorio foram

•.
"" I percorrido demoradamente o inte-I tiradas as impressões digitaes de APRESENTARAM-SE AO

certltlcados assassino : MA UM Mllt1AO;ri�r do municipio, escolheu terre-ICampbel que, diz o correspon-I PRESIDENTE DA

ii i no próprio para a estação ou cam-: dente, coincidem perfeitamente I
REPUBLICA

CHICAGO, 4 Foi prêso o ne-] DI= fRANCOS po de trigo situado nas proxirni- com as que foram encontradas

fa I50S sro Robert Dixon, de 18 anos de' L', dades desta cidade. Saudações. sôbre o pedido de resgate. A po- RIO 4 Por ocasião do u'ltimo

idade, tendo eonressado o assassinio Alinor Côrte, prefeito. licia procura agora o cadaver do despacho do ministro da Cuerra, no
de cinco mulheres, sendo duasem, .---------- .... ---�- ..�---� .. - pequeno James, que segundo se Catête, apresent�ram-se ao presí-
Los AnseIes, e três em Chicago. BRUXELA.S, 4-0 Negus acio- Alo'" '. Alo'" '. acredita teria sidoa bandanado pe-

dente da RepUblica o general Fe�-
.

RIO, 4-0 D:_parta�ento Na- l"ersunt��o .como havia cometido nou no Tribunal de Comercio des- m
' nandes Dantas, por ter de partir

cional de Educaçao enviou ao

3'IoS hom,lcldlOS, o negro declarou

II t it Ih'
para o Rio Grande do Sul, afim de

delegado auxiliar numerosos cer- que as havia surrado até á morte. � capi a umf� comdPan la eu�o- Santa Calll
-&iii 'W� assnmír o comando da 3a. Divisão

T d d I
-

d pea fundada a im e comerciar de Cavalaria; e o coronel Renato
n rcac os e conc usao o curso

com a Etiopia Paquet, que vai assumir o comando

secundario, apreendidos ultima-
---

'-----1 R I
'.

d tarl Os novos da sa, reaíão militar. com sêde na

mente e verificados falsos, para General Flllr ectamda
o e:'-l�pera or �ni:-I arlna' Baia.

O'

que a policia aDure quais os au-
- gamen o . e mIaIS e dum mf! o

t d f I 'f; - •
I de francos pe o stock e ca e que destroye'rsores as a SI Icaçoes. B b ' h' A

U t d I d'd t' minO Or a entregou a compan Ia. compa- Conforme noticiámos dai'l 6 da
ma par e os a u 1 os cer 1- h' d I

A f'
- , -

ficados foi remetida pela policia O.Ia ecara que esse ca e. nda0jtar<;le ás 8 da noite, de hoje, se- bras·le·
carioca á de S. Paulo, por serem

fOI entregue em coosequencII a

I r� irradiado pela potente .estação I Iros
RIO, 4 Foi assinado decreto, guerra. d f P R E 8 R d N

os documentos oriundos dêsse Es- na pasla d8, Guerra, "'omeando o O T
.

1" b' !. 1 lIsora "'- ,« a 10 a-

tado, general de divisão Firmino Antonio
nbuna deSIgnou u.� ar }. :cionab, o inteL'essante programa BARROW IN

• .. .. • Borba, para in!<petcr geral do pri-
tI'O encarrega,do. de venfICar se: que todos os domingos[é efereci-

- -FURNESS, 4-

M
meiro srupo de regiões, sendo o de fato o caf� fOI ent�(>gue, est?-: do pelo Sabonete Tabarra.

Foi batida a quilha dos deltroye-

ortos no ��smo exonernd�. d� curgo de pre.' belt>cendo aSSIm a ImportanCla! Como de costume, nessa irra-
rs brasileiros "Juruá" e "Jupu- . RIO'.4 ° presidente da Repu-

sl(,ellt
.. e. _da Comls3uo Central de que deve ser adJ'ucada ao Negus, d'

- ,

d d d
rá" nos estaleiros da firma Vicke- bhca aSSInOU decreto, na pasta da

f d d Rcqulslçoes. - laça0, sera a a conta as no- A .,.

I
GU(,'l'ra, exonerando o coronel Cano

Un O a ou se a entrega do produto nao tas sociais do dia relativas ao
rs m�tron.g, hOJe,. as 1 !,30 horas: l'obert Pereira da Costa do car�o

foi efetuada, e nêsse caso qual a 'I no.so Estado pelo' que os radl'o-
A c.er.lmonw, �mto sImpl,es, fOI de chefe interino do gabinete

. 1--
.. -·----·----

.

d
" -

d b v. '_ preSIdIda por SIr Charles Graven 'do ministro da G u e r r a e

m na
lU emzaçao que eve rece er a

I
ouvmtes deverao ter os seus apa-' .. -

'
do lugar de membro d C

. -

I II c�mpaDhia. relhos ligado� para a estação ins- preSIdente da dhrmah femd que�ta_o, I de Eficiencia do Ministe�io,O�IS���
Conferenciou com I talada do 22 andar do edificio

na presen?a. o c e e a mlssa.o 1 meando para exercer ambas essas

I

--I
d A N't d Id d

naval braSIleIra na Europa. capI- funções o coronel Alvaro Fiuza de

I
e « OI e», e mo . e a po e- t-ao Ne' L d'd Castro, que fica eXoneraQ.o do carrl()

· ·

t d reln concorrer ao premI'o ofereCI' _ I,' Iva, aco.n�panila o a. es- �

O minIS rO:ll I
,-

L de diretor do Arsenal ãe Guerra do
U G b

·

I T
· d I Ih t'

i posa, e (OS capltaelil-tenentes Ima RIo d� .Tanel·ro.

a ri·') erra vai
o pe a me. or respos a a

per-, e Suzano.
-

J �. � gunta do dIa. AI' d t
-

d d
.

USllça � I=uropa' f d·
o Idestr��ers� �Of�:::�Ç��ck:�:e8A;�� m5.r·����

II L azen O Justiça ao trong está fabricando o armamen-
,

to destinado a quatro outros va- Não impediremos

grande adminis- sos de guerra .brasileiros,que estão que iGeaUze slIa
sendo constrmdos em Cowes e unidade

lrador I Southampton,

I
ROMA, 4 - «A questão tche·

No telegrama que diri- que não é de maneira nenhuma o

giu ao Interventor federal,
250

.

d
pcnto p.ssenciaJ da crise européa.

dr. Nerêu Ramos, conVi-I JU eus A sorte da Europa depende,
dando ..o para presidir ás A

pelo cOEltrario, da solução de bem

inaugurações que ali te- presos
outras questões», afirma o «Re·
gime Fascista», orgão do sr. Ro-

da Ilha r�o lugar nos próximos ' berto Farinaccí. « Se a Tcheco-
dias 12 e 13, teve o sr� VIENA 4-Sabe-se de fonte I Slovaquia tiver que ser anexada
Ilrineu Bornhausen, ilus"l autorizada' que, no c�rrer da se- pela. Alemaoh�,? Italia ficará

tre prefeito daquela CO-I mana, foi efetuada a prisão de I perfeI�amente mdIferente. Jámais

muna, um frase, que, pe-, cêrca de duzentos e eincoQnta jU-llmpedIre�OS que um, ��vo realize

I
.

t·
! deus a sua uUldade, como Ja declarou

a sua JUS Iça, merece I A�rescenta-se que se trata de I
em Genova o sr. Mussolini»

ser destacada, qual seja: i uma ação judiciaria normal con-
"ltajaí muito se hon-I tra judeus que se tormlram cul-I-------------

rará com a visita do Uus-
I
pudos, especialmente, de infrações, •

tre Interventor no nosso' á lei dos cambios ou de ativida- Franeo a frente das

Estado a quem nela sua i des políticas contrarias ao regi-I tropas
, , Il'" men

fecunda, e honrada admi- --_:_--'-� ...

ll1istração, deve anumeros Condenadoobsequios" •

A G ZET ,.!

"

r
I

--------

Proprietarão e Diretor Responsavel J A I R O t:::ALLADO
------�--.

I NUMERO

L.
•••

, I

1167

Centro de Saúde:Prêso
de Joinvile

o raptor do
no 'Cash

peque-

COl11panhia
de

\

Fron-
teiras

NOVO CHEFE DE GABa
NETE �o MINISTRO

DA GUERRA

RIO, 4 Esteve ontem no ga-
----------,q--------------. binete elo ministro (la Justiça, em MO�TEVIDE'O, 4-A Assem-

R
•

t d demorada conferel'lcia com êsse ti·

egls ro e tular, o governador de Minas Ge· bléa 00ncedeu licença ao presi-
raes. dente Gabriel Terra para ausen-

receptores S---b-:t g
tar-se durante três mêses do país.

a o a em nas son- O president.e Terra seguirá pa-

de rad.·o dagens do petroleo Ira a Europa no dia 29 de iunbo,

I dez dias depois de entregar o

RIO, 4-0 Departamento do:! CIDADE DO SALVADOR, 4 mando ao general Baldomir.
° "Estado da Baia" divulga que

ICorreios e Telegrafos comunica foi prêso Sasres da Costa Braga, _

aos poseuidores de aparelho rece· acusado de sabótagem nas sonda·

ptor de radio que o registro de sens de M�rahu', de �umplicidade I Chegaramordem do governo, sómente'P0-j
com o ame'lcano Tomas Gruluz.

IdeIá ser feito até o dia,30 deste Grandemes, em qualquer agenCIa ou su- I
cursaI postal-telegrafica. I A sr. Artur Hernar-Essa medida se entende não só RIO 4-Cbegaram ôntem, de

C?� os estabelecime.ntos C(iI�a:-1
des na Policia 'Dois IÚos mais no integralistas,

Clalli que, para quaIsquer obJetl- t:::entral I pedidos pela D. E. S. P., afim de
vos, P?ssuam aparelho receptor I que prestem declarações no car-
de

...

radIO, mas taII!bem com as R!O, 4 Afim de tomar provia I torio da Policia Central. Ao que
pessoas que o tem lUstalado em denclas sobre um processo instau-I apuramos ainda tod det'dos
automoveis rado na 2a. Delegacia Auxiliar, no

1 d D'" ,,�s os 1

- .

qual é interessado, esteve ontem, e« OIS RIOS» depOIs de postos
.

A co�tar de· 1. d� julho pro- na Policia Central, o sr. Artur Ber· em liherdade os não c!llpados,
Xlmo vllldouro, sera iniciada a nardes, ex-presidente da Republica; I virão para a Casa de Correção
apreensão do aparelh� cujo pos- que hav�a chegado de Viçosa. por força das exigenc:as do in�
suidor não apresentar o talão do Depols de palestrar com o se-.

•

. p'... f'
"

f nhor Cemocrito de Almeida, o se.! quento a que respondf!m.
regIstro. ara e�se I� J� oram nhor Artur Bernardes deixou o pa-
tomadas as medIdas mdlspensa- lacio da rua da Relação em compa-
veis. nhia do delegado Paulo Pinto.

grama:
<
.. �, -v,:�

� O generalíssimo Francisco
Franco resolveu assumir pesoal
mente o comando da ofensiva
contra Valencia, com o 'proposito
de acabar d'e vez com a O'uerra

. .
"

CIvil, que desde tanto tempo eo;tã
enlutando sua patria e para des
moronar a linha ceutral dos ver·

melhos, que entre Teruel e Alca
lá Chivert deslocava a linha na

cional, na extensão de 15 quilo
metros.

Concurso

queseapre
senta

ROMA, 4 - O corresponden
te especial do «Giornale d'I taliu"
junto ao estado maior do general
Franco enviou o seguinte tele-

General. Yf o I m e r Estudos de I
Silveira Segurança 'I RIO, 4 Ao presidente do Tri·

bunal Nacional se apresentou, on.

I tem, acompanhado delseu advogado,
RIO, 4 Foi assinado decreto" o comunista Neonidio Cerqueira

pelo pre�idente da Republica, no- I Braga, que fora cOlltlenado. por
meando o bacharel Romero Estelita I sentença do juiz Raul Machado a
Cllva'rante Pessoa, diretor geral da: � anos e 4 mêses de prIsão celul�r.
Fazenda Nacional, para exercer as! O réo foi enviado para a Casa de
�unções de membro da Comis.oão, Dentençã(), onde cumprirá a p�na
de Estudos de Segurança Nacional. I que lhe foi imposta.

aprovado
Vão seM��i�:rPolicia

Foi pelo sr. Interventor, apro-Ivado o coocurso últimamente rea-
. RIO, 4 De ordem do Ministro, RIO, 4-Na pasta da Guerra

Itzado nesta capital, para o car-' o� capitães Pa_Ulo Ené,as Fer_reira �a foi assinado decreto concedendo
d '.

. .

d T Silva c AntonIO Torne da SIlva, sao t f
.

go e 4, escfltura�I? 0_ esouro, postos á disposição do Ministerio da
rans erenCl� para reserva ao ge-

hem como a classlflcaçao dos 16 Justiça, afim de servirem na Poli., neral de bl'lgada .Wolmer Augus-
candidatos aprovados. I cia MIlitar do DIstrito Federal. I to da Silveira.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Grandiosa Soirée das Chitas;

O sr. Interventor nomeou A normalista sra. d. Mau-

Zulma Candemil da Silva ra de Sena Pereira Lamote, Guardemos as nossas tradições! - Eis o brado mundial

para exercer o cargo de 4a. foi nomeada para reger. in- dos nossos dias. Todos os povos têm as suas. Uma festa bem
escritararía do Departamen- terinamente, no corrente ano, tradicional aqui no Brasil (> sem duvida a solenidade do Espirito
to de Educação, á vista da uma das c1�sse� da Escú2a Sant�.-O povo têm um dom quasi iníalivel, de sentir as coisas

E' Ióra de duvida que o homem é e foi no correr dos classificação obtida no con- Nor"!al PnmárIa. �e [oão principais da nossa religião. Assim explica-se as suas propensões
seculos um ser eminentemente social. curso a que foi submetida. Pessoa, no murncipro de S. para a paixão de Cristo, obra da redenção da humanidade e

C�da vez mais a humanidade se enquadra e se es- José. para o Divino, complemento pratico desta obra de redenção.-

ta�darhsa e� grupos ou e� agremiações, dentro das quais II� _ I
Misteriosamente o Espirito Divino é o guia dos povos dando luz

� a prcporçao das necessída fes, se coadjuva e se auxi-
CERVI=JARIA C A· T A R I N E N S 1=

interna e força sobrenatural para a aplicação desta mesma obra
lía mutuamente, ruma defeza, não de sentimentalismos L L de redenção. «Luz e amor» é o tema do dia de Pentecostes,
mas de interesses comuns. de ambições metodtsadas á como aliàs de todos os misterios que têm por objeto imediato a

fôrça do padrão de vida atual, fazendo cada um, com o I e-:» Deus.-Os Apostoloe reunidos no Cenaculo preparavam-se para

seu pequeno quinhão, amontoado com regra e sabedoria Pão�.1iquido ? espalhar os ensinamentos do divino Mftstre «pregando o Evenge-
a felicidade detodos.' lho a toda a creatura> (S. Marc.). Vem o primeiro dia da festa

A evolução histórica da humanidade está ahi para ates- Cerveja Bock!

·1
do Espilito Santo I Aparece esta Força divina e a luz do Ceu

tar que o homem vem, na escala dos seculos, se tornan- sob a forma significativa de linguas 2e fogo. Pois. sendo um

do, cad� vez mais. propenso a se reunir, pelas exigencí- ESPECIAL PARA A ESTAÇÃO INVERNOSA, CUI· espirita, para se fazer visivel, necessariamente tem que aparecer

as da VIda, em um cooperativismo natural. DADOSAMENTE FABRICADA PELA CONHECIDA sob uma forma visivel qualquer, Esta forma não pertence li es-

Os govêrnos de poucos anos a esta parte vem olhan- Cervcjaria Catarinense. sencia da pessôa transmundial e, por conseguinte, nenhum modQ·

�o .e_amparando dentro de um .rigorlsrno eficiente as ins- EXPERIMENTE O PRECIOSO LIQUIDO QUE JA' dos diversos aparecimentos nos apresenta a realidade nem ao me'

títuições que visam o amparo geral.
SE ENCONTRA A' VENDA EM TODOS OS BARS E

nos ern parte. Do Espirito Divino nós conhecemos duas íormas:

Não nos é possível deixar de comentar sem senti, RESTt��;�1��ANTE: J. BAAUNSPERGER. a do simbolo da paz, na ocasião do Batismo de Nosso Senhor

mentalismos, mas com uma satisfação de intensa brasíü- ESC. E DEPOSITO: CA'IS FREDERICO ROLA. no Jordão pelo precussor São j3ão Batista. Sob esta representa-

d�de, a marcha sensacional que vem fazendo a AssOCÍa- -, F L O R I A N O P O L I S ção nós podiamos apreciar o DIvino, quando passou nos últimos

çao dos Representantes Comerciais do Estado de

SãOl
dias a <Bandeire» pelas ruas das povoações visitando as casas e,

Paulo ( ({,t\RCESP») instituição que, fundada ha 7 anos, está �iiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_":'" muitas vezes, sendo acompanhado de foliões. Que entusiasmo se

cumprindo com um determinismo marcante, todas as exl- nota nas novenas do Espirito Smto; quantas promessas serias são

gencias que os s�us �statutos lhe determinaram. Fundada II
-

II pagas e quantos pedidos suplicantes se fazem I O dia do Espi-
em S. Pau�o, em janeiro de )931, e considerada de utili- S.-nd •.ceta dos Bancl!dI.

rito Divino é um dia rio povo inteiro, pois papel importante faz

dade publica em agosto de 1934, ela é uma organização I
... a união intima da autorida suprema do país com o povo. O

fundamentalment� no�teada e moldada em principias rigi- : rias de Santa Catarina imperador mesmo tomou parte numa paroquia, sendo em todas as

dos e a SU3 sabia direção vem levando, desde o seu inicio outras representado por pessôas de destaque. Que harmonia I O
com cautela. e com sabedoria a um fim que almejamos Assembléa Geral Extraord i nana chefe do país pedindo para bem governar luz da Luz infinita. e

e garantimos brilhante. força da Força inereada, assim como um amor verdadeiro para
O amparo, em todas as modalidades passiveis aos COnVOCação

corn o povo do Amor eterno. A segunda forma. as Íinguas de

representantes e viajantes comerciais deste imenso Bra- íogo que são o simbolo da. Fredica apostolica, pode-se notar em

�i1, O paradeiro ,os desnorteias e a falta de garantias que Convoco os srs. associados deste Sindicato, para a ses-
muitos brazões que decoram templos ou casas ilustres. proclaman-

tinham no caminhar continuo por vilas, logarejos e cio são de assemblea geral extraordinária, no dia 7 do correu-
do assim a nobreza de espirito dos antepassados e

. exortando,
dades, levando um pouco de civilisação e alegria á po· te (terça.feira ás dezenove (19) horas. afim de elegerem os

com voz muda e Rem por isso menos eloquente, de conversar vi

voação cabola do nosso interland, eis os fins a que se b,acarios á COMISSÃO DO SALARIO MINIMO desta nobre heredilagem. Compete à nos a realização e por isso:
destina a valorosa «ARCESP».

I capital, de acôrdo com as instruções baixadas pela 168. Guardemos as nossas ti adições
,

Veio ela proteger o homem, a prole, a familia,

en'l
Inspetoria Regional do Ministerio do Trabalho, Industrie e

V. R.
íím o lar do representante, dando-lhe o Sublime conforto Comercio.

• H .

e a suave certeza de que, na rudeza das caminhadas ele ALUGA S-= um 9�arto Odeon, O lider dos
d.eixa o lar, mas sobra-Ihe a convicção de que, se ven João Batista Rodrigues

_ L ...._ rnobllíado. •

cldo no combate da luta pela existencia, ele deixa a

vi-IL PRESIDENTE Tratar á rua Conselheíro cinemas
da de luta com o agradavel prazer de que, no outro dia Mafra n. 90. ANABELA a llnda
a .«ARCESP", dará ao seu lar desemparado, sem o es-

--�------�

"Star" francêsa num
teio de ontem, o conforto material para a continuação da romance beli8simo
existência da familia.

P h
ao tempo de Biche-

�eenc ,endo �odas as finalidades gerais e especiais lieo com CODrad
da assístencía SOCIal, a «ARCESP», deu ao Brasil, a cer-
teza de quanto póde conseguir e conquistar, dentro de

Veidt.

possibilidades brasileiras. e cem ideal lidimamente brasi- O poder de Bichelie.
·

Ieiro uma instituição cujos destinos são dirijidos por fígu-
O novo cartaz 20·th Century

ras de valores reais, centro donde partem as grandes rea-
Fox para o lider. hoje está na-

lisações da sociedade.

M I d J t h
turalmente classificado para cons-

Aos viajantes e representante comerciais deste vasto e e a a y
tituir um espetáculo daqueles que

Brasil, um apelo de irmão para que se incluam, desdejá..
o nosso público já se habituou a

como sócios da «ARCESP'O. afim de que ela possacum.. aplaudir sem restrições.
prir a sua finalidade e vós outros possais dar o conforto

O O R I A
.0 poder de Richelieu»-cujo

e ? amparo. com a desdita da vida. ao lár que tanto pre- argumento trata de novos episódios
sais. da vida do celebrizado cardeal

de França-focaliza delta feit.
a figura extraordinariamente em
polgante de Gil de Berault, tipo
classico de aventureiro heróe cujo
menor merito teria sido o de
contestar a Ric"elieu o seu in
contestavel poder e a sua IOBU'

peravel. audacia.
E' num ritmo acelerado de

grandes emoções que se desen
volve toda a magnifica trama
desta historia; e aí estão respon
dendo pelo brilho das interpreta
ções centrais, as mais fulgurantes
estrelas européas da atualidade:
Conrad Veidt, Anabela e Rai-]
mund Massey I
Veidt no papel de Berault;

Anabela como. Lady Marguerite
e Massey vivendo Richelieu-oa
três laminares disputam-se inutíl
mente o posto de honra absoluto
no ecast> , pOI isso que nenhu'ml
consegue superar outro I

Os proprics colaboradores do
triangulo estrela-onde se contam'

Romey Brent, Sophie Stewart.
'

Lawrence Grant e outros +fazem
jús as honras excepcionais pelo
vigor que souberam emprestar ao

seu trabalho.
«O poder de Richelieu= , é

um dos mais soberbos espetacu·
los do cartel 20-th Century·Fox
deste ano; no genero, é o que

_________-------_._•.•_-._-------�------Io����pro���md�d
'�..... _.'-:..-_. , -

Urna instítui
Ção que se

impõe

Nomeada �·Espirito
------------------------

Santo

.
-

florianopolis

,

.� .

União dos Varejistas de fiorianopolis o Peitoral que Cura
Ai(CESPIANO

Tem ótimo gosto e està

(Assemhléa lera) extr••rtlinaria)
De ordem da Diretoria convido a todos os snrs.

associados para a sessão de Assembléa Geral a realizar
se no dia 7 do corrente, ás 19 horas em 1 a. convocação
e is 20 em 2a., afim de eleger-se os vogais e suplen
tes para a organisação das Comissões do Salario Minimo.

Tratando-se de assunto de importancia e de in
teresse da coletividade, a Diretoria péde o comparecimen
to de todos.

Secretaria da União dos Varejistas de Floríanopo
polis, 5 de Junho de 19J5.

Joãe B.
-,

Pel080

2' secretario em exercício.

Tosses - Bronchi
tes e Resfriados

Festa de São João à venda em todas as------------------------�---------�----

no

Lira Tenis Club florianopolis Farmacias do BRASIL

DISTINÇAO I ALEGRIA! SURPRESAS I
FESTA TI'PICAS REGIONAL

QUINTA FEIRA. 23 DE JUNHO DE 19�8
-A'S 21 HORAS-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o caso do bilhete 24.855
------- -----,----------------------

Maria Martarellí e seu esposo falando á reportagem - Americo Monteiro da Costa com do decimos premiados que foi detido - Setinio, outra personagem do caso, Yolanda Martorelli

lHO, _ Pelos tribunais será resolvido por toda a semao a' Pelo advogado da velha Maria Martorelli foi apresentada Como é sabido a pobre velha, que agora, por êsse Iâto

entrante o rumoroso caso do bilhete 24.655 que deixou o

noticiario{
uma 10Bga e fundamentada peça, concluindo pela ligitidade da poe- mesmo, está na eminencia de tornar-se possuidora da fabulosa

.los jornais, para dar logar aos sangrentos acontecimentos da ma- se do famoso bílhete por parte da sua constituinte. quantia de 500 contos de réis.

drugada de 11 de maio. .

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

'

AI Aristides Largura r
..

B····
•..••••••..····o 1l;}

foi prêso em I; ar e Restaurante "E L I TE"

(ur.lt.lba II
Praça 15 de Novembro, 3-Esq. Rua Tíradentes
Diarialnente Almoeos e jantares com
8 Menús diferenti�s á escolher cem

Entre os 20 chefes municipais •
integralistas prêsos pela policia I:

CINCO pratos cada um á 3'000 (tres
de Curítiba, encontra-se o sr. • mil réis)-P8i3teis de Camarão
Aristides Largura, ex -preíeito do I :
município de Joinvile. I Cosinha ótima e á vista do freguêses

.

Na busca 9'�e em sua reside�- • MAXIMO ASSEIO-Exclusivamente FAMILIAR
CIa fez a Policia da Ordem Poli- !
tica e Social da capital parana- ; e ,

en�e, foi apreendido parte .do a�- Resuroe O íIf'03S0 dos desquivo, aSSIm como um fichário .,"
..

completo de todos os adeptos do
t

· ·

�ré�o verde, domíciliados em Jo-\ rOleres 3lDerlCanOS
invile.

A GAZET
A VOZ DO POVO Prõprietario e' Diretor Responsavel

JAIRO CALLADO

Cêna de sangue��rdentroIO Marechal
da delegacia de Campos Goering é

Paifoi admoestado pelo investigador.
Daí, entraram os dois homens

a discutir, tendo Antonio, usando
de seu revólver, tentado aasassi BERLIM: 3-A e,sposa do ma

nar Alecio. I r�chal Goering deu a luz a uma

O investigador foi atingido por
filha.

um projetíl, sendo recolhido ao

Hospital de Pronto Socorro.
.

Antonio da Mota Diniz, indi-
viduo truculento, é reincide.ãe
em façanhas dêssa natureza.

. Desta vez, porém, prêso em

flagrante. foi con ven ientemente
autuado, sendo removido para a

Policia de Niteroi.

CAMPOS, ,,- No cartorio
da delegacia regional de policia
desta cidade ocorreu á tarde ôn
tem violenta cêna de sangue, da

qual foram protagonistas dois po
liciais - o investigador fluminen
se Alecio Sergio da Silva e o ca

bo Antonio da Mota Diniz, do
2' Batalhãs da Força Militar do
Estado do Rio, ambos destaca
dos na delegacia da região.
Por questões mesmo de servi

ço, nunca existiu um entendimen
te normal ent.re os dois policiais
que, ha tempos, tiveram forte
discussão, ameaçando-se recipro
camente. Tudo entretanto, não

passou de palavras e os dois vol
taram a trabalhar, cada qual no
seu raistêr, tornando-se porém
inimigos.
Agora, surgiu entre Alecio e o

cabo Mota outra desinteligencia,
provocada por este, que, pratican
do um deslise, qual o de gast ar
certa importancia que lhe fôra
dada para registrar uma arma,

"General
Osório"

Escola Noticias do dia
.. joraal cinema
tografico MAIS

EM DIA
O ceí, Candido Caldas, Ilustre co

mandante do 14 B. C.. por ocasião
da SEMANA DE ALFABETISAÇÃO.
promovida pela C.M.E•• respondeu ao

apêl0 que lhe fez a Comissão Orga
nisadora da Campanha Financeira,
dec1arand. que. no Quartel do 14'
B. C.' fundaria uma escola para a

Cruzada.
Se qUfsessemos expressar em ci

fras o valor dessa contribuição. vEft
riamos que, todo novo mês. robuste
cer a importancia com aí ntegração

�, de uma nova parcela. equivalente ao

alug"e1 do belo e amplo salão de
aulas, gratíficação ao professor e des
pesal com o material escolar.

Porque tudo isso com o seu gran
de amor á Patria e á cultura. vai
propordonar aos homens analfabeti
css civis de João Pessôa o valoroso
comandante do 14' B. C.
.

O novo curso de educação popu
lar terá o nome da Escola «General
Osõrío» e será fundada. sélemente.
centro de poucos d!as.

As matrrcelas estão ao cargo Jo
(�istínto capitão Alvaro Veirsa Lima.
('O farmaceutico Icsé Caíres Pinto e

do prof. Araújo. diretor do grup'l
escolar José Boiteux e Escola Nor
mal Primária anexa,

Oportunamente. para alfabetizar

Ipessôas de sexo feminino será fun
dada uma outra escola em João Pes
$�O.

Damos abaixo o resumo das
rep0rtagels que o jornal da
Metro. transportado por via aé
rea, nos mostrará hoje no

REX.
PRAGA-(\� tchecoslovaces rea

gem con.ra os acontecimen
tos da Austria:

RIVIERA-Uma batalha de /lo
res festejando a entrada da
estação prtmavertl;

NOVA YORK-Miss Ana Chim
pazé e suas driaburas e no-

tas elegantes:
WASHINGTON - congresso

nerte americano discute o

aumento da Armada enquan
to assistimos as manobras
da Esquadra no Pacríícor

NAPOLES - Comemorando o

anrversarío do Vice-Reí da
Etíopía o Marechal Grazziani:

WORCESTER. Mass-Um con

curso de beleza entre me

ninas:
LONDON - O Rei Jorge assis

te pela la. vez um cam

peonato de box éntre rapa'
zes,

- Todas essas reportagens são
comentadas em português. li

I

I

ESCRITORIOS

completes em
Pinho e Ianbuia

desde 750$000

I WASHINGTON, 4-0 rumo

I roso caso do arrendamento de seis
I destroiers americanos ao Brasil

I resurge mais uma vez com a no

I tieia colhida pela <United Presa»,

I em fonte fideligna, de que existe
possibilidade de ser apresentado
na Conferencia Pau-americana de
Lima um projeto inteiramente
nGVO, disposto não mais sôbre o

arrendamento de navios de guer
ra, mas, sim, sobre a. venda ime
diata, por uma quantia nominal,

I que
dificilmente devera exceder

I
do custo de manutenção dos de s

troiers.

I Recorda-se que o plano origi
nal, isto é, o arrendamento de

i seis destroiers ao Brasil, reservan
do se aos Estados Unidos o di
reito de rescindir c contrato sem

aviso previo, não foi aprovado
pela Argentina.

I Em consequencia disto o go
l verno americano solicitou a todas
I as demais nações republicanas

I manifestassem o seu ponto de
vista sobre G assunto.

Segundo foi revelado á "Uni
ted Presa", a maioria esmagado
ra das Republicas americanas ma
nifestou-se favoravel a uma coo

peração naval inter-americana,
sendo que quatro delas demons
traram interesse em receber
vasos de guerra americanos para
fins de treinamento.
Embora não tenha sido possi

vel obter confirmação, consta que
entre casas quatro nações se en

contram o Perú, o Equador e a

Venezuela.

2.000 mortos e

mil feridos
CANTÃO, 3 - O quarto bem

?ardeio desta cidade pela aviação
iaponesa elevou o nmúero de
mortos a dois mil e de feridos a

cinco mil. O último ataque aereo,
não produziu efeitos tão devas

I tadores como os anteriores. mas

I causou forte pavor á população,
I que fugia através das ruas par
I cialmente demolidas e dos escom

'[ ?r.os .

das casas destruidas pelos
lDlIDlgOS.

MOVEIS
,..

SALOMAO GUELMANN

5

Caixa Postal, 19

Est. do ParanáCuritiba

Representantes nesta capital

MACHADO Cia.
Rlla Pinto (;aixa Postal 37João

_ !
-

- ",,: - c-e
'

,
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A G.\\ZETA

Consultoria e resídencia-Praça 15 de Novembro, 13

I Telefone, 1.584 _j.-9!!!_sultas: -Das 8 às 11 e das] 14 às 16 horas

Dr. Camará Martins
ME'DIé!e-ESPECIALISTA EM MOLESTIAS DO EiTO·

<"'- MAGO, INTEiTINO, FlGADO li: :RE�TO

8.BA :RADI€AL DAS HEMOIUtHOIDAS, ;i�M OPE·

RAÇÃO E SEM DOR

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

I\/itnles'C.ias e Operações
dos

OL.I-IOS
OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA

Dr. JOãD de Ara�jD
Assistente do Prof. Sanson, do Rio de janeiro. Chefe
do serviço de clhos e oto-rhinc do Centro de Saúde

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

iii Consultas diarias das 4 ás 6 112 - Fone 1009
II .Rua Visconde de Ouro Preta, 11 - FLORIANOPOLl5
,,",:'- f,'" •• ""'� :Jl :,r,I.;���...... ,'�..,�. "'--""",,"'''.'''��C-'í • __ ,_

•
.- ..... ' "t......-...."'. l'1"'"t"'(_',� ��._�;:;Iã.'Iri#I."'IIIINl"I. "'�.w-.l>lllWt.,:'_...�

Dr. Joaquim Madeira Neves
MEDICO--OCUL!STA

Formado pela Faculdade de Medicina da Univer
sidade de do Rio de Janeiro

Tratamento clinico e cirurgico de todas as moles-
tias dos olhos

. Curso de aperfeiçoamento na especialidade, com o dr. Pau·

I
I\) Filho, no Serviço do Prof. David Saoson, no Hospital

I
da Fundaçãe Gaffrée·Guinle do Rio d-e Janeiro

Completa aparelhagem para a sua especialidade
Eletrecidade Médica, Clinica Geral

,]l Consultas diariamente das 15 ás 18 '

CONSULTaRJa Rua João Pinto 7 sob. Telefone 1456

1 RESI DENCIA: Rua Tenente Silveira 57 Telef. 1621
. w .

5 'd'M 't Mi, tfm 'S rlstl

Desembargador
Saivio Gonzaga

ADVOGADO

Dr. Augusto
de Paula
MEDICO

DOENÇAS DE SENHO
RAS-PARTOS

Operações
Consultorio- Rua João,

Pinto, 13 - Telefone 1595

Das 2 ás 4

Residencía: Rua Visconde
de Ouro Preto, 42-

Telefone 1355

Rua Trajado no. 29

Advogado
J. Bayer Filho

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

5_--,._. _

, ..._----------

Dr. Claribal
te Gaivão
ADVOGI.DO
Avisa aos amigos e

antigos constituintes que
reabriu seu escrítorio de
advocacia e continua a

aceítar chamados para
trabalhar em qualquer
comarca do Estêdo.

E�critorio: R. Deodoro n' 15

FONE 1.665

Floilanopoãs, -193'6

I
Res. Rua Bocayuva, 114CLINICA MEDICA EM GERAL Tel. 1317

Consultas das 10 ás 12 e das 16 ás 18 horas. I

--------

T!E14i&iJi&J ..; '!"...��4��!�

I Dr.PedrQ Catalão;
Diplernade pela Facul-

.

dade de Medicina da
Baía

Ex--inlerno e assistente do

Serviço do prof. lVL',H aas

Ex-inten::o ds Dispemario
Silva Lima

Ex-adjunto do Hospnal
GraHée Guillle e Sanatorio

Manoel Vitorine .'
Clínica médica cirurgtca das I; Exame de sangue para diagnostice da sifilis (reaçõe$ de,

molestías da I: WesserrnânIl, de Hecht Tzu, Kalll'! e Sachs Zorge) Diag-:

I
I

tJABEÇA E PESCOÇO I nostíco rdo impaludismo, .Dosagem d� uréa no sangue de.

Especialista em .

I Exame de urina (reações de Aschein Zondeck, para dia-
NARIZ, GARGANTA E'

gnestico precoce da gravidez). Exame de pnz, "escarro, li
OUVIDOS

�ONSULTORHt)
,I quido rachidiano e qualquer pesguiza para elucidação de v

18- Rua Trajam' -18 diagnosticos.
RESIDENCIA !::""'€�rr"",ando Maohado, 6

. Hotel Gloria m: TELEFONE 1.19

I DiariameHte das 16ás18hs.
�(� �----in,O, �íP'!d�J �'r!9n!ia9,,;1 S

I"�t:�::�;mões J I Accacio M�-I
. d

I
re i ra tem seu escrip- ", .

tório de advogacia á rua ·I�..dr�··· de,]l;Mo.ura ;::J
Advogado 'I'n. 70. - Pnone- 1277. - I Rua Trajano, n' 1 50_ralto

_

I Caíx i Postal, 110. I I Telephone n·

.

145$ I�:'il•. \. J Q . i J J; �;-:-;-, li >
-s 'i.S ':iizê ,511:; ilhei!

.

1 .

I Dr. Osvaldo Wanderley, da
I

Costa"
f "

'

Bacharel em Direito í"
•

Advoga na capítal e no interior deste e do. Estado de.· San-, -lita Catarina. I,

Escritori0' Rua MarechalFloriàno Peixoto, 1.3l,
.'

risobrado sala n' 1
PARAN:'\' SANTA CATAHlNA

ompanhia-"'Naci'ônâi déQ�av,é'ga:
çã" Costeira

Movimento Maritimo ..Porta Flarianapalis

;;e::::,;:;": �o�/::�:=:siF.�?·�r::S!ir·!:ISS 's.

dá )�--ni'L"u.,;a' , 1_. FC tle if';' ('in ,ii' , t ,et ' ·M'; iih ,) i R'· Ir

Com prát-ca nGS hospitais europeus

.,

G A Z ET_J� I;)s'OA�' Armi���aresl
t». Alfredo P. de Araujo I Dr, Migu<,;,1 II N S T I T U T O D E D I A-
---- .. ----.'--._._- Boatl)aid

MEDI80 GNOSTICO CLINICO
Especialista em molestias de oreanças, nervos CLlNICA Gf.RAL

"'"""O'

I di l t' d l Vias Urinarias ....,
tmpatu tsmo e motesttas a pete Dr .. Djalrna MoellmannTratamento do ernpaludisme e das melestias da pe- Tratamento moderno dfiS

le e nervosas nela Autohemotherepia molestias do Pulmão
['" .r'

C It R
Y

- O' t n ::!onsu .- . Joao r In.O, I '

lelefooe, 1595
Res. Hotel Gloria·F�me 1333
Censulle» das 13 ás 16 hrs.

MEDICO-ESPECIAUSTA

Ouvido - Nariz - Gar
ganta - Peseoço

Consultas das 10 ás 12-
das 16 ás 18

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

RAi O X
GABINETE DE ELETROCARDIOGRAFIA

CLlNICA
Curso de aperfeiçoamento em doenças Q0 coração
(diagnostico preciso das rnelestías cardíacas por

traçados clectricos)
CLINICA DE CRIANÇAS DOENÇAS &)0 SISTEMA

I
NERVOSO.

Ondas curtas, Raios ultra-vermelhos e Eletricidade

: médica
Laboratorlos de Microscopia' e Anã

· llisas Chnicas

CLINICA MECJdCA

Visconne de Ouro Preto

Dr. Carlos Corria

I�Emal Reumatismo, Artrite, Ciatica, Lumbargo,
Nevralgias em Geral. -- Doenças Nervos. e Mentaes

, CLlNICA ME'DICA - Cirurgia das Molestias da
Péle.-Sifilis- Blenorragias e suas complicações
Molestias Venenosas - Cura insulinica da magre
za. obesidades. diabetes e molestias da nutrição

Partos -- Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianfas:
Diretor dai Maternilladel
Medico do Hospital

(Curso de especializaçâo em

moléstias de senhoras)
, )

Atende na Maternidade
até -ãs '8 -112 da manhã
e á �ar��...;.. Consultorio.
ANITA . C.ARIBALDI. 49'

ELETRICIDADE MEDICA: -- Alta Frequencia-Fo
toterapia; (Possante aparelho de Raios Infra-Ver
melhos, tipo grande do dr. Oeken). Banhos de

Luz, Raios Violetas e Ultra-Violetas

CONSULTAS: Das 12 ás 9 e das 4 ás 8
Atende a chamados

Rua Tiradentes, 14 - Sob.
Telefone, I 167

IDr. Ric�r�ol
Gott.S rn a r', ,f�)p

----I'Aderbal R. ,'{<
da Silva

.I, !

Ex-chefe da clinics do Hospi
tal de Nürnberg, (P,vleesor
Ind0rg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
, ilpeclallsaa em cirurgia

geral
alta cirurgia, ginaecologia, (do
enças das senhoras) e partos,
cirurgia do sistema r,erV0SO e

operações de plástica Fretes de earqueíre:
·

CONSULTORIO-�·Rua Tra
aRO N. I fi. das 1 C) ás I 2 c

das 15 ás 16 112 horas,

l\dVogado
P. 1 5 de Novembro, 3 sebo

Fones J631 e 1290

o Paquete ITAPURA sairá á 5 de Iu- O Paquete rrAGlBA
.

saírà á 1 O d�
nho para: JJnho para:

TELEF. 1.285 Paranaguà, Antonina,
Rf'sIDENClA- Rua Este- Santos, Rio de janeiro,

ves Junior N. 2('3 Vitória, Baía, Maceió,

I I Recife e Cabe.íelo
TELEF. 1.131,__ Cargas e passageiros para os demais��or�

Ver" de"se aS I
tos sujeitos a baldeação no Rio de [aneiro.

seg� in teS

A
II Recebe-se cargas g enc()mend�s até a �e!;pera das saídas do� paquetes

prr-<pr Ie:dad+t��s VISO e emite-se passagens, nos _diaS das saldas dos mesmos, á vista do a-

testado de vacina, A bagagem de porao deverá ser entregue, nos �rmazens. da
;":Uma casa na rua Conselheiro Companhia, na vespera das saldas ate �� 16 horas, para ser conduzida i gratulta- )

Mafra n'. 51, outra na rua João menté para bordo em embarcações e�peClals.
Pinto n·. 53, e pequena casa e

�

chacara na rua José Veiga. Um ESCRITORIO,-PRAÇA 15 DE NOVEM8RO, 22 SOB. (FONE 1250) .

grande sitio no Rancho Queima- ARMAZENS-CAIS HADARÓ N.'3--(FONE·1666)�END. Te:LRCi. COSTEIRA
do e outro no Estreito. Para mais informacOes com o Ag�nte
Fo;:a�a253, com João Sauford

J. SANTOS CARDOSO

Imbituba
Rio Grande

Pelotasje
Porto Alegre
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A f_·iipJeIGa·,lIuu·bus de"rIMPORTANTESgeliílel<anmdo em elti- DESC::;OBERT 'iS

demia
i NOVA. YORK, 3 - Um

I 5Ht-�NG!\ I, 3 -- Toda a engenheiro eletricista de eostonl
. cidade, �stá

.

a la nnada com I' após . long�s anos de estudos,
I as notícias ele que se alas- anuncia a Invenção de um apa
trarn rapidanente os casos relho àe ondas curtas que locali
de coleta- f!' orbus, ameaçan- zará outro até a 1.500 metros

do ,ie� ener.vr em pavorosa de profundidade na terra ou no

I epidemia. oceano.

i As autoridades sanitarias IVIADRID, 3 - O operário
I desde bram seus esforços para eletricista Juan Carrion Camarero,
: impeurr a propagação do alistado no parque autornobilisti
] mal, projetando me didas ra- co n. 1 do Exercito. descobriu

I dicar s, visco a irnpossibili- uma fórmula especial para obter
darle do isolamento dos do- resina sintética, o que permite

I entes. reaproveitar muitos veículos de
i Der tro da concessão in- tração mecânica imobilizados em

I ternrcional .

ià registraram virtude da falta de bobina de
cem casos de co lera. igurção.

:_- HANGAI. 3 - Está sen-

d
.. , . -

d
....,.� ........-,......rr........_..r......,....,.""""r.;;;;a.._,

o extgrca a vacrnaçao e t-"�"""""""_�"""""'''''''''''''''_'_L_''-'-'�
estranjciros e chinêses, Nos � Vicente Pascale �
campos de isolamento já � e �
e xistc.n centenas de pessôas � Senhora �.

a-acartas de colera. � com�nicam aos paren:es e �
I Em Pootunz já se mani- � pessoas de suas relações o �
I lo>

• � contrato de casamento de sua �Vendem se juntos ou separados feA��t�L: o n:al. em 5arat,er epi- �� filha EMA com 0 SR. TTE. ��
Magnifico terreno pronto para edífica<;ão to �o murado, d.emlco. !\ situação e con- � DANTE O. CORRADINI. �

COIl' passeio e rua já calçada no centro da cidade, fi 50 metros siderada gr .vrssrma. � Fpolis., 30-5-38. Hda praça 15 de Novembro, ----------, � ��oo��� i
Uma grande casa antiga. com espaçoso terreno plano, 'nF.h�DE-SE uma maquina � � � �

para grande edificação, tarnben. com passeio e rua ja calçada, W de esc! evcr «\Voodsto- ,lf � EMA � �
contígua ao primeiro. _

C k», por 600S('OOO. Rua i ���ij DAeNTE ����
Informação com jOAO CARVALHO Saldanho Marinho n. 1 O. � J1.����� �.:..':���,�.r���-""-�.

w • � •• ,)1' ...... -,.7"t>....��. ",,",-�13.!'
.l:I

\._� if:A� ,�� 7�\:.."'" I.J�_'.I) ,

��3.-..·�:r-m(, '4l� �·ht?��� ..,' �
fi l' ��<, ?".(;f ��.!oo:�# ..�·A:..�y...., lit11� \.!fJ. �

M�
.a;:':íL....::.&.� �,� ....�....� ,��" AV"'t:.:;,;;:;.'-!. ....:;.-L:! �-.\ .... _ ... ., '_,,, � -;&�,..,. - .... ",,�,. .�'--:"':

"'��. �l
nOIVOS

tiiJ"A'I , r-���
� Cálculo de qualquer Ptanta.execuçáo, tis- i.. ·.·1

� ....

� estrutura em con- caqz'_'lçã,J 'E) dll"LÇão ,:t./ VENDE-SE
� ereto armado de Oh ��::" .. I um sitio, com ótimas terras para

� e ferro t\P'·�re·i�a;��l\�nto ccm k� I plantação, com 550 de frente por

�� pteto D 3i�;;:g const. ü� '? 11•500 de fundos. possuindo cêrca

ções de contes em �ide 1.500metros de lenha, tendo
r .�

'I
ainda bôa chacara e muitos cafeei-

� concreto ar-nado � ros.

� �
I

Tratar á rua Tiradentes; n. 7

� � com João José da Costa,
�

�'I� . � Omar arnevn �':i����L'{� �Iv--e-n-d-e-...-s-e-�-�a-s-tij-ui�-::
I\�\ a�, I agua bôa e muitas arvores Iru-

��
B�NGENB:E![íflO t0IWilL �j tiíeras de diversas qualidades. ao

1��'�,�l)1 �� lado do .quartel do 14 B. C ..

�
l� no EstreIto. Para lralar com (.)

Rua 15 de Novembro, 416 S/\LAS Q�� l�OAR �� pwprietario Vidal Antonio de

I f.� Souza.

� Tel. 1503 (lurii"1��b&j 'rir P:il1[f{Nt!lná �T--------f� �I
� ���r

I '1'
.

\.·i; I'��:�� �y@ ��;:. ���:: '�: .( :>,
.l ',� h\:t�t

;ij':' "t" r/.. r:!,';" ;Qt.. , .;.,•. ';,f; ..,.! _, i,:'I!� Ir�jí? '�i� ,"'p \i.i;;i -fJ ';I,� ,.:3�jfi> 'c;�""'� f'$.�� �i:l:lcy;..;1;odf.�f!F(.Al;:& ��� Y,;i,� r�:\" (<i(i!i"I!!.::<r�l r�

l\�

� ·---ij-enliê:-se----
� UMA MAQUINA DE ES-

� CREVER USADA

� tipo standart por preç::> van

� tajoso. InformaçiJeR na Ta

� bacaria Baiana, Rua. Trajano,
�� 4 ou Caixa Postal 59.

I�-----
\tA Concertos e limpeza
�
� de maquinas de escrever

� I rádiof, e aparelhos em geral'
.��������j·�l�.:.:�,�]}::;:;:.f�.4! �:

..

-:,,,-,r��,: : ·::{:,:�'����e Rua Conselheiro Mafra n' 6'
..._.._IiIi_iiiii IlMiIii!lli�__!iiilII!mm:·El"�,C���Wi';z�m ,- ia Ô

�
,

A Eletrica
, t_

_
__ .

PÃRA INSTALAÇOES DE LUZ. FôRÇA E AN·
TENAS DE RADIO, CONSERTOS E AUMEN·

" TOS PROCUREMI

A ELETRICA

TEM SEMPRE EM STOCK E A' VfNDA. POR
) PREÇOS SEM COMPETIDORES NA PRAÇA.
MATERIAIS ELETRICOS, LU"TRES E ABAT-

JOURS ELEGANTES E MODERNOS

NOVID�DES.! VISITEM A Ele'trl-caRua Joao Pinto n. 14 ..

ACABA DE RECI:.BER UM FINfSSIMO SORTI-
MENTO DE CHUVEIROS ELE'TRICuS, NOVI
DADE NO RAMO-AR rIGO �.ARANTIDO

Em São Joaquim da Costa da Serra

J. R. t;ordova

Estabelecido com escritório de representações, consignações
e conta própria, aceita quaisquer incumbencias comerciais
afetas ao seu ramo de negocioso

Telegramas:
iiii'_--iiilill-·�.····ii··-�_

CORDOVA

A Casa Miscelanea
não precisa de reclame. visite suas exposições e

vrifíque os seus preços

R.TRAJANO
Florianopolis

N.

Motocicletas:
"

.. , ','

NSU - BMW - Triumph Duerkopp
Bicicletas: - NSU ". Duerkopp -

Opel - Bauer
Radias: - Amer'ican-Bosch e Loe

we-Qpta
Motores:-ILO para bicicletas e motocicletas.

.

, para iluminação de casas.-Elpo-E
c1ipse-Evenrude para botes.

Aeeslio'rio�: -para bicicletas e motocicletas.
-��-�

. .

Importadores - DistribUidores

João Prosdocin10 & Filhos
Curitiba - Joinvile - Blumenau

Uma organização completa no ramo. estabelecida
ha vinte e cinco anos.

"

-- ---- - '. -_. _ __,..,....-.----____,_---- .. ---------�-
""-_.----

e

1-----
•

I

Obras can'lratad:ti1Sl .n«l# r�l':l $G a��l�(lt�tre
de 1931

donte em concreto armado sôbre o Rio Passa -� rês {E.)tL CuritlOa-�. Mateus J
P€mte de concreto armado sôbre o Rio S, João (Estr. Cl.lritiba-ioinvile)
PrefeItura e Forum de Mafra

rupEscolar de Mafra
Grupo Esc€llar de filio Ntgro
Grupo Escolar de IraH
Milternidade de Rio Negro
Estação Experimental de Vitdencias em Tijuco Preto (Paraná)
Diversas construções de residencias

SEUSV.ísta ,BEM FI
Lindas e

•

graciosas

na
cDnfecçõe��� ��f:l1,-" ri I';\P��J�����:tiJS e garôlos sá

ITAL..
-.,.---------- ._---- -_._-- ---_._--, ._--

Rua COllsel.he·iro Mafra
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BRASIL x POLONI
GA.ZETA Florlanopolís, 5-6--1938------------------------�-------

��

Eis que faltam algumas horas para que o famoso pavilhão auri ..verd
do futeból brasileiro desfralde, gloriosamente, em campos da 'França.

Dentro em pouco os nossos pensamentos voarão para Strastou:�g
lá na histórica Alsacia, onde o nosso selecionado tudo fará para confirmar
a classe, a fama e a pujança que, nos círculos desportivos do velho conti_ G
nente, gosa a nossa estremecida patria: o Brasil! Aos nossos, pois, a noss,
vibrante torcida!

'A_GAZ_ETA
Osmar Cunha

OESPORTIV,�I;\
--..:

o Ext(�ínat.o
ainda não Je
gou'em TUu

cas

Domingo último realizou-se em

Tijucas um jogo amistoso entre o

Brasil F. C. e um team forma.
'

da no Estreito, saindo vencedor
aquele por 5x2.

r
Temos a esclarecer que êSle

quadro arranjado às pressas em
nada se parece com o Externa.

i
to que é um team exclusivamente
constituido por ginasianos.

i
Não teve, pois, razão de ser,

los boletins espalhados no domingo
I

passado em Tijucas por ocasião
do aludido match.

Adiantaremos, entretanto, que o

Externato está em demarches
I adiantadas para jogar naquela atrs
I ente cidade no dia 12 e que,

I enrão, os tijucanos conhecerão o

verdadeiro esquadrão azul.
11�::';\i:.,,·i,. "', ..

I ��*-'p'�"""""r..-., .....

,r_._r_"""""l: �I""""''''''-'.'''''''''-'''''-.-
�...�.....�..,,-

I : Elpidio Souza
�- e

i � Nérlca Souza

� agradecem aos que compa
fi receram ao seu casamento,
ij bem como aos que enviaram

I � presentes, fonogramas, etc.

II
�� e oferecem aes parentes e

� conhecidos sua nova resídên
� cia na Praia Comprida (S.

I ij José).
.

� S. José 30-5-938

--------------------------------------------------------------------------- �����

REDATOR:
Noticias

dia seleção brasileira
Como preliminar do jogo sol

teiros x casados, encontrar-se-ão,
hoje, às 14 horas, no campo da
L.F.F. as equipes inlantls da L.
F.F. x S.C. Brasil.

No estádio da L.F.F. foi co

locado um possante radio onde os

despertistas conterraneos poderão
ouvir o sensacional encontro Bra
sil x Polonia.

Na A. S. V. I. o campeonato
prossegue animado. O Cip, de
ltaja) é o nleader" da tabela com

4 pontos. Vem em seguida o Pai.
sandú, de Brusque, e Amazonas,
de Blumenau.

Os jógos de hoje De Vale
ltajai: IMarcilio x Cip, em lt"jaL
Brusquense x Brasil, em Brusque ,

Amazonas x Blumenauense, em
Blumenau.

Por estes dias publicaremos o

regulamento da sensacional "Cor
rida da Fogueira", que realizar
se-à no próximo dia 24.
• D ••• • __•••

Veteranos
soiteiros x

casados

Um decreto

Para o jogo de hoje foi afixa
do o seguinte decreto-lei:

«Eu, Veloso II, Imperador do
. jogo de moças considerando a

falta de brutalidade qUI por certo
s�rá aplicado no jogo de hoje.
usando das minhas atribuições e

modificando as leis da FIFA, or

deno:
Ar!. l'-E' permitido canela

das (só na canela), ponta-pés,
t ancos, bofetadas,solas até 1 m.70
do chão, quebrar pernas, braços
e cabeças e xingar nomes feios.
§ único-Todo aquele que

desobedecer a este decreto terá
relutado improficuamente e será
metido dentro de uma das ambu
Lncias que estarão de prontidão
..ara as casos cruentos que, por
acaso, hajam no transcorrer da ba

talha ... íutebolistica.>

Alguns "cracks�" da sele�ão patricia qu.� hoje., procurarão fazer tremular o nosso

querido pendão auri-verde. São êles: Afonsinho, Domingo., Nariz, Brito,
Niginho., Patesko e Tim

isoladoCompletamente Promovida o "c r a c k" f u j ã o
Seul deverá chegar

hoje a Curitiba

Encontrar-ee-ão, hoje, ás 16
horas,nogramadodaL.F.F.as O Avaí mar-rtem-se na Pela resoluçãon. 3.900,
equipes representativas dos vete- pOnta d.� ta be Ia foi promovido ao cargo de
ranos solteiros e casados em um

. ., I
. .

d de j 3' O .ti. escriturario do De
h I d ,A Jogada vitonosa do a VI- passa por um peno o e Intensa" --

matc no qua a toura a superara .
.

"d d Já é bid d partamento de Edu cação O DIARIO DA NOITEI
.' d d fi' azul sobre o tri-campeão mantem- atm a e. sa loque no o- ,

, , ,', ,deTdesportistas não se agradaram(ua ,1u;/ tjcmca d
a o o sico

se ainda firme no espirito dos des- mingo próximo excursionará a
Francisco Duarte Silva. Curitiba, com titulo �clma escreve I fD\iito.ragl e a gun5 e seus compo· . Tubarão e Laguna. sob S I t d E' _], I'

M' F portistas ' re au, o pon erro esquer o 15 o que nJI o nosso co éganentes tais como: orais, onseca,
I

•

t' Dai o seu esmero em treinar. centerranec que atuou 20 minutos paranaense:Walter Lange, em contraste com
sso

.

porque a �es�a e�e im- Dr. PedrD de MDura Ferro
b id d d S I V I portancia extraordinária pOIS colo- Hoje, o Avai treina pela ma-

Advogado
no Avai, contea o Alletico, de «Saul, o famoso ponta esquer-a o eSI a e e a um, e oso e ,

'I
.

d h d d S F d I Id I b COU-f) em situação previ egla 8. n ã com o possante qua ro o Rua Trajano I. (sob.)
. rancisco e o qua os nossos da .savoia.no, que

.

deu, duranteoutras e a gumas arro as. friso ����������������.��������, muito tempo, matena para as pá.
A última rodada Sendo assim, é de se supôr que I ginas esportivas dos jornais da
A última rodada realizada do- faça valer no sul do E&tado, todo San a t o r ,. o "s a n t a C a t a r ,. na" I Cap�tal, pelo motivo do Curitiba

mingo, mais veio consolidar a

I
o poderio. do .soccer da Capital, : desejar o seu concurso. O Savoia

atuação do ponteiro pois .0 trico que o Figueirense em sua re·.1 I removeu o principal entrlve,d.ndo
[or que ainda lhe poderia fazer cente temporada tanto fez decres

K. i o passe de Saul ao Curitiba e eis
ombra foi derrotado. eer. Dr. André Iralyhegy li que, no dia em que êsse jogador

s Dessa fárma o alvi-azul per-
I
deveria jogar pelo �eu novo dube

manece em posição meritoria. VENDE"SE DIRETOR PROPRIETABIO -no prélio contra o Pale�tra-o
Completamente isolado e com :noveis á rua Presidente Ccuti- mesmo se achava comodamente.--

todos os fatores favoraveis o"team h 76 Estação PERDIZES - Vila Vitoria - Estado num dos vagões da Rêde, rumo
da raçal pretende realizar proezas

n o n6• • de Santa Catarina ao vizinho Estado de St•• C.t.-
de mestre, - I rina.

Diante dos resultados recentes Exam inad ores o melhor estabelecimento, perfeitamente aparelhado Os mentores alvi-negros 010 se

o bando de Nizeta vem se sub. para o tratamentc conservativo e cirurgico de doenças pul- conformaram e mandaram buscatmonares (pneumotorax, frenicotomia, toracotomia). Este Sana-
metendo a cuidadosos ensaios para Pela. portaria n. 107 de torio encontra-se localisado na Estação Perdizes - Vila Vi- o velóz ponta esquerda, que deve-
que a "liderança" persista com o 21 de maio findo, foram de- toria, na Estrada de Ferro S. Paulo - Rio Grande, 800 rá chegar hoje à esta Capital.e
mesmo garbo atual. signados os srs. padre Emi-

metros sobre nivel, possuindo luz eletrica, agua encanada e

J bid ti ti. estradas de automevel, com clima salubérrimo.d é S8· loque o A e ICO 11'0 Dufner, irmã Certrudia O Sanatorio encontra-se instalado com aparelhos mo-quando salta á ,frente, as ,vez.es faz e João dos Santos Areão, dernos de Raio X Heliodor, Ondas Curtas e Laboratorio
das su�s por ISSO o CUidado do

I para constituirem a banca para exames de escarro, sangue, fezes, etc.
dr. Leitão. examinadora do concurso de Seção separada para' convalescentes de doenças graves.

C
estado postoperativo, impaludismo cronico (malaria), esgota-

Avoi X Irls Musica e anto do Instituto

I
mento, etc.

de Educação da cidade de
O quasi campeão do turno Laguna.

À, é
•
.....
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o proverbio é a fórmula de

florianopolis

AGINA FEMININA
Direção de RO S E MARIE

ardanapo
de tricot

PrincipiQs da
rnoda atual

PROGRAMAS DE HOJE: na mesma proporção que o ra

dium-e toda gente sabe quanto
êle custa ...

A felicidade existe, na terra,

No REX para todo um grano 7)
de público, exibe-se hoje um

film que os «fans» de verdade
precisam não perder, não apenas
porque se trata de um romance
delicioso, deliciosamente dirigido,
deliciosamente interpretado, co- A'S 6,30 e 8,30 HORAS:
mo porque o film tem Luise Sessões elegantes
Rainer, e Luise Rainer, hoje em ANABELLA dencanta ora co-
dia .constitue motivo a que ne- mo sempre na historia de um gran-nhuma sensibilidade se deve de amôr e de uma grande intrigafurtar. Ver. Luise Rainer é v:r au lado de Conrad Veidt no pa
uma das mais completas cousn- pel do e�padachim Gil de Beraut
tuições artisticas do cinema de O poder deRichelie.
�oje e de todos os temp.os:. Ar- com Ra_ymond Massey no papeltista de verdade, sensibilidade de Cardeal Richelieu,
p.rodiQU)s...de snbtile,za. ela é !.Im _ .

milagre d encanto e de sinceri- Abrirao as sessões:
dade. A SEMANA SANTA EM OURO

Apareceu em «Ziegfeld. o
PRETO-D F ,B

Cnador de Estrelas», o film que
MÃOS A OBRA- aesenhos

lhe valeu o premio da Acade- F�X AIRPI.AN
mia de Hollywood este

ano-(:/
NEWS �.20154,

conquistou im�.díatamente o nosso chegado pelo avião da Condor e

público. Agora, em FLIRT ,contendo as reportagens seguintes:
ainda 8'J lado de William Po- VIENA: YitIer realiza a União
well compõe mais uma maravi- Austro Alemã
Ihosa =perfumance» -uma «per- ESPANHA:A tomada de Teruel
fu�ance» qu� só mesmo Luise EE. UU.: Operarios lutam contra
RalOer poderia apresentar" Por a inundação para salvar um
isso, p preciso ver FLIRT a todo tunel
custo. E' pre.ci�o a:::o��anhar to- FRANÇA: A moda dos chapéusdos .. 05 prodigios criados pela para a Primavera
sen�ibilidade dessa «diferente ma- PR L\NÇA: Um novo avião Iran-
revilhosa> que é Lu.se Rainer. Cê5 de grande raid

MONACO: Festejes na Côte d'
Azur

dona de ITALIA: Magnifico raid dos sub
marinos Beveziers e Agosta

I AUSTRALlA:S�nsacionai5 con

curses esportl vos
Preços-2$500 e 2$00<4

CARTAZES
DO DIA

Divagallda •••

eça-se com 8 malhas. Põem se em 2 agulhas 3 ma-

uma e na 3a. agulha 2 malhas. Todas as carreiras TECIDOS I T�II.I.EUBS ES-
res são feitas pelo direito. Sendo impossível descre- PORTES
arteira: -Toda direita ve-Ios todos, faremos apenas Nesse genero a primasia
carreira: 1 laçada, 1 ponto um ligeiro esboço: as lãs es- cabe ao tailleur fantasia; saia
carreira: 1 laçada, 2 pontos moram-se em parecer com os lisa, casaco de xadrez, escos-
carreira: I laçada. 3 pontos linhos; as sedas procuram sês, píed-de poule, listas
carreira: ] laçada, 4 pontos imitar a maciez das lãs. Gran- sombreadas ou baiaderas es-

carreira. 1 laçada, 5 ponto. de sucesso do twall de seu batidas; ou, então, casaco li-
carreira: 1 laçada. 6 pontos derivado e o surah: muitos so, acompanhado de saia
carreira: I laçada, 7 pontos [erseis de sêda e de lã; ren- fantasia.
carreira: I laçada, 2 pontos, I laçada, 1 arremate. das tules rara a noite. No- A blusa combina sempre
carreira: 1 laça-ia, 2 pontos, I laçada, I an emate,

I
ta-se uma sensivel baixa nos com uma das côres e com o

I laçada, 1 arremate, 1 laçada, I urrema tecidos estampados; depois chapéu.
te, I pontos I de tantas estações consecutí- -----------

carreira: 1 laçada, 4 pontos. I laçada, 1 arrema- 'Ias, é natural que comecem No REX está om fUm
te, 1 laçada. 1 arremate, 2 pontos a nos cançar. que 08 "Iaos"" preel-

carreira: I laçada, 1 I pontos MAN"AS sam ver a todo o 8US-
carreira: I laçada, 12 'pontos Predomina a predileção to: um 111m que tem
carreira: 1 laçada, ) ponto, ) laçada, 9 pontos, pelas mangas. simples; um Lulsa Baio.r- "FUrt"

2 pontos juntos, I ponto lizeiro franzido ou duas ou
o .

carreira. 1 laçada, 3 pontos, 1 laçada, 4 pontos, tres pinces na por te suoenor
, laçada, 1 arremate, 1 laçada, 1 arre- alargam os hombros, dando
mate, 2 pontos juntos, 1 ponto lhes o movimento que tanto

carreira: 1 laçada, 5 pontos, 1 laçada, I arremate, nos agrada e que rea\mente
1 ponto, 1 laçada, I arremate. 1 laçada, favorece a silhueta.
1 arremate, 1 laçada, I arremate, I ponto: Algumas casas têm e.ntr�.

carreira: I laçada, 7 pontos, 1 laçada. 1 arremate, i tanto uma maneira propna
I ponto, 1 laçada, 1 arremate, I açada, de executar as mangas de
I arremate, 2 [Jontos seus vestidos.

carreira: 1 laçada, 3 pontos, I laçada, 1 arremate, Piguet-mangas franzidas
1 laçada, 1 arremente, 2 pontos, I laçada, no hombro; Paquin-m angas
1 arremate, 6 pontos trabalhadas na parte supen

carreira: I laçada, 3 pontes. 1 laçada, 1 arremate, ar; Chanel-manguHhas ba-
1 laçada, 1 arremate, 1 laçada, I arremate, Ião. presas abaixo do horn-
2 pontos, 1 laçada, 1 arremate, 5 pontos bro; Alix - rag\an ou 1OaIl-

carreira: 1 laçada, 1 ponto, I laçada, I arremate. gas kírnono e Mag\ Rouff,
2 pontos, 1 laçiHJa, I arremate, I laçada, mangas de renda tef-mina,.
1 arremate, 1 ponto, 2 pentes juntos, das em mitaines sõbre a mão.
1 laçada, I ponto, 1 laçada, I arremate, SAIAS
4 pontos. A saia toda p\issée, essen-

carreira: I laçada, 3 pontos, 1 laçada. arremate, cialmente feminina, triunfa
5 pontos, 2 pontos, .� pontos juntos, em toda a linha, desde a

laçada, 3 pontos, I laçada. I

arremate'1 fragil mousseline até o teci
3 pontos do de lã.

carreira: I laçada, I ponto, I arremate duplo, Sejam enviezadas, sejam
1 laça-la, I pente, 1 laçada, 1 arremate, direitas, as saias obedecem
3 pontos 2 pontos jun's, 1 laçada, I ponto, ao mesmo movimento: ajusta
I laçada, arremate duplc.I laçada. I ponto, da nos quadris, évasé para
1 laçada, I arremate, 2 pontos baixo. Isso é conseguido por

carreira: 1 laçada 3 pontos, 1 laçada. 1 ponto, um grupo de pregas na frente
I laçada, 3 pontos, i laçada, I arremate, GU atraz, por efeitos de pre-
1 ponto, 2 pontos juntos, 1 laçada, 3 gas, por simples vincos feitos
pontos, laçada,1 ponto, I laçaJa,3 pontos, a ferro por nervuras, nesgas
I laçada. 1 arremete, 1 ponto. ou godets.

carreira: I laçada 1 ponto, I laçada, I arremate BLVSAS-t::OI..TES
duplo. 1 laçada, 3 pentes, 1 laçada, As blusas de surah estam-
1 arremate duplo, 1 laçada, 2 pontos, pado depois tem como con-
I arremate duplo I laçada, 3 pontos, corrente o fustão e o schan- Para
I laçada, arremate duplo. 1 laçada.) ponto, tung.
) laçada, ) ponto, I laçada, ) arremata Se, por um lado vêm-se

carreira: 1 laçada, J ponto,) laçada, 3 pontos. rr.ellor numero ne blusas lin·
I laçada, 1 ponto, ) laçada, I arremate, gerie, por outro, não têm con

I ponto, 2 ponto! juntos_ I laçada, ta os adorno'� desse g�nero,
I (::onto, 1 laçada. 3 pontos. jabots, gotinhas, gravatas,

carreira: 3 pontos, 1 laçada. I Ilrrematp. duplo, etc .• sobre os vestidos de
I laçadJl, 3 pontos, I laçada, I arremate rua; nas toiletes de lã, gran
duplo, 1 laçada, 1 laçada, 3 pontos, des golas ou plastrons de
I laçada, 1 arremate duplo, 1 laçada fustão branco dão uma nota

carreira: I laçada. 1 arremate duplo, I laçada clara.
3 pontos, 1 laçadd, I arremate duplo, O colete triunfa em todos
1 laçada, 3 pontos, ) laçada, arremate os ensembles esporte e tem

duplo, I laçada, 3 pontos tendencia a apresentar opa-
carreira: 3 pontos, I laçada, ) arremate duplo, sições de cores ou de tecidos,

1 laçada 3 pontos, I laçada, 1 arremate seja de frente e costas, seja
duplo I laçada. 3 pontos, I laçada, de corpo e mangas. P fI I I d

ara re rescar as bebidas sem1 arremate dup o, aça· a BOLEBOS nece��idade de gelo, ponham-seI' carreira: 3' laçada, 11 ajrremdate Iduplo, 1 J�çalda Reconhecendo a graça ju- numa vasilha p�daços inteiros de
pontos, aça a, arre:nate t.IUp o, 'I d bIt

.

enxofre e ponha-�e nela as be-l laçada, 3 pontos, 1 laçada, I arremate
vem 0t' o era, 0ds cos ure.ls-

d í 1 I d 3 t
ros con muam, ca a vez mal bidas, deixando-se fi'-ar algumas

,
up o, aça a. pon os.

a adotaI-o em inumeras de horas.
, carreIra: Faze.r de .1 !açada, 2 malhas. Seguem 4

suas criações; ás vezes, em
carreICas dlCelta� . tecido j ual ao vestido ou

�o�as as carreltas pares aão feitas pelo tras,em�adrez, listas o� ba-
dlrelt". iaderas. Alguns boleros-tai-

vende-se um de Preci.a-se alagar uma leurs são colocados sôbre um
'ti
marca nZimer- casa de material. no Estreito, segundo bolero em fustão
pt'rfeito estado. para casal sem f lhos. branco, que passa o primeiro.

esta redaçio. Bar Resta'Jrante ELITE f'ormando lape�a$ e deerum.

ODEON., o lider dos
cinemas

A'S 2 HORAS: Os. homens se .têm em tal

V I L"d conceito, que a malar propagan-espera I er d f de eiI) NO REINO DAS AGUAS
a que az:m e SI ,mesmo é a

AM.<\ZONICAS-D F B
de serem diferentes dos outros ...

2) RED NICHOLS E SEU CON- A necessidade é a alavanca
JUNTo MUSICAL -- short principal da máquina do progres-3) C <\BARET ALPINO-Varie- 50.
dades

4) ARISTOCRATAS DO MuNDO Os maiores fingidos são aque
CANINO- cameraman les que se fazem acreditar como

5) KID GALAHAD -- estupenda sinceros.

produção de grandes torci
das com Edw. Robinson,
Wayoe Morris e Bette Davis uma expenencia.

6) O GRANDE Q'MALLEY
-emocionante pelicula com

Pat O'Brien, Ana Sheridan
e Humphrey Bogart.

AGENTE SECRETO X-9
+--o inicio da super-serie do
ano com Scoot Kolk e Mon
te Blue.
Preço: - J $000.

E' ,

no presente que esta a pos-
sibilidade de melhorar o futuro.

A tapeçaria de couro conser

va se 10ngFamente se se limpar
COui uma mistura de oleo de li
nhaça e terebentina.

Pare�e mentira que l.aja gran
de quantidade de senhoras ca

pazes de darem maus conselhos
ás suas amigas e em primeiro
logar ás maie noras, mas é ver.

dade.
Em todo caso não ha muito

que admirar aí; o que mais ado
mira é que, na sua maior parte,
tais péssimos conseihos sejam a

ceitos com entusiasmo por tantas

moças que não recebem c�nse
lhos sabioa, conselhos bons.

Constitue isto um caso assaz

curioso, que por vezes faz pensar
na (orça dos destinos, ou que
aquelas que abraçam os conse

lhos perigosos e acabam no máu
caminho é porque já tinham na

massa do sangue uma qualquer
tendencia para o mal.

Seja como fôr, cumpre ás al
mas bôas persistirem sempre na

santa missão de orientar 05 mais
pobJ('s de espirito ou mesmo a

quem tenha predispoiição para
uma "ida de oprobios, porque
todo aquele que conseguir salvl,\

P -' pelo Incnos uma alma nesta terra
ara amanha o Llder tem em jà terá ganho uma belissima ba-

cartaz Ih
��QVOS E'COS O

ta a.
'.

O
A BROA- Não devemos ter o egoismoWAY de zelar tão sómente pelos nos-

uma revista com Alice F Cay e sos. umpre aos corações bem
grande elenco. formados espalhar todo o bemPreço -1 $000.

que puderem e minorar quanto
possivel os sofrimentos de seus

semelhantes.

A Histo�i;-é a v�;iação cons

tante das Iàse- que o mundo ,,

travessa.

O respeito é o alicerce mais
firme para uma grande amizade.

Na vida, só se acendem as

luzes da Gloria, quando se apa
gam as do entusiasmo ...

Os maus
conselhos

a

casa

A gema do ovo tira as man

chas de chocolate e de café, sem

estragar a tela. Aplique-se de
leve com um pedaço de flanela,
lavando a seguir com uma saboa
da morna, passando depoi�, agUIl
fria.

f;;INES COROADOS
REX. ás � horas:
O TEZOURO OCULTO

SUZY com Jean Harlow,Ga.
com ry Graot e Franchot Tone.

Preços-l $500.

-continuaçào,
CORAÇÕES ERRAf'�TES

com William Boyd.
EU E CIA. com o Gordo

e o Magro
Preço-l$OOO.

A manteiga qqe Ii� torna ran

çosa póde se refrescar certando·
a em pequenos pedaços e pondo
os numa caçarola com leite fres
co. Ao cabo de uma hora segue
s� e lave-se com agua :;algada
fria.

-A'S 6,30 e 8,30 horas:
FLIRT com Louise Rainer e

William PoweJI.
Preços-2$500 e 2$000,
ROYA!..., ás 2 horas:
FANFARRONADAS

Buster Keaton,

O BOM INIMiGO com Ro
bert Young e Jackie Cooper

Preço: -1$000.
-A'S 5, 6.30 e 8,30 horas:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



E3E � I .A... a eneantadora atriz franeeza, mais bela que o seu proprio nome vivendo a per·
.. � �__�, I�sonalidade de Lady Marguerite, a grande paixão do audaz ave';tureíro Gil de

Beraut na interpretaeão magnifica de CON .�A I:) VEB OT, na vitoriosa apr��entaeão da 20th (;EN'TURY FOX

Estará hoje de plantão a Far
macia Rauliveira, á rua Trajano.

AZE A
ITAJAI' VESTIR!tBSE-A' DENGALAS NOS PROXIMOS ossa

DIAS 12 E 13
Víd

ANIVERSARIOS

Conforme noticiamos realizou
se ôntem o primeiro sorteio des
te mês da conceituada Empresa
de sorteio « CREDITO MUTUO
PREDIAL», tendo Rido contem

plada com o premio no valor do
Rs. 5:300$000, a caderneta n.

8.722, pertencentes aos prestamis
tas João E. Souto e lida C. Co
laço, residente em Florianopolis.
Alem deste premio tiveram mui
tos outros de importancia mene

res.

CONVIDA �

as exmas, famlllas para uma VISITA Está em festas o lar do sr.

Saul Torquato, negociante esta
belecido á ma Silva Jardim, pelo
nascimento de um robusto meni·
no que na pia batismal tomará
o nome de Gerty.

.. - .. - --- q -- - - - -
.

fu turoso feliz.

NASCIMENTOS

Gr diosa e
.,

pOSl
BATISADOS

f •

Será levado hoie, a pia batls-

R�berto; é nom.e que receberá I mal, na igreja de N. S. do par
na pia batismal o interessante ga- to o galante e lindo menino Lu-

DE rôto, que veio enriquecer o lar cidoro, filho do sr. Políêoro Fer-

Movei-�. ti-nos tapetes
do noss_o. conterraneo Rofoldo nandes e de sua dignissima eSf)O'

ii' e Bulle Oliveira e sua exma. espo- sã. exma, sra. d. Lucí Lacerda

no I. andar "da Confetaria ChiquiDho��
sa d. Milda de Oliveira, residen- Fernandes.

"
tes na cid�de de Olímpia, no Es- Servirão de padrinhos o jor·

franqueada, dl-4ft·emente, a" noi,te, das 7 112 as 9 horas t�do de Sao Paulo. Ao robusto nalísta sr. Jairo Callado e a �xrna.
!Ui U li UI pimpolho fazem as votos de um sra. à. Roê Lacerda.

rl&i_!IIrQ..m1!l:l'!l "lIIlg_iWlIIIIJi!liW_�D�, II eT'*'tmUiiMU"MMW9Mft't �.... H_A F ftWi6!.".-WIIIiiill{IiMe._M'M-P"!!I!'fP?""f H N5�9 M _ -

OO N O líder dos cinel11as,....-HOJE�A's 6112 e 8 112 horas�HOJf

o ,ODER DE RlCHELIEU
No Programa:

Fox
II Preços: 2$500 2$000

com RAYMOND MASSEY na otima enearnaeão do Cardeal Riehelieu.
Uma aventura na éra da galanteria ao som do retinir de

A Semana Santa em Ouro Preto- Nacional D. F. B.
- Mãos á Obra Desenhos

Airplan News n. 20154-.-atualidade em primeira mão

espadas em duelos tremendos.
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