
A poli cari ca desarticulou
.-------_._- --------------------------
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tntentena integralista
RIO, 8-fh ��o��da? em fe�b: dltlgencla, acaba

de desarticular UfaGa nova intentona Integrallsta I
qil!e estava sendo preparada para breves dias. i
" Em uma dmgell1lda i�vâda a de!to @m Ngh-
rói, no HCo!égio 8�asW' a policia encontreu lmpor-.
tantes documentos, que deu em resultado a desco-!
�rtadenowt�maquee�an�rtdou�ido,dando!--���·�·�..
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()ssim margem á sua desarfleulaeãe,
_. IA V O Z D O P O V O

Não houve l'ey��ya I
Andaluzia------- I�o
�_�H'�_�..���4<."",••"..... I

SEVILHA, 8-0 general Quei- ção na AndaluzIa são infundad(,s' MElH�rl��B:T�AINHA
I

Aviões velosissimes]Rapto de um As bagagens
ro de Llano, que acaba de chegar e concluiu afirmando: �A Anda-

t Ih
-

S d "G "."
de Burgos, endossou completa- luzia está tão pacífica COrlO Lon- LONDRES, 8 Melhorou du- pa ru ara0 os menor em ., o uaracl
mente a política do general Fran- dres e quero acentuar que estou rante a manhã de hoje o estado de

co, declarando que sua amizade absoluta e inabalavelmente iden- sau'de da Rainha Elisabeth. ares Paulo -

pelo generalíssimo é mais íntima I tificado com o general Franco.» i SAO PAULO, 8 - Prosegui-
d I��llJlIII!III' ram, ontem, em Santos, os tra-
oE�ee����r�ta á ASSOCIATED 1tJa-O· .p'L��SO·-U .010 t'e-r-r;;'no' I A

PARIS, � No�icia se que o go- SÃO PAULO, 8-Um balhos de conferencia das baga-
PRESS > 1 Q' d � g� Ui � I verno frances deliberou as suas. .

f
vesper-

eens dos passageiros do «Guara
I o genera.. ueipo e fronteiras, contra novas Incursões tino m orma que, ao entardecer "',

�

.._
-

Llano declarou: <Divirto-me com �as
..

d
' ., I aêreas de apare hos vindos da Es, de domingo, o menor Antonio CP. Dentro .do aVIa0 foram el:-

as notícias que os vermelhos es- "I elas panha, Mara, quando brincava-á porta contr�dos ?mda alguns 3�lvll-Vl-
palham a meu respeito. O que não Para Perpígnan seguiram hoje de uma casa de sitio, no parque I das, inclusive um na cabine .do

] , . 15 avíões, que vão iniciar uma vi' piloto e o tro dent da cab n
compreenao e como existem pes- .I! gllancla severa e permanente em Jabaquara, foi raptado por um u.

.

r� l' e

sôas tão incautas que os acredi- SMO PAULO, 8 - Abordado o sr. Adema:r de toda a fronteira, na região dos Pi. desconhecido. I dos. passagerres, e. cerca de uma

tam.» Barros sõbre a fundação de legião Civica Nacional, rtneus, Acredita·se ser írnprcvavel A radio-patrulha foi mobiliza- dUZIa no compartimento de re-

Desmentindo os rumores da declareut que se verifiquem novas incursões, da, empenhando-se na captura do serva. As roupas do sr. Mauricio

que sería contrário á participação
visto que oe aviões que viessem

raptor. �ardoso foram guardad_as e. se-
"li Legião Chica, é um tema sõbre e qual da Espanha não mais poderiam -

J
-

P ditaliana da condução d» guerra, o voltar, atravessando a fronteira,
----- rao entregues ao sr. oao 10 e

general disse: «AdIlIÍ('(l e aprecio nada tenho a acrescentar, além do que censubs- uma vez que os aparelhos da esqua- Não serão reabe.·tas Almeida. O revólver do sr. Mau

o valor de nossos voluntários ita- tanclel iI1@ teiq;grama já amplamente divulgado. drílha trancêsa desenvolvem uma as escolas italianas, ricio, ontem encontrado, será lim-

lianos.» Contudo .. até aeera, essa questão não passou
velocidade de 400 quilometros por

I I po
Na seção do material belico

, • T

I hora. d f dI" d
.

Disse que os boates de agita- do terreno das ldêas." RIO, 8-Comunicam de Porto � dorte e }tllIPbUS e epois en-

--- --- .

. O Equador não quer AI Ad' I
. VIa 0, como em rança, para o

C
!i!I I �gre:« o qu.e IVU gam os lv_r- seu filho .

. ._a q �______

•

III g a r r OS'A Loteria da a guerra l1aI8 desta Capital parece que uao A carcassa do avião será re-21 mais serão abertas a" escolas

I
metida para o Rio, via mariti-

Matou a ma-e I E h QUITO, 8 Um comunicado otí- italianas,
I �em pape snan a ma, tendo a policia feito sua en-.

. .

I 'i"{O;;:J.'; iJ'.)í'.'>".-1 'tIl !'"".""",_,.".,»

� ���:l:t!áer c��t� 'J��: ii�rJ:I?�Vr�r��,nd� os���:�r�sCOâ!��e�:s It:��:b�fe�i� treEga a COIl'lP.andhia Condor.

. '.

I "',_f'.i', porque .ISSO sena o fal:llrl que . spera-se am a encontrar ou-

pOrC?iltn'; m80 EJOiHat k LIA nCEU.JNA, <) --Pc'la primei- i \11111 destruir o esplrtto d:! 1HZ que mentes, mostra� "rande. desin
tras malas que faltam, dentro do

,'êl.a sofrer I, pIIH" , hoje oun ,,,\jOrt'h�{."ll 'lÔ- ra vez d,o".de qdA '-' )'�eç(l.u a gll'�r,-II
n.lim,) a�_ dll�'i Ii:�-;!' I 'll�"C ':C '[1('1" r�F tro dr t;;l.5 ,; -;'-.

I e' 1 :,,-, ti". ". �u "o II' >r,,' " lIU"-"

•.

'4' d f' d
- 'C,�l\'lnlellj ""'. """(fund.) ! \.lllstil eiS .1 "'TIt"'�' 1 ,to f ln .....

'

n·

I ore (I l,e"n·,j"Wlenl.il a {lfP1·lIS ra. a lOterIa o governo, que C· A b
I., 1

.

IC1LlI<x-'
.. I'I. , 01 11. " 'Udl

I, de IabrH"H :'0 dr· cj '.,·f'H S'01ll i1 'I,] ir.1pl)rt.ante fon
..

' e d.9 fA."nda,!9t ';!, .fl_"t�ftH ',.; � tO S('!,,JC' 1!i1t!Q P"I'H h:h-n�H:lS P3- �'RguidiO� ii" <"ru., (l(Wf, p,'lo peg,'VIEl' \, fl.-lllléi cOl'!tristado' , , .� }l! ,,"_U 'a I'''''' �,.,l·l' ".' \" "0 ("
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Plll..li:'1. u ,1I,tO: (' .1 ,I "Ir :t"rL, 11, iJt".l'nf'nfc ·.t'l1(üda. U ,:. t,;n,
' .t...... .;, l· '.1 d 'lá. .' '" ",,-.
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tragedia :o�\.e [)IJl' te'lLl'D a cid3d� ,
.

, , ,
,. () (), .. li :8 1trli' ao flue t" 0<.1, Llb ,_"hL ,(,.j�.

, " U j<l\C,1 A n,�"'. ef'ilor h!ln '<'UH I. (Pc]( ·1')3 di::.se q ..... i..> iVi il-ra a l·ft.:"If',lI�r�t "".: u<,. \. . '1 '.
.

'1 A in!,l.:: ii 'rt('(\('í'Hte \*0 f'éll·:.:';"
de Klol'I""nel1bu[g, ,itUC1da ca"

.g .. ro btefai) Tarnas. I apurada a sorna de 11.893.000 I. '_ 1H11L ui se 'III .. ·�"tl'",,[, "

�···3lJe.Itf.> {J p'.'" ,�, ,,·,fi.tn .' '1..\;." .Iii (l� ,i,·."
proximidades desta capital. Maria Uma companhia nOrle-Jmel'i-1 pesetas da venda de bilhetes, nos �;l.�ual�!"�. d"d �I�b;_'l.xflú(;r l,i.)

"peia policia e wuit,i.tlu u �ell

Huber, qLle ha seis anos vinha
c:ma ofereceu ao invento!' ue tal' primeiros 4 mêses do ano, com RIO, 8-0 ajudante de agen-

a la, no .10 e anelro. conteúdo, ficou depositada, naf61'-
sofrendo horrivelmente atacada

orr'cesso um lIinDO.I) di> dolars: um aumento de 114 por cento cia da Estação Centrnl do Bra- Re-p-ressâ'O-ãõ"·iübri: ma da lei.
de cancer, vivia a suplicar a um

pela patente de invcnç<'ío. Stefan: cm relação ao ano anterior. () sil, João Martind Lem03 com uni- d
----

seu filho que a matasse para fin- fa'nas emh;Jcco\J p:lI:l (t� Esta-I aumento foi regi.,trado apezar da ' CO" veu a e queima I Roubo de um milhão de
dar seus sofrimentos. '

cou a delegacia de segurança po- de fod.n.s de art.·fl-elo fdns Unidos nfi,u du Ii!l.imr\l' ;;8 ne-I redução do territorio governista lítica e social que na parada Ma- e- rancos
O pobre rapaz. que se chama-

gociaçõ":; para:1 veIl.ia de seu 11 e da diminuição dos comprado- galhães Bastos, o trem e!etrico
Vii Juan Huber. após ter resisti· invento. res chamados ao ExQrcito. RIO, 8-0 chefe de Policia
do aos deseJ'os a cada instante I

foi freiado violentamente por ter
O maquI'n'sta pre ent'do q e na baixou a seguinte p0rt.aria:

manifestado por sua mãe, acabou __

I S I U

r' lb
- linha se encontrava um obstacu- «Aproximando-se o periodo dai3

por ceder e hoje e ImlOOU- e a! , lo. Esse obstaculo era um peda- festas joanina.;, recomendo ás au-

vi�a, suicidando-se depois. Juan UM ��.L\§O P,,\8.\ U.M O Perú na Ilha de I; ço de trilho, que terÍa fatalmen \oridades distritais a colaboração
deIxou uma carta _na qual declara NOV�) §/\LU.i.MÃO Matapalos, te causadó um dflsastre se não com a seção de explosivo, armas

que matou sua mae por qu� a
f õ d e munições, no sentido de repres-

amava muito e não podia vêl-a 'I
ossem as precauç ei torua ai

RIO, 8-As autoridades poli· QUITO 8 A 'd d ímediamente são a fabrico, venda e queima
ilofrer por mais tempo. •

- s autOrI a es I.'e- '.' ._

ciais estf:o ás voltas com um case, cebel'am noticias da fronteira de EVIdentemente houve mtençao de fogos de artifício, proíbidos
escabroso no qual duas mulheres que as troFlas peruanas preten-I cri,�i.ncsa, emprega?do-se agora a pela regulamentação em VigÔl',
aparecem disputando um garoto clem ocupar a ilha de Matapalos, I polICIa em descobrIr o autor ou como sejam os fogos e estampi
de quatro anos como sendo seu fi situada na entrada do golgfo de aLltores do perverilO ato de sabo- dos em geral, foguetes, bombas

Mais de 1 OO lho. Guaiaquil. A chancelaria lançou tagem. e bichas, e a peça piroténica de-

O delegado que não conseguill vC'!ment.e protesto, alegando não
nominada Balão de Fogo. Outro-

encontrar uma solução amigavel haver nenhuma guarnição militar sim, determino que se façam
e jámais pensou em banoof 5a- equatoriana na referida ilha, que

ASSASSANADO UM apresentar á Delegacia Especial

50O t
I> � lomão na vida chamou para in- é habitada, apenas, por pacifi- CHEFE DE F��MILIA de .Segurança Política e Soci�l, BORDEUS, 8 - Og jogado-

erlUos i tervir no curioso acontecimento ocos colonC1f. 'os lOfratores e as mercadOrIas res brasileiros mostram-se satis-
. ,i juiz de Menores. Este enquanto Espera-se, a todo o instante, SÃO FRAN'CISCO DE P\U./ apreendidas, para que sejlam apli- feitos com a admiravel tempera-

. ROMA., 7-0 «GI.or.nale dIta·, n-ao resolv@tambemasitua"ão,dl·-.--cadosaosmesmosasmu tas res- .

J bl 'd
" a resposta a� exp Icaçoes pedI- I LA 8-·-0ntem quando se reali-I .

tura remante nesta cidade, o quela> pu lca a notIcla e um i mannou internar o menor que sedi' .

' petlvas». h h'l't d f
t t d 'd

A

t Tti'
. as ao governo peruano. l1.ava um baile, em casa de Lau-j �. • __ .... _ .. •

os
..

a 1.1 a a po erem. azer, com
a. en a o ocorn o on em em le

'-I chama Fernando, na Casa de In - f
sm num dos teatro. daquela, c�- i fancia. I rindo Lucindo do!! Santos, foi es- nlais um descarrila- e lClenCJa cs seus trel?Os. ""'"

dade chinêsa, Mãos desconhecI-I
�W1iIlilM IIJllIi!I :&&Ia te as�assina�o por Fabic; Maria I mento na (jentral MÃilsTRÃ'_��

das depositaram sob o assoalho
._. .____

_

da SII.va, deIxando na orfandade
TR&BALDADOBES

do teatro uma bomba de grande RefugiOU se em Me sete flihos menores. I RIO 8 - VcrT - h'
poder explosivo o que ocasionou • •

.. O delegado dt> .policia seguiu u� de;carrilam�nto 1��0C:�traf�� I BRASILEIROSa derrubada daquela casa de di- Em atiVidade o Ali
- -

d
para o local do CrIme, chamado i Brasil perto da êsta 'ão de Ca -

Yeraões. en uma Irma e «Cravina», no primeiro distri;o, cadur�, não haven't1�:" porém, d�-' BUENOS AIRES, 8 - «La
Até este momento foram re-, Monte M: .

fazendo o a'..lto de corpo �e de!Jto sastres a lamentar. Prensa» lança um apelo, p:otes-
";\ tirades dos escombros cem mor- ayon: Ceddlo e tomando outras proVidenCIas. --------------. taNdo contra o modo de comoes-

tos e mais de quinhentos feridoii. I Homenagens aos vo- tão sendo tratados 6.000 opera-
As autoridades policiais abriram MANILA 8 ° vulcão do Mon-I

--_.-.-- Jantes platinos rios brasileiros, que se encontram

inquerito para apurar o autor ou te Moyon, '�elebre por constituir o, _TEXAS, 8 I-Iig�nia Cedilio! ir- Reformados varios trabalhando nos campos de arr9Z

autores do criminoso atentl:ldo. mais perfeIto cone vulcanico do I
ma do general. CedIllo, refugIada ollel-al·S da Poliel-a de Corrientes.

. __ mundo, começou, desde ontem, a
I
em M� Allen, declarou que fora RIO, 8 - O volante Nasci-

ENORME METEORO vomitar cinza e lava, depois de te-I
presa sa�2do passado, em S_an Luiz Militar 'mento Junior prestou hoje uma

,----.

rem siào ouvidos durante vinte e «e POtOSI, tendo seguido ate a fron-
1 sigNificat.iva homenagem aos seus O "POTI=NGY" ES-MERGULHOU NO

I quatro horas, fortes rumores sub- teira dos Estados Unidos escoltada I L
O�EANO ATLAN. terraneos. po� quatro soldados mexic�nos, de- RIO, 8-Foram assinados de-I colegas platinos, oferecendo-lhe8

pOiS de hwer protestado Junto ao cretos na pasta da Ju�ça refor- i um lauto almoço. P�RADO NO RIOTICO general Cardenas, contra o �eques-

I---------- tro de S1.1a residencia. mando por conveníencia ao re- ---------- _

________ . __ . __ .

gime os capitães José Nunes da

.i CHATHAM, Os pontos de ob-

A I- I 14 condenados ámor· Silva Sobrinho, FerRando Perei- i
servação do patrulhamento do li- (li lanra ang O.. ra Cardoso, Manoel Lopes Leite 1
torai informam ter visto caír no � te em Barcelona de Araujo; primeiros tenentes Ti·'
Oceano Atlantico, um enorme me- portugueAsa burcio Ferreira Crespo, Edgar,'teoro.

d BCAtRCIELhONA, d 8 0ã tribunal H.angel deeAbreu, Osmar Olivei- I

O f f· b ado a' B a a a un a COD enou morte 14 . d AI .. d t- tA
r

enomeno OI o servo btdlgitados simpatizantes fascistas,
fd

.

e melfa, segua os ::lnen::Js

23,45, temlo nel'sa ocasião a côr LISBQA, '1 Discursando pe-I por espIonagem. na conclusão do RaImundo Quaresma Gonçalves,
do mar, perto da praia, se to�- rante.� Comi te. �e Defes� Nacional,

f
processo a que responderam 43. peso I A, ntonio Monteiro �rança, Diluirnado vermelha, passando depOIs () almuante PCJ.eira da Sllv� decla· loa,!l' 10 destas foram sentenciadas, h;çanha e o aspIrante Sotero RIO 8 - Alcançou em Sã

par l'd d 1 rou que a arma.da portuBu(.sa deve a ..O anos de trabalhos forçados, e F" d R'b' f' ... p ,
' o

a a ton� I a e a�are a.
aprontar se para qualquer ação 3 a 20 anos. As sentenças das peso eroan. �s � .eIro, tod?s? IClaIS

l
au.O a soma de um milhão de

Em eleguIda, o enranho feno-l evç,ltufI! CT.1 wnjUl1iO cam :ti arma- : soas restantes não foram ainda i
da Pohcla MIlitar do DIstrIto Fe- voto�, o concurso da mais linda

4Oeno desapareceu. da bcitanica. 1 anunciadas. deral.· �ovem do Brasil.

z T
-----------------------------------

Proprietario e Diretor Responsavel J A I R O t:: A L L A D O

IV I Florianopolis, Quinta-feira, 9 de Junho de 1938 INUMERO 1170

PARIS, 8 - Um gl'\IpO de
bandidos conseguiu apoderar-se,
esta maehã, da importancia de
um milhão de francos pertencen
tes ao Tesouro Nacional.

O assalto deu-se quando varios
funcionarios do Tesouro transpor
tavam em um carro forle a refe
rida soma para um Banco desta
capital.
A policia acha-se no encalço

dos criminosos.

A temperatura é ótima em

Bordeus
1l10rtos e

A mais linda
jovem df;»
Brasil ra.

As principaili caracteristicas des
sa unidade são: 600 toneladas de
deslocamento, 54 metros e 50 de
comprimento, 10 milhas por hora
de velocidade. Este navio desti
na-se á flotil ha de Mato Gros

RIO, 8 - E' esperado amanhã
no porto desta capital o navio
tanque POTENGY, acabado dD
construir nos estaleiros holande
zes por ordem do governo, para
a frot.a da nossamarinha Jie guer-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



florianopolis

Quem trabalhou com o presidente GctuEo Vargas, três
anos .a fio, como eu, encontrando-o todas as horas a queimar
energia, no estudo dai questões adrninietrativas, as mais trans

cendentes, póàe bem sentir a emoção e a verdade do seu discur
so, na Vilil iv1ilitar. Disse o chefe do governo nacional:

«Eu não fugirei a suprema contingencia de minha vida,
que é servir a pátria, dia, dia por dia, hora por hora, minuto
a minuto. Não ha hesitação no meu espirito>,

Essa fràse é uma confissão arrancada no sofrimento de
uma hora difícil. Na hora em que, diante do Exerc to e dian
te da Nação, se referia o presidente da Republica á insensatez
dos m2tUS ridadãos, cujas atitudes comprometiam o prestigio do
Brasil. A contingencia de servir f. um grande destino. As na

ções só desaparecem quando faltam homens, que a definem e

afirmem, na hora de servir. Sim, porque ha os que tiram tudo
da patria e a esquecem, quando ela exige uma renuncia. Ha
tambem os que no momento da crise, agravam os padecimentos
c?letivos, por um inte!esse espurio. Esses realizam apostasia igno
bil. Trocam a condição de brasileiro pela de inimigo do Brasil.
A historia está cheia de exemplos edilieantes. Nunca, em ne

nhum país e em nenhuma civilização, os traidores fugiram ao ana

tema da condenação dos seculos. As paixões, as tragedias do
odio e da ambição, a humildade e a fortuna, o mar ti rio e a

morte, todas ai fraquezas e todas as grandezas da natureza hu
manal tudo a historia interprete e explica. Só não ha indulgen
cia para os crimes contra a pateia, porque neles a natureza St

deforma.

A cont'lngenClla10 dia II elftrEs:)cola de zende, 4; Ot�lia An� M�ritz, 4:fílule;naciaI Arnaldo Regis, 5; 1v1aunllO Ro- �

de
· Cresciuma I Comercia berge, 6; Nestor �o\'ak. 5;1 Fiscal

ServI r .

Carlos Costa, 3; Valda Bémeta,
.

Programa das sele- PROVA PARCIAL DE ES- 3; Frederico Pedro Bavélsso, 6; São convidados a cornpa
I Id I" A

.

6 B d
recer

AGAME.N"ON MAGALHÃES n idades ctvícas 1 ENOGRAFIA NO 1. ANO I
li ICIO mOrl�. ; ernar o

a esta Adrnmistração do Dominio
DO CURSO DE PERITO B�rkaQ'�; !"lana. dOe L�uISd('l-s C06- da União, na l1elegacia Fiscal,

9 horr s - Hasteameuto do CONTADOR: Beatriz Hurema I tnrn umtao, 9, sm 1 va, afim de tratarem de assuntos de
Pavilhão Nacional e Saudação, da Silva, 8; Alcione Costa Ber- e Abelardo Abraham, 5.

seu interesse, as seguu.t.:s pessôas:
pelos escolares, Hino á Band�i- reta, 3; P�ul0 <?to Scheideman-

REPROVADOS. 9
ta na Praça da Emigração. tel, 8; Jose Felipe, 6; Haroldo

I
. João Bayer Filho, João AIcan-

9,5 hs. Concentração de au- V,lel�, .1; I�swar da Luz Silva, NAo COMPARFCER M.
tara da Cunha, Manoel Izidro da

toridades, escolares e puvo f!m 6; SilvIO Silva, 7; Valter Kun- . -" I A, . 4 Silveira, Lcurival Cipriano de'
geral ne Prefeitura Municipal. zer, 7; Alberto Paulo Pereira, 8; I �

Azevedo.Francisco Pedro Cidade,
9,40 bs.-Alocução pelo pro- Maria Luiza Botarro, 8; Aníbal iA C

liW

d
Ubaldo Brisigheli, liuilherme Ki-

fessor Humbelto Hermes Hol Nunes Pires, 10; Roberto Ge- ançao a lian, José Frederi�o Andrade.Ful.
fmann. vaerd Ferreira, 9; José Ruhland

b
vio Davila, Twdoret.., Ligocki,

7.50 hs.-Palavra facultada. Junior, 10; Alfredo Nazareno, 9; LeDl rança Donato José Pereira, Leonel Àn-
10 hs. - Inauguração solene Alberto Gripa, 5; Nilton Blltis- tonio Cardoso, Companhia de Fu·

do retrato de S. Excia. O sr, te da Silva, 5; Maria de Lour- O mais recente fJlme de ;vlar- mo Sé'nta Cruz, Vicente 105ê
Presidente da Republica, dr. Ge- des Gonçalves, 8; Celso Perro- lha Eggerth é Sêmpre o melhor, Goulart, Euzebia Pereira do Nas
tulio Vergas, no salão nobre da ne, �; Eugenia T&llcredo de OE- Explica-se. A artista mais popu-

cimento, DclgiciiJo. ;'Jlalgues, Ade
Prefeitura. veira, 8; Nilto» Oígiacomo Sil- lar do mundo, supera-se a cada lina dos Anjos Borba, Helena

10,20 - Alocução pelo sr. va, 8; Edite Go:'ttmann. 9 e trabalho novo. Não se repete
Cavalcanti, Etelvina Gonçalves,

Heriberto Hulse. Fl'lml'no Boaventuf'i Fel'J'o/, 8. V I eocadia M
.

C '1' M I-

nunca. aria sempre para me-
� . ana eci ia, anoe

IO,30-InauguraçãJ do retra- Ih E'
-

d' I Vicente Filho, Jos� 1\1anoel da
dor. insere ita ve , mas é

to o 1'. Prefeito d� C resciuma PR0VA PARCI �\L DE ME, verdade! sav�, Ricardo P,:dr'j Goulart,
Coronel Marcos Rovacis. CANOGRAFIA DO I. ;V.,JO «Canção da Lembrança» M�rJa Valente, A�ica Valente,
10,50- Dc&file geral em di-I DO CURSO DE PERITO realizada pela UFA, ;nostra"nos

Luiza Gonzaga Martins, Jo�o Ma·
reção á Igreja Motriz local. CONTADOR: BeatrIZ Burema a nossa querida Marlhinha num �had� C(lsta�"Miguel Leal,fAigud

Missa solene em ação de gra- da Silva, 5,' Paulo Oto Schide- I J' l\o1o eir J S I L d C
pape qu � diz cas SU:õlS imensas

i a, a I va, eonar o amo

ça pela felicidade pessoal de mantel, 3; José Felipe, 4; Ha- poesibihdad « iuterpretativ,s. Ele i P,)_S J�m{�r, R�d,)lfo Celestino Ro·
S. Excia. o sr. Presidente da roldo Vilela, 10; Silvio Silva, 5; per�itê ii corn-d.a, (I drama, I m_ao� UUbr _NautlC) Reg_atas"Aldo
Republica no transcorrer da in- Valter Kunzer, 7; Maria Luiza emíim, tOJ,H as garnas eraocio- Luz, frd:lclsCO Se?astlao da Ro
tentona Integralista, c, em me- Botarro, 5; Anibal Nunes PlCes, nais da complexa alma fem 0I1l'l. �, M�fC!allo Pereira, Genero�o
'l1Oiia do saudoso 1 Pref�ito de 10" Roberto Gevaerd Ferreira, U� d t I'ut ri d S'I J - M

.

especta or sorri e s,� comove
.A L e o a I va, oao i\rtlOs

Cresciuma, ceI. Marcos Rovaris. 10; José Ruhland Junior, 10; a cada passo mas de uma �mo- �u�ra, Juvp-ncio Luis da Costa,
12 hs. - EllceíCllmento da Alfredo Nazareno, 10; Alberto ção suave como o gradatí '10 al- Llcla Ca��ro, .Candido. Man�e1

liolecidade civica com o Hino Na- Gripa, 6; Nilton Batista da Sil- vorecer de um lindo dia de sol. Gouvea, EugenIO M'Jrals, Ehas
ciona!. va, 7,' Maria de Lourdt�S G'JI1- F I I Pa I F P d RI me, eve, agradavel. coro

' U 0, n,i)C1SCO .' a OS3,

CHARLAUTH,
çalves, 9; Celso Ptrrone, 9; Eu- inumeras canções p3ca a voz in- José, P. Dde Cuvalh." Antonio

_ genia Tancredo de Oliveira, 10; comparavel de Martha Eggerth. Vieira_; I :.:dro ÀllhtliO Vieira e

Edite Goetmann, 10 e Firmino «Canção da Lembnnça» fi- Jo:.é �erafi'll da Stlva.
Boaventura Feijó, 6. 'd'd I

"

cara, sem UVJ a, na ernb�a()çP.l' PIANOill#lvende-se um de
de. todos os «fans>? a partir dé; marca "Zimer-

� REPROVADOS:4. hOJe quando estreará em cartaz, man!l" em p,Tfeito estado
I _

no «Rex». Tratar nesta redação.

j NAO COMPARECEU: l. .,..•• 0 .

CH'ARLAUTH-r-- �ROVA PARctL\L DE MA- ! Bar e Restaurante "E L I TE" I
1 EMATICA DO I. ANO: IDO CURSO f>'{oPEDEU- : Praça 15 de Novembro, 3-Esq. Rua Tiradentes
TICO:

.

�ol'latilo Silva, 9; Arno I i Diltlriameute �Imo�os e jantares com
Laus Sd1mdt, é; Rubens Km- : 8 Menús diferentes á eseolher com I
ten, 4; Zilda Sartorato,. 7; Hel- I- �INCO pratos cada um á 3$000 (tres I
vai �iellm, 6; Antoo!u Marta mil réis)-Pasteis de Camarão o

Karp, 1 O; Dem�rval Vitir3, 7; : ., •

:
Neri Biuencourt, 3; Milton Re I Cosmha obma e á vista do freguêses I
zende, 10; AmàufÍ Cabréil_N"ll MAXIMO ASSEIO- Exdusivamente FAMILIAR:
vec;, 3; Arnaldo Reg:s, 4; Iv\au- i �eofil.6e8�. :
'11.fO RobriL'" 4' João Be,k'

5'1 F���!-�.!!!.�!!�·_��!�!!.!.!.�O.C\t�o••••••••.,;�"t::,�,o:ai; t�,�:nC,�,t?��; II A "NSTU"D�U�"\ DE ;�O:·:;:.ll
Valdir Berreta, 4, Ari Berreta, II �O�IS, puSsue stmpr� grar,de 6toLk oe ll1àtelléiíS

I4; Fredt'!rico Pedro Bavasso. 3; I e étn�o�. Vendas a vareja P. por atacado. De::icontos
ldalicio Amorim, 5; Bernardo II e.ssfpeclals para revendedores.

_j'Berka, 7; Paulo Bosco, 4; Mt.>- �
ii�;dO,!i"s:��, ��trilD QUintão'll1

- mo --

II
i{EPRO\lADOS: 4 i Curso dr. Maquinas e Pilotagem II

1
I

NAo COMPARECERAM: 31
fPROVA PARCIAL DE I

GEOGRAFIA DO I. 1-\(\'0 IIDO CUí)SO PROPEDEU
TJCO: Donatilio Silva, 5; r,r- fl
no Laus SchmidtJ 5; Herval Me- II

lim, 9; Antonia Marta Karp, 7; IJ IIDemerval Vieira, 6; Milton Re-.�,�����������������������l

lhe extinguirà as sardas, panos.
Jravos e espinhas, sem a minima

irritação, deixando-lhe a cut�s
limpa. macia e fresca.

A contiogencia de servir é que tem feito os herois. O
supero-homem só pode Ker revelado pelos fatos. Um aconteci
mento exalta as virtudes do homem superior, projetando-o na cul
minantes d� uma época. Essa vocação é que o presidente Ge
tulio Vargas tem demonstr:\do nos lances mais agudos e dramati·
COi do poder. E porque êle vive a emoção de servir, é que a

t01erancia e a serenidade nOi julgamentos, o bem humor filosofico
e a simpatia humana, são as notas da sua personalidade sem

acidês, nem espinhos.
'

é o creme que revolucionou o

mundo velho, e, óra revoluciona a

America do Sul.

II CERVEJARIA (ATARINENS� CHARLAUTH
não é um creme comum

Pão liquido?
Cerveja Bock!

ESPECIAL PARA A ESTAÇÃO INVERNOSA, CUI- Ili
DADOSAMENTE FABRICADA PELA CONHECIDA

I Cervejaria Catarinense.

�:: ��:���0,����\E�T� !'�' l�� E��?S�tl��IDO� ���lA� IIi:.;-' ,3 :,·,UNSPERGER !
" " FREDlmICO ROLA. :�

.
I�

t" ��.

"_' �-� �_ ..

�

__�_��_� •__II
r

;8 ........_1. Ma __ __.

Crédito
S. _João!

M u t u o' P r e d i a ,
_João! S.

18 DE JUNHO
PREPARAM-SE ALUNOS PARA ÉXAMES A 3& MA
QUINISTAS, PRATICANTES DE MAQUINAS MOTO

RISTAS E A TUDO MAIS QUE SE REFERE A'
MECANICA MARITIMA.

AO SR.

I p.eemio do
I Premio de
I Premio de
I Premio de
I Premio de
I Premio de
I Premio de
I Premio-de
I Premio de
I Premio de
I Premio de
I Premio de

10 Premios de
10 Premios de
lã Premlos de

ã:350'000
100'000
508000
50'000
508000
50'000
509000
�O'OOO
508000
508000
508000
508000
308000
208000
10'000

OS INTERESSADOS DEVERÃO DIRIGIR-SE
EULAMPIO DOS REIS VALE

RUA GENERAL BITENCOUT, 92
FLORIANOPOLIS

MUITAS ISENÇ,õES !

Mais dez bilhetes da Loteria Santa t;atarina, extra�ã. d.
23 do juuho, eom 08 num.eros seguintes:

1821-1829 ---13744-13749"-'5610--5615-1622 - 7624-9293-9296
•

HABILITEM-SE! INSCREVAM-SE!

Não ha como a "Credíto rVlutuo Predial"
,. �.. >; /',' .I�' 'I'

'
•

�

,
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I. \

o ri eir

-

condenado
,

a or
----------------------- --- -�-----------_--

c e m u t a d a 5 r .pelo Getulio Vargas
RiO!, U\ o pI·esifleaaíe d8n. República assiu4uI decreto Da Estado da Raía, usando as atrlbuieões que

Ull8sta da JU8ilti'{)3'" e(fnnn:t�und3 a pena de morte a que foi eon- artigo 75, letra F. da Constituieão Federal.
denado o s('I!1�;tene:ã!illdo 1>J�1'iào José Machado, peRa justiea do --------.-----

lientando salvar iii filha,!O "Dia do Jorna-IA G Z T
um homen. foi eSfat1!ilJea.-11Iista" na Argentina IA".: V--O� 00- D�O-�V-O-�oprietario u; Dlret�;' Re;-;;vei

''''

[101 três vezes peto pl':oprio BUENOS AIRES, 7 - O Cir-!�.. ,,_�.tt . uwrnmrJ A �_J.!._� � Aa!����"I

cnlo de La Prensa está ultiman-j

moSrt·ePoAcUoI�I'eOu' (�n-t:_rrlUa;ntaCrrd�ell"eeÚrr'e)�":� o criminoso, que havia �;f�:n�:!�r�;�,":::Uã:��::� -;:;:�ora-�:� liguori �ng��:li illl Apr�dnerdii" aS�U�deefen ..fugido, f.'(li p.
rêso na estação da grande banquete dos jornalistas I U �

Santo André. Foram protngonis- S.P.R .. ás 20,20 horas. O iuque-: portenhos, no qual tomarão par- Itas da cêna de sangue o quin- rito proseguirá sob �J .rientação 'te delegações dos [ornais do in-I DIPLOMADA PELO CONSERVATORIO DE MU'SICA

II
Jamais diga «nâo sei» em mate-

Qilagenario Joaquim Modesto, ca- do delegado do municipio. .

terior. ,

I
DE PORTO ALEGRE. I'! ria de perservação da saude e nems'ndo, sua filha Benedita M(des- I LECIONA PIANO-THEORIA-SOJ..FEJO-HARMONIA I l díga <se eu soubesse não teria feito

t a, de 31 anos, casada; e o ma- ------.-- M"� __ m�N_m .. " __ • Rua Esteves Junior, n· 129 i isto 0U aquilo». Todo tempo é tem-
rido desta, José Meneguer, de

I:.. II po para aprender aquilo de que
23 anos. O' li � 'FT1L� JVW 1fO DE

.

Flol·.anopohs
I �a.ís. se neces�it�. Saiba ao ,mencsJosé Meneguer embriagava-se .m..,-A lL,14(,J. J1lCd

Il
LiA"

__ .- __------_--------_---------_--- dírígtr-se, hrgíenícamente, afím de
constantemente e maltratava a

1\;-.fi �'f,ES: erlfm''!'i IA IMPE «Jf,N'iiii êoH•••;.iiêiiéõi'H'iHõH'i e-:v gozar saúde e ,manter-.,e _

em fó:map,posa, o que, repetindo-se amiu- I .',
I, -L ' � I @ _ 8 na luta pela vida. Aprenca a viver

dada R vezes, fez com que esta
"lO ,Il- n., ,_1;: : I segundo as regras da higiene; apren-

voltasse a residir em casa dos � '�1 rli1� I!Ià � ��E :

y
. :: da a escolher os alimentos mais nu-

pais. Meneguer, a principio, pa-�, lb-_, .,.;!,;,,;j ál � lA �1bJ e

p I ranga
� tritívos e de íacil digestão.

rece n50 ter dado grande impor-
'M-. 1-- 'l'l

..., .�" 'N ,,-c'�':r-'-

D � G'A;U7'�lIERR �
I

.

-.

. ; I No caso de dizestão difícil da. r�11 ,.,1 ,�> "l:l' !i,· _J; ,: flI '"'
"

tancia á separação, tanto assim.ii: -

- � �ivJ �.� ,_� Jk� . J,=fi. 'g'l • 4l!l I carne. por exemplo. o que acontece
que nunca se preocupou com a ! : :; i quando ha falta de acido chlorhv-
sorte da esposa. Ultimamente.to-

. .. . . i: . : I dl'iço no suco gastrico, não mais é
ouvia, começou a procurai' a ps- �RIO, 8-Foi novamente prêso rtes, que l�pnmIU malO� .�fl�OCl-: Tintlts-Esmaltes-Veruizes..Compos1eões : necessário abster-se deste alimento,
posa, para tentar reconciliar-se. e acha-se recholhido á Correção (:"ade. ao veiculo em que �lala\arn. e Tintas nara impermeabilizar _ telhas, • porque se corrige facilmente essa di-
Esta. conhecendo-lhe bem o ge- o conhecido automobilista J ulio �, fmalrnente, que depois 0hego.u I t" I fícíencía digestiva com o uso di)
nio recusou-se terminenternente, de Moraes, por estar implicado a Esplanada do Cast.e}.o para Ir : ferros e parede de edificios, expostos ao :: AcidoI Pepsina da Casa Baver,
Neneguer. porém. não desistiu de no movimento sedicioso deflagra- contra os elementos fIeIS ao go-

i
.. ar salitrado etc. : Pelo estudo da frsíologta sabe-se

seus intentos. A's 18 horas de do em 11 do mês findo, verno.

II ® que o acido chlorhydríco tem fún-
ontem, na Avenida Antonio Car- Juho de Moraes, ouvido pelas , COndOrOIB' & Paint S.A. : ção caprtal na dígestãc dos alimentes
doso Franco, Meneguer enCOI1- a,u�orid_ades, c_onfessou a s�a par- m;, ,... : I albumtnoides. A higiene. que todos
trem-se com Joaquim e Benedita. tícípação na intentona. DIsse en- I: DISTRIBUIDOR � deviam saber. ensina como nos ali-
Sem dizer palavra, e estando vi-! �I c. outras c.�isas q�e estivera n.a AdOraçãO ' e: =: mentar racionalmente. A terepeutíca
sivelmente .. lcoolizado, MCOU de ultlm? reumaa �avIda n.a avem-. 1. :: modema. por su;: vez. indica-nos
uma faca e avançou paru a flS- da Nlerneyer 50;:>, onde �Izera en- é a marca que domina na atuali-I• H _ A V I L A Cl para os casos de dispepsia por di-
posa. Joaquim, com a intenção trega de um cheque de �lllCO con-I dade e dominará sempre.Qualque- : : I

ficíencia cholrhydrica. os excelentes
de salvar a filha. interpoz·se en- tos ao. sr. Barbosa LIma, para I que seja a sua necessidade de I: CONS. MAFRA, 41B--TELEFONE 1561-C. Postal 140 : comprimidos Bayer dp. Acídol-Pepsi-
tre ambos e recebeu três facadas garantIr a sua fuga, nn caso do perfumarias prefira sempre '[ • • na.. J • '. 48
no pescoço. Sua morte foi iustan- fracasso (10 mOVImento, e que

I as da marca i • F L O R I A N O P O L IS.
em seguida, dirigindo sua« ba- Adorat:ão : :
rata », se transportára parao. •

centro da cidade, com o compa-I ,.

.. .

Verdadeiromassacre nheiro de nome .Braz Nf'ry. I...;; NegocioEste, na prala elo Flamengo,
CANTÃO 7-0s aeroplanos ja- vendo passar o auto do ministro

ponêses fize;am novo raid sÔbre' da Guerra, saco� de �lma « para-

·d d ando verdadeiro I
belum », com a mtpnçao de alve-

a CI a e, caus
.

IDf.
massacre entre a população civil, Iar o .genera AI

u tra,
,.

00 q�e o� I

a despeito dos veementes protes_luupcdldo por e,e, J CHIO rie Mo I

tosAda:Vi����nc���o�;;;ant���·ar_I-·--------- -- -- ------- -- 1
deou tambem o porto em toda
sua extensão, onde se encontra-I
vam milhares de refugiados. I

Diz-se qUQ muitos feridos ain
da vivos foram enterrados junta-I
mento com as vitimas dos outros i
ataques aéreos. IOs gemidos de muitas pessôas
que ficaram soterradas sob os

escombros das casas destruidas fo
ram ouvidos toda a noite.

Afl turmas de salvamento de-
_

ienvolviam estupenda atividade
procurando os cadaveres e os fe
ridos entre o entulho.

pena

lhe confere o

Violenta
explosãoPreces pela paz

mundial
I LISBOA, S Quatro mulheres

LONDRES, 7-Guiados por pereceram queimadas em um i�-
.

b
. . .j cendio que destruiu parte da lahn-

monJes enedümos, quatr? mI
ca militar de polvora em Che'as. O ícatolicolI de Londres estlVeram incendio irrompeu no departamen- ,

ellta manhã na catedral de West- to de polI/ora, onde havia 2 tonela-I
minster onde com a presença do das de polvora de diferentes

qU�li-1d I H· I f I re dades, que estavam sendO) seleclO-
car ea ms ey ormu aram p -: nadas por 4 mulheres, que deram o
ces pela paz do mUBdo. I alarme, mas foram mortas na ex-

I plosão que se verificou em seguida,l
antes de poderem alcançar a saída. I
As precauções tomadas para evitar.
novas explosões salvaram a princi- i

Os representantes paI fabrica de polvora de Portugal.
Varios trabalhadores e bombeiros
ficaram ferirtos.

dos bancarios I
_

- ,

Realiz?u-�, ante-on'em, �a Sê-I A�s!:B�s·lnado um po-de do SllldICato dos Bancal'los de I u UJ

Santa Catarina, a assembléa ge- I

I-te
•

ral para eleição dOEI vogais e su- i I 1(0 gOiano
plentes para a organização das;
ComisBões d� Salario Min!mo. 1 RIO, 8 Informam de Leopol-!Foram eleItos para vogaIs, os

I do Bulhões. no Estsclo de GOiás,

Iseguintes bancario�,: Daniel Fa�a- \ que acaba de ser assassinado CO�
co, João Capistrano de AlmeIda requint.es .de perve�sid'lde ? sr. In-.
e Camp r Alves Para suplen- neu Telxeua, prefeito da CIdade de

Io. IDO .

.

A
•

I Campos Formoso. Sabe se que con-
tes: Mano Nogueua, Nereu VI-

tra êle feram desfechados doze ti
{'ira de Andrade e Jo�é Soares do I ros de revolver' E' ainda desconhe-I
Amaral. 'j cida a causa do crime, bem como·

1A bl' f'- ·dida pelo o non,1e de seus autores, causandoassem ea 01 presI
o fáto profunda indignação, por ser

H. Raul Wendausen. tendo com- I a vitima uma personalidade das

I])arecido grande número de ban- i
mais destacadas nos quadros poliU-

'lanos desta capital. 1 cos de Goi�.

oportuno

COPAS
Vende· se por preço de ocasião, á

rua Felipe Schmidt, 48. os segumte:.
moveis;

Uma mobília de sala com 12 pe
ças, um lavatorío com pedra mar

more, um bidet com pedra marmn

re. uma maquina Singer. de pé. com
três gavêtas. um gl1cll'da-lo'!ca. um

guarda-comida e uma mesa.
'VEADASLA

._--'---

Pinho Matou onze pes-e A

soas

desde 4
,

BRUXELAS. 8 - Com enorme

I aflue�cia ,pública começou ontem pJa
I manha o Jtdgamento de Maria Be
I cher acusada de ter envenenado en-

Iltre março de 1933 e oütubl'o de 1936.
dez mulheres e seu noivo dr: 50
anos. para entrar em posse da for
tuna Je suas infelizes vitimas.

A acusada ainda é culpada de
cínco t�nhtivas de 'assassinatos e

varios furtos em Viena. O ínterro
gatorio foi íniciado com a j)resença
de mais de t�e7;entas te8temunbas.

I esperand'l-se que êsse interrogatorio

I dure umas três semaras.

000o

MOVEIS
--

SALOMAO GUEL ANN
PÓ de arroz e rouge
combinação feliz

Caixa Postal, 19 Adoraeão

Curitiba Est� do Paraná
a venda em todo o Brasil
notadamente. na Capital da

Republica.

Esta a maior prova de sua alta
qualidade.

Representantes nesta capital FREUD �REGOU
LONDllES

MACHADO Cia. LONDRES, 7 -Acaba de che
gar a esta capital o professor Sig
mund Freud, a quem acompanham
sua esposa, a filha dra. Ana Freud
e o filho mais jovcn dr. Ernst
FreUd.

Rua Pinto �ai.xa Postal 37João

e
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A G.�Z.ETA
----------------�-------------------------�_ .. ----------------------------------------

A
Dr .. Alfredo

Floi ianopoHs, -19!l6

Com prátca nGS hospitais europeus

CL�NICA MEDICA EM GERAL
Consultai das 10 ás 12 e das 16 ás 18 horas,

ZET
.----

I
------

P. de Araujo Dr. Miguel
Boabaid

CLINfCA Gr:RAL
Vias Urinarias

I N S T I T U T O O E D I A ..

GNOSTICO CLINICO
DO

Dr. Djalma Moellmann

MEDI(.:;O
Especialista em motsstias de creanças, nervos

impaludismo e moiestias da pele
Tratamento do empaludisme e das rnelestias da pe

Ie e nervosas pela .J1utfihemotherapia
Consultoria e resitlencia-Praça' 15 de Novembro, 13 I

Telefone, 1.524

_j_2!!sultas:--Das 8 às 11 e das' !���__I � horas

--------------------.jI� ,$U$#A42 .SE· ma;J., . .mA ,}

!
RA 10 X

GABINETE DE ELETROCARDIOGRAFIA
rUNICA

Curso de aperfeiçoamento em doenças Q@ coração
(diagnostico preciso das rnelestias cardíacas por

traçados electricos)Ex-interno e assisteate do OUNICA J'JE CRIANÇAS DOENÇAS IJO SISTEMA
SMviç(!) de prof. M�lae�

NE!�VOSO
Ex-ioten;o d� Dispenaariw Ondas curtas, Raios ultra-versielhos e EletricidadeSilva Lima I

médica
Ex-adjunto do Hospual Laborateríos de Microscopia e Aná-

.

I
GraHée Guinle e Senatcrio

lises Ci -ntcasManoel Viterine
--------------------- . Clínica médica' cirurgtca das Exame <lle sangue para diagnostico da sifiiis (reaçóe; de

lIlolestia.s da We5�erman1il, de Hecht Tzu, Kahn e 511Chs Zorge) Diag-

I 8A:a:.çA :. PESHCct nos�c� dQ impcladismo, Dosagem de uréa no .angue de,
.:f:special1sta em fxau,"il'; tle urina (reações de Aschem Zondeck, para dia- I

NAIU.t, GAJ!\__ANTA li
gnestico prccúce da gravidez). Exame de puz, escarro, Ii-I OUVIDOS

I d dquido tachidiano e qualquer pcsquiza para e uci ação eI �N81JLTORI.
18- Rua Trajam) �la diagnosticos.

j
RESI}j)ENCIA r�rnando Machado, 6

I Hotel Gloria

I
TELEFONE 1.19

I Diariamell.t••aI l� ás 18 hs. .

_illii_FlIíi'liiiilLrliiiiiiiii0iiiiiiiiiiiiiiiiiRiiliiiiliiiiiA��iiii:iN�.-�O��p�..�O�.. -�����-�i��S��

,I'
..

1'-Accacio Mo-I
Dr. Pedro Camara Simões .

rei ra tem seu escripI
tório de advogada á rua I-vsma, Reumatismo, Artrite, Ciática. Lumbargo. vís.once de Ouro PretoNevralgias em GeraL-Doenças Nervosas e Mentaes

1(atamento moderne das
molestias do Pulmão

Consult.-R. ,toáo Pint::., 13
1 elelone, 1595

Res. Hotel GJoria-F0ne ) 333
I Consultas das 13 ás 16 hrs,
----._-- .._--_._.__.. --_.-

, . Dr.Pedro Catalão
I
I
I

Dr. Camará Martins
1!I.DI�-ESPJ:�UALISTA .M MUL&STIAi DO JtiTg

::MAGO, INTtiTINO, FIQADO li l'\E8TO

ORA �RADI�A� DAS I'IEM01UlfiOIDAS, iDI QPB
RAÇÃO :I iEM 1i>8R

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

Mo!estias e Operaçoes
dos

OL.I-tOS
OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA

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

de Plorlanopolis
Membro da Sociedade de oto-rhino laryngologia do Rio.
Consultas diarias das 4 ás 6 112 - Fone 100ft
Ptua Visconde de Ouro Preto, J I - fLORIANOPOLIS

Diplemado pela Facul
dade de Medicina da

Saía

Dr. Joaquim Madeira Neves
MEDICO--OCUL!ST,A

"'orma�o pela Faculdade de Medicina da Univer
sidade de do Rio de Janeiro

CLINICA MEDICA

Dr. Osvaldo Wanderley da
Costa

Bacharel em Direlto
Advega na capital e ne interior deste e do Estado de San-

Jta Catarina.
Escritorio' Rua MarechaIFloriano Peixoto, 131

IsobradQ sala n· 1
PARANA' SANTA CATARINA

Dr. Arrninio
Tavares

MEDICO-ESPF-CIALlSTA

Ouvido - Nariz - Gar
ganta - Pescoço

Consultas das 10 ás 1 2-
das 16 �" 18

Consultório: Rua Juão
Pinto, 7 --- Tel. 1456

Res. Rua Bocayuva, 114

I'Te!. 1317
--_

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Melestias de
Senhoras e

Moléstias de crianças
Diretor d6 Maternidadel
Medico do H08pltal

(Curso de especializaçâo em

moles tias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 t 12 da manhã
e á tarde - Consultorio.
AI\lITA GARI�ALDI, 49

A�IAdarbal
da Silva
I\dvogado

P. 15 de Novembro, 3 sob.
Fones 1631 p. 1290

I�.dro d. Mo.r. �
C'LINICA ME'DICA - Cirurgica das Molestias da
Péle.-Sifilis- Blenorragias e suas complicações

Cura insulinica da magreza- Regimens
obesidades. diabetes e mclestlas da nutrição

Advogado
. 711, -" F1ho11P' 1277. ..... I RUd Trajano, n: 1 sobraão

ICai" Postal, 110 I I Teíephone rr 1458 I
s. _.ti. i?ii 4 .;:i1'i"Tii $ . ? r' LEiL.II 1lRiw i i=-

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

Luz, Raios Violetas e Ultra-Violetas
/

I CONSULTAS: Da3 g ás 12 e das 4 ás 8
Atende a chamados

Rua Tiradentes, ) 4 - Sob.
Telefone, 1167

Tratarnente clinico e cirurgico de todas as moles
tias dos olhos

Curse:! de aperleiçoamentc lQa especialidade, cem o dr. Pau
I. Filho, no Serviço do Prl4lf. Davíd Sansoll, no Hospital

da Fundaçãe GaHrée-Guinle do Rio d,!! Janeiro
C.mll.eta aparelha.em para a sua especlalldad.

Elltr.cldad. Médica, CUnle. Geral
Consultas diariamente das 15 ás 18

CONSULTORJO RU$ João Pinto 7 sob. Telefone 1 �56
PlESIDENCIA: Rua Tenente Silveira 57 Telef. 1621

Dr. Augusto
de Paula
MEDICO

DOENÇAS DE SENHO
RAS-PARTOS

Operações
Censultorlo. Rua Vitor

Meireles 10

A's 10,30 o das 2 ás 4 hs.

Residencía: Rua Vis-onde
de Ouro Preto, 42-

Telefone 135.s

Dr. Claribal ..
te Gaivão
A.DVOGP.DO
Avisa aos amigos e

antilos constituintes que
reabriu seu escríh)rio de
advocacia e cont inua a

aceítar chamados para
trabalhar em qu,alquer
comarca do ESt2'd'0.

E�critorio: R. Deodow 11· J5
FOt"lE 1.665,

---------------�----

WifiRG==Jn· !li i J t· i< t e.f *F

Desembargador
Saivlo Gonzaga

ADVOGADO

Rua T rajado no. 29

Companhia Nacional de Navega
çã" Costeira

MCtvimento Maritimo ..Port'. Flarian.palls
_ervioos de Passa eL�C:;�gg;�, ;i,?1 i52:::ri!�:7. ,

IDr. Rioerdo IGot"tsrnann.

Para o Norte Para o Sul
Mt1e '," f-f d1f• .&ti·, iª t n t

l!x-;hJe da clinics do Hospi
tal de NürnbeJi, (p.<J{e�sor
Indórg Burkhardt e ftrofessor

Erwin Kl'euter)
6epula.llbI di ....a,.,a

geral •

alta cirurgia, ginaeooloiia, (do
enças das senhCiK'al) e partos,
cirursia do sistema nerveso e

opcr�e& de plastiGA Fretes de
..

cargueiro:
CONSULTO�JO�-Rua Tra
ase N. 13 das 18 ás 12 e

.. 1 5 ás I' 112 horae.

TELEF. 1.28�

Rf.5IDENCIA- Hua Este
ves Junior N. 26

TELEF. 1.131

o Paquete ITAQUE'RA sairá á 11 do cor- O Paquete ITAGIBA salrà á IOdo
rente para: corrente para:

Paranaguà, Antonina.
Santos, Rio de jaft.ro,
Vitória, Baía, Mace ié,

I Recife e CabeJelo
t· Cargas e passageiros para os demaisu�or
tas sujeitos a baldeação n@ Rio de JaneIro.

A I Recibt-se eargag e eneomindas até a vespera �das;sa!das dos paquetesV .0 e emite-se pasugens, nos dias das saídas dos mesmos, á vista do a·

testado de vacina. A bagagem dI porão deverá ser entregut!, nos Armaz.ni da
Companhia. na vespera das saídas ate ás 16 horas, para s.r conduzida. grahdta
mel'tté para bordo em embarc:açOcs eapeciais.

EICRITORII-p�}\ÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 ses. (FONE 1250)
ARMAZiNS-CAIS BA9ARÓ N.<3--(FONE·1666) -END. T:tl:LEO. C')STEIRA

Para mais informações com o Agente
J. SAr�TOS CARDOSO

ImWtuba
Rio Grande

,

Pelotas e

Porto Alegre

Advogada
J Bayer Filho

Rua Trajano, 11
(esquina Felipe Srhtnidt)
Telefone 1. ) 72
Residencia ) .686

Ver, de"se as

seguintes
prr-priedades
Uma cosa na rua Conselheiro

Mafra n·. 51, outra na lua Jeio
Pinto o'. 53, e pequena cala e

chacara na rua JOlé Veiga. Um
arande sitio DO Rancho Queima
de e outro DO Estreito.

Trata-se coro joio Sauford
Fone 1153,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RPRE'ESBENTANTES E

C A �li?;lL. O S. �';J .

( Buzinas
BoseH

.... • .... 1I....t•• PONJII 6
•••Iho.. d. ...undo

OEPOSITAPlIOS EM SiTA .. CATP,,�RINA

I-t o ,E P C K E S.
FlO IANOPOlIStriz

filiais em:

Velas e Magn •

MOSTRUARIO EM:

Tubarãe

blumen.u, C,"u�ell�o ��Q Sul,

Jainvile, Lages, L�gun��" Sã•

Francisca �o Sul

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

por 12 mêses 5% c

Sujeito .ln sêlo proporcional.

Expediente: das 10 ás 12 .e das 14· ás 15 horas
., Aos sabados: das 10 ás 11.30 horé:ls
.... "

Endêre'�o teiêg,ãfiêÕ:sAT�I1�!�"""-�-
�1_· T.E.L.E.FO.N.E•.-

l

•.
l

...

)4

-_:.__--__---- .iiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliEIiiiii'_iiiiiiít E2�'
__"......

.�

__ - lia u 0 " 10••on••0 .

...... qu. na. oon.o.... b.t.rla (2.5 )
'mmen•• dara .. I'; .

•

"ond••m tod__ .....

o_a. de ......

.?T""">i�

Rua Felipe Schmitd -n° 7 e 17 a

N o Estreito Pontal:do Leal

De Fama Mun4lflal J

VACINA CONTR t\ A

PESTE DA ffllANQUEIR�

H. Aquipo & !Oi••

., no.

, COQUEIROS MUNICIPIO DE S. lOS
SANTA CATA R lNA

�e e e.e e e mee �

<e" ; 14- 4J ' $ . ;,; II , ii l *,LSbl8!S!!E± 4

Endereço Tclegr.. DOL,. , Caixa Postal, 32
S. FRANCISC:O DO SUL- STA. CATARIl'\A

AGENCIA DE VAPORESi
Companhia Salinas Perynas=-Rio
Pri.pg Torres & Cia. Limitada -Rio

Navegação Brasileira Limitada-Rio
f·

Navegação Cabofriense Ltda.v--Cabo Frio �
Vandenbrando & Cia.e--Sautos I
VIAGENS DlRÉTAS PARA O peRTO DO RIO DEJANEIItO I[Navegação entre BUCAREIN (joinvile) e: SANTOS,
ANGRA DOS REIS e RIO DE JANEiRO) diréta- .

mente, sem transbordo
Tem sempre vapores em porto, carregando

Encarrega-se de classificação, medição c EMBARQUE de

t(l�a8 as especi€ls. de madeiras .fierradas, beneficiadas e era

Itoros etc .. cereais e mercadorias em geral, para qualquer
porto do�!::"�u do Sul do País, b�m como, para o Exterior

IIRecebe cargas de tmportaçãe] do Pais OUI do Ex'

terior, para desembaraço c redespacho para l
as praças do interior I

DESVIO DA E. DE FE�R() ARMAZEM PROPRIO !
SERViÇO G/\RANTIDII E R APIDO-PREÇOS MODICOS

_

\

BlILHETES-·

Federal e Santa Catarina

NOS CL4.S5ICOS ENVELOPES FECHADOS

• - l.r J .• ,:.1;.

'i

quinta-feira I
--4

Banco do· Brasil
Capital

FUfado de reserva

101$.ODO�OO$OOO
"218.748(1008008

Formidavel !
Grande vendas estão sendo feitas das maqui

nas de costuras e bordados marca ME I EOR. (In
dustria alemã). Não adquira sua maquina. sem co

nhecer . nossos preços e condlçêes de venda.
Liçães de bordados gratís

Informações com o representante J. Braunspsrger.
Cl José Gallíani.

RualConselheim Mafra, 66
FLORIANOPOLIS

9 de JUNHO

I
I
I

I
I

'._'-'---�i.i

EXECUTA TODAS AS OPERAÇOES BANCARIAS

iGE:NCIA� E CORltESPONDENTU EM ITODO o PA.Ilí
AGENCIA LOCf...L RUA TRAJANO, No 11

Abena. em conta corrente. os segúlntes j�ros:Dep. com Juns (C01I"I.E'RCIAL SEM LIMITE) 2 � ara
• Dep, límttados (limite de 50:000$) 3% ala
Dep. populares (idem de 10:000$) 4% ala
Dep, de aviso prévio (de quaisquer qttantías;"!cOOl retiradas tara-

bem de quaisquer ímportaadas).
com aríso prévio de 30.dias
idem de 60 dias
idem de 90 dias

'}'I"::r. .... .. ';�':'1'�

DEPOSITOS A PRAZO-FIXO:
po 6 mêses
por 12 mêses
Com renda mensal

Sapatos de pelica, sal
_____

, to alto, para
INVERNO a 18$000
Sandalias a 10SOOO,
de verniz de todas as côres,

Sapatos para creanças a 8.$000
Calçados de qualquer tipo para ,ontens, senhoras e

crear-ças. sandatias, chnelos. TAMAN
OO IS de toda qualidade, cintos, etc.. aos

menores preços diretamente da FABRICA
BAR EIROS

Secção de vend .s v.rre]o e »tacado
RU'=' CONSELHEIRO ,III\AFRA, 39

I'

-� .

.1·.1
II,

i
�
r

i
j
!
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jcom
Carlito.

'

Vendem se juntos ou separados Preço-l$OOO.
Magnifico terreno pronto rnra ed.licaçêo todo murado, '" .. m_"� D.� __ M ----- •••

corri passeio e lua ja calçada no centro na Cld1'.:!e. a 50 metros Vende ..se dUJS ,��Si\'õ
da praça, 1 5 de Novfmbro. df' tlJVIO��

Uma grande casa antiga, com esp:lçoSO terren : plano, agUi\ bôa e muitas arvores lru-
para grande edificação, tamben. com passeio e rua ja calçada, tiL ras de d versas quahd-de�, ao

contígua ao primeiro. ladO do quartel do 14 B. C,
Informação com JOÃO CARVALHO no Estrejto. Para tratar com o

��������������������O p.oprietario Vldal Antouio de
� �

� Cálculo de qualquer Planta,execução, fls- � s_'o_u_za_.----------

,� estrutura em con- calízaçâo e direção I V d um �r'
� ereto armado de

,

obi as I� en e-se reno si-

� e ferro Aparelhamento com �Ituado em João Pessôa (E3trada
� pi e to pa ra constru- � II gp.ral) em Ireu'e ao B!\LNEA-

���������������������� � ções de pontes em � RIO ,com a área33 x250-tratar

� cone reto armado � I'
nas oficinas da Livraria Central á

� � rua DtOdolo, com José Dr�her.

� �I Irmanddde

I- I�I
do Senhor

ümar Carneiro Ribeiro i J�:�:o�O:
� I

� �II Hospital
de

/� � II, Caridade
.� �NGENHEIRO t;IVIL �

� ��\' Editai
I

'I"t] SALAS 12' e 13 ®Rua 15 de Novembro, 416 ...

t- ANOAR oW
FORNECIMENTO

� � De ordem da Provedoria
� � da Irmandade do Senhor Je-
t; Tel. 1503 Curitiba - Ps,tI.ná � sus dos Passos e Hospital

� de Caridade, nesta capital,
�i previno aos interessados, que
� até o dia 19 deste mês, ãs

11 2 horas. receberá esta Ir·

�
mandade e Hospital, na sua

secretaria, propostas em car

tas fechadas, de todos os

� artigos necessaríos ao seu

Obras contratadas no I- semestre [1'1 consumo, durante o semestre

� de 1937 � ��r):�t�Oang. dezembro do

� � Os proponentes poderão
� � obter as listas completas de,
�

donte em concreto armado sõbre o Rio passa Três (Este, Curitioa-S. Mateus) � todos os artigos aos quaes
�

Ponte de concreto armado sôbre o Rio S. João (Estr. Curitiba-Ioinvile)
� se refere este edital, no

�
Prefeitura e Forum de Mafra

� Hospital, ou com u Irmão

�� rupEscolar de Mafra �� Secretario, á rua Felipe Sch-
� Grupo Escolar de Rio Negro Y4I •

�
G E d

. -"''1\l rnidt n: 36.
.

� rupo scolar e lrati ti � Consistorio em FIonano-

� Mdter!1idade d� Rio Negro
.. ..

l;Â nolís 4 de junho de 1938.
� Estaçao Expenmental de Vítdencias em TIJuco Preto (Paraná) �. ,

� Diversas construções de residencias � I Gustavo Pereir�
,iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiií �TA.�O��������f�7,������7�:�����. Secrt'tario

U

wa S* * r 'am g, IAIItl_.'P'WA '_Mi, m

Lindas e graciosas confecções para meninas e garõtas S.á

na A CAPITAL.
Rua Conselheiro Mafra esquina da Trajano

.

?ii�r;;9A.2;:,I?�.T�A��� _

A Eletrica

,-="---- -

Florianopolis-1938 ==
-';'�

�������.��������
PARA !NSTALAÇOES DE LUZ. FôRÇA E AN·
TENAS DE HADIO, CONSERTOS E AUMEN·

TOS PROCUREM

A ELE'TR,CA
TEM SEMPRE EM STOCK E A' Vf:NDA, POR

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

jOURS ELEG-'\NTES E MODERNOS

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

ACABA DE R: Cl:.BER üM FINISSIMO SORTI-
MENTO DE CHUVEIROS ELE'TRICUS, NOVI
DADE NO RAMO-AR rICO 'dARANTIDO

í -·----"'-
.. ---- ..�----- ....

-�-·r CARTAZES!VENDE-SE
IlIm sitio, com óli_mal; terras para DO DIA
i plantação, com, 5')0 de .hen:e ?cr PROGRAMAS DE HOJE:
: 1.500

de [undos. P(';�ulodo cerc» ODEON, O lider dos,!
I de 1.500 metros de lenha, tend� cinemas

.

! ainda bôa chacara e muitos caieei- _t\:S 5, 7 e .8,30 HORAS:
I ros.

I Tratar á rua Tiradentes n. 7' A formidavel comédia da FOX
com João Jo�é d>l Costa, com Don Arneche, l\rw :)otnern e

Slim Summerville

Em São�Joaquim da Costa da Serra

J. R. Cordova
Bltabelecido com escsitorio de representações, consignações
e conta propria, aceita quaisquer incumbencias comerciais
afetai ao seu ramo de negocioso

Telegramas: CORDOVA
--:--�:;-'---_._-"";"""":7--__ .. -_----:--------�-_-,-,-

CUPIDO AO VOLANl E

Preços-I $500.
(Na sessão das 5 - 1 $ tOO)

A Casa lscelanea

Vende-se

-_-�'�'�---------------

UMA MAQUINA DE ES
CR!::.VER US/\DA

não precisa de reclame, visite suas exposições e

vrifique os seus preços

R ..TRA.JANO
Florianopolis

N.

tipo standart por preço van-: CINES .cOROADOS
tajoso. íníormações na Ta- REX, ás 5, 7 e 8,30 horas:
bacaria Baiana, HUê Trajano,
4 ou Caixa l'ost I 59. A CANÇÃO DA LEM-

I
BRANÇA com Martha Eggellh
e J. Heesters.

I Concertos e limpeza

I'
Prc�os-2$5()0 e 2$000.
(Na sessão das 5-2$,0(0)

de maquinas de esc: e ver,
.adior, e aparelhos em gera!. ROYA�, ás 7,30 horas:
Rua Conselheiro Mafra n: 66

TEMPOS MODERNOS-

Motocicletas:

NSU - BMW - Trlurnph - Duerkopp
Bioicletas: - NSU "' Duerkopp -

Opel M Bauer
Radios: - American-Bosch e Loe

we-Oota
Hotar..: -ILO para bicicletas e motocicletas,

para iluminação de casas.-Elpo-E
clipse-Evenrude para botes.

.ceil.orioli: -para bicicletas e motocicletas.
�lh iiiiih_�íiftljí&i

Importadores - Dístribuidores

João Prosdoclmo & Filhos
Curitiba ... Joinvile - Blumenau

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

.1'----
}';",

t:j

:Vísta BEM

!----
•

I

e

SEUS
I
I
IFILHOS

i�J ,

•

•

.
.�,.,1

..
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Florianopolis, 9-6-1938
____________-L-___

REli ExlR

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

L\demar Pirnenta

e v!ce-carn
partida do'

Respectivamente, campeão
Qsão de 1936, jogarão, dorningo,
Campeonato.

O técr,ico
seguinte: Todos convenceram .. Não penso ern

modificar ° quadro,salvomotivo de força rr'aior.

A GAZETA
..
__
--- _. ------------_.-"'._-_-_- -_._- . __

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

a

declarou o

DESPORTIVA
------------------------------------------------�--

REDATOR:

Tanque

técn�co

--··---·__�·'_"d ..�" '''' _.,,' - ��-----.---.-., --- __ - - .. " ..

_��-������������i
"CLUBE DOS CASADOS" A ambição do novato no;'

esporte.Acaba de ser fundado r.esta Capital o "Clube dos Casados".
Trata-se de uma agremiação esportiva que praticará [uteból, velei,
basquete, tenis, petéca, especialmente o primeiro. Lutar pela vida é a decisão só os jogadore-, mas ao púUce.

Só serb admitido como socio. co-nprovando: a) Séf casado; inabalavel do homem.E. justemen- .Iue com êleõ é solidario.

b) Não o ser ,m terceiras nupcias; C) \�ão ser divorciado; d) Não te, nos nossos tempos, o valor do Eis. aí, as lições do luteból, li
se incornpatibilraar com a esposlJ. toais de uma vez diaria; e) Ter esporte consiste na sua preparação ções essas que não servem apenas

rutonomia reconhecida em casa; f) Ter mais de 18 e menos de 70 00 grande combate para que po�' ao homem de esporte, mas áquele
anos de idade. samos, uesta grande jornada, tri-I (lue quer lutar e vencer na luta

Dos 163 nomes indicados a comissão de sindicancia resol- unfar. p( h vida.
veu, dentro das normas estabelecidas e no <eu firme propósito de, Mas, sem dúvida, um novato São os que observam o cum-

IIg(lro"idade conceder iuscnção apenasrnente a 25. no esporte não obser va, não olha orimeuto do dever, a prática do
Amanhã daremos novas i lf »rn ições por-n-norjsan lo () de' pai a t',te ponto d{� irnportancia I),�m, os que amam o esforço co

senvolver das atividades em pr atica pela tão nobre quão utiiissima capital. kliVO.OS que são desprovido!' de

agremiação esportiva E, no futeból, o esporte que qualquer sentimento egoísta, são

Procura'�e um viuvo para juiz do match de sábado entre mais se pratica em uossa terra, os que fazem carmnho na vida,
as equipes 90S Casados e Solteiros. vemos que a principal ambição é sã I os que triunfam.

jogar no ataque e querer faz�r () desta _ nos encarregerá.nurna
pontos. obra -ruasi que lmp' ssivel, mas

Embora com sacnhcios, mas que é realidade, de lhe buscar e

éle quer aparecer, conseguir um fazê-lo triunfar na grande lula que.

lento, o mais depressa possivel. quondianarnente, encetamos pela
Ignora as regras de jo�o, des- vida. I . - ,

denha-as atél Néro IALUG'�A Ca: um quarto yE[\JOE-SE uma maquina
20. tempo ["'ror Jg. Total E muito menos, em verdade,

. -JL�� mobiliado. de escrever «Woodsto-

quer aprender as suas regras. E' Tratar á rua Conselheíro cks , por 600$'000. Rua
86 bsoluto, o juiz, os seus compa-. MIoBra fi i I ii Mafra n. 90. Saldanho Marinho n. 10.

2� �:ei�:�o'f:�:ed;'��o��;i:d':�::1 proxilmo M O V· E S
6 Quer é se exibir diante dos es-I CaimpeD.. --,----.-
4 pectadores. !

.----------

17 Anitn�-�d sim. a sua pai�ão de
I

n IIta VENDEM _ iiE: 11a ruajl-rcstdenre Coutinho
1 venlcer rapt D, o seu sentimento RIO. 7-Ha grance s p0S- N·. 76. .'" :.:

., ,

6 exc usivista.
. sibilidades de ser realiza- ---- .. -----------

Quer mostrar as suas h",bilída- do no Brasil aproxima d.s- Etn
aes, o seu ménto p;�;'·LI,.J

I puta da <J.Taçrl do víur.do-.
83 Como sempre, o tempo é o I A F. 1. F. A. está satisfei- &4.

37 maior mest�e Je todas as coisas. Ii tissirna yim O Brasil que tem

1 Agora, porem. aprende a sua se- concorrido a todos os tor-
3 gunds lição, depois de ter Errado

I
ridos universais, fazendo ás

1 muito, que" VltÓI;" não é �nnqm$' vezes grandes sacnhcios co-

9 tada tanto pela atuação isolada, i rno acontece nesta ernergen-
O mas pela de conjunto, ! cia.
S E seus impero, de individualis 1

Dois países são canorua-

mo, paulatinamet-te, co jogo,�ome- tos á realização do IV Cam
coslovaquia, .com quem teremos de

çam a desaparecer e �erece opor- peonato Mundial: a Alema
nos ,haver dia 12.

I
tunidades aos seus companheiros. nha C O Brasil. O Congres-

Ja falamos bastante ,sobre os Entretanto, após 3 sua segunda so da F. I. F. A. aceitou as

tcbe�os, mas nunca ser s ?e(m,i�. experi. ncia, vê que a nu própria duas candidaturas, mas só
D�n Kllr'chí1e�,. o conhecido te- capacidade técnica está sujeita & O proximo Congresso, em
COlCO hung:Ho f�1 ouv�do p�lo O lei mais forte-as regras de jogo. 1940 é que resolverá onde
GL?BO •.

do RI(), tendo f�lt()_ as

I
Vê mais autoridade no arbitro, e será o proximo certame. Ha I

segulD:�s Jntere:sa�tes. a�reclaçoes� acabll c�m que, i�sti�ti vame�te, a grande.s po�s�biiidades.de
- �a o swgulOte. du�ant� ai SUl! ambição totahtarta de tllunfar que seja o BraSil o escolhIdo

guns meses os tche(;�s desiludiram desapareça.. pelas razões que expuzemos
Agora, porém, reahzaram perfur- E sustenta um Jogo com o fim acima.
mances magnificas. E explica ·se superior de ordem geral, me�mo

a reação com a volta dos velhos contra a sua vontade.
"crach" corno Planicka. O que
caracteriza o esquadrão tcheco é

a expwel"cía, a noção da cancha.
Por isso meSIDO, oferecem mui

to maior perigo do que os polo
nêses. A equipe da Polonia pódIO
ser apontada como classe dois. A
tcheca é, sem dúvida alguma de
classe um.

o
ti

seguinte movimento técnico:
lo. tempo

A grande partida entre brasileiros e poionêses ofereceu o

PARIS, 8-A custo consegui
mos falar, ligeiramente. com o

presidente C"stelo Branco. Não
linha palavras para exprimir tedo
o seu entusiasmo. Foi quando nos

disse, cheio de satisfação:
-Estava assentado que cada

ji.'igador receberia. por triunfo, a

!(ratihcação de SO J francos. M.a.
o triunfo de hoje, foi excepcional.
O advtrsarto foi valente até o fim,
exigindo de todos um eilf0rçi) qUe!
Iodos nós bem saberemos compre
ender. E póde anunciar que vou

tomar as providencias n<;cessarias.
afim de que a cada vencedor da
Polonia, caiba a gratificação de

} .OCO francos, ou seja, o dobro
do fA

••

que ora promehao. FILTROS•••

. PARIS, 8-"Finis Poloniae"! Para motores tl'ifalicos e mo
disse o H. Getulio Varg!ls quan- aofasicos, os mais eficientes, por

. do terminou o jogo de domingo curem na casa

último entre a Polonia e o Brasil.
1\ Polonia, de fato não nos inte
r'�ssa mais. pois devemos voltar
as nossas atenções para a Tche-

BRASIL
27
7

Ataques
Defesas
CorneH
Ülf-side
Hands

3
O
8
I

"'ouls
Penalties
OGais 3

POLONIA
'taques
Defesas
Coners
Ofhides
Hands
Fouls
Penaltis
Go1ls

16
12

1
O
O
3
O
I

rv'i ii fra nC <:.)S

para cada
jogador"

I
I

I ,

35
14
3
2
4
7
o
1

24
7
5
1
o

O
2

30
15
O
1
1
4
O
3

17
lO
o
2
O
2
o
I

BORDEAUX, 7 '-A equi
pe brasileira de fOJt"ball che·
gou ás 16,40 sendu saudada
pelo vice·consul e inumeras
autoridades do mundo es

pJrtivo. Pimenta interrogado
pela impren�a demonstrou
sua boa impressão pela ma·

tch de domingo, dizendo que
seus homens estão em ple
na fórma e que a composi
ção da equipe para o encon

tro com os tchecos serà co

nhecida sómente no sabado
à tarde.

Chegam a

Bar,deauI
Mas, roais tarde, acaba apren

dendo que não �ão tudo: a habi
lidade técnica, o jogo de conjun
to, a bôa ordem na peleja.

Aprende que o essencial do
futebol, como o de outra qualquer
atividade, é g esforço, a tenacida
de, é o método. Aí està a vitali
dade: do jogo. Assim, de um mo

do geral, compreende que um e

outro quadro devem submeter-se
ás ordens do juiz. A força, o jogo
exclusivo, cederam lugar, portanto,
ao jogo de conjunt�, a fiel inter

pretação das regras e do referee,
que se acha investido da altíssima
e dificil mi&sie de contrarior não

A MUSICAL

Rua .João Pin$o, 12

Sanatorlo "Santa Catarina"
---------._�-------------

o melhor estabelecimento, perfeitamente aparelhado
para o tratamentc conservativo e cirurgico de doenças pul
monares (pneumotórax, frenicotomia, toracotomia). Este Sana
torio encontra-se localisado na Estação Perdizes - Vila Vi
toria, na Estrada de Ferro S. Paulo - Rio Grande, 800
metros sobre nivel, possuindo luz eletrica, agua encanada e

estradas de automovel, com clima salubérrimo.
O Sanatorio encontra-se instalado com aparelhos mo

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

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

Dr.

Estação

Osmar Cunha

André Kiralyhegy
DIRETOR PROPRIETARIO

PERDIZES -- Vila Vitoria
de Santa Catarina

Estado

Ou�am. hoje pela
PREma, Sociedade
Rádio Nacional
do Rio de daneh·o.
Programa diurno
De 6.15 ás 18.00 horas

Programa noturno
Das 18.00 ás 20.00 e das 21 ás 24.00 hs,

j

j
'i�
I

(

Nuno Roland, Mauro de Oliveira,
Alvarenga e Benti�ho, Almirante

e Linda Batista

eolU

Orquestra de Dansas
Eduardo !?atanê e sua Típica· Corri .:ntes
Regional de !?e:relra filho
RaOamés e a Ali 5tars
Romeu 6hipsman com a Orquestra de

Concertos

..

A's h�ras certas, jornais falados com no
ticias em primeira mao, forneciaas pela f"l NOI'
TE, e oferta da Casa 6wimarães L.tda.

A'à 16.00 - !?R06RAfIlA VITOFIA - AuoiçãoOe futuros astrof; do microfone.

.

f9'5 21030 CANÇÃO DO DIA - - por La.
marhne Babo, _escrita e interpretada· uma
Qferta do DRAGA0.

•

A's 23 hs. C�UB DOS ffHiTASmA5 com La.
marhne Babo e 5ilvina Neto

5przaker - Oduvalôo Cozzi

\

Amanhã ,. Orlando 5i1va, Odete Amaral, Bob
Lazy, N2stor. Amaral, A!zirinha Co.
margo.

A's 22,00 'O Teatro em Casa, apresenta a co
média em 3 atos ae Flrmanao miguel,
O AmOR E' ASSim! .... pela Compa
nhIa dIZ: LaméOh:l5 Oa Nacional,

) iAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Nossa Vi d a TA Jazidas de cobre
doifRio Grande
do�:Sul

.Io

AZANIVERSAIUOS

Faz anos hoie, a exma. sra. d.
Erna Dietrich Erhe, esposa do
Ir. Heins Erhe, industrial em

Brusque.

A galante menina Liene, filha
do sr. João Colaço Sobrinho, vê

passar. hoje, o seu aniversario
natalício.

;m;,.

Prõprãetario e Diretor Responsavel
J A I R O � A L LVOZ DO POVO A D o RIO, 8 - O sr. Avelno Ina.

cio de Oliveira, diretor �o Fo.
mente da Produção Mineral, nb
despacho que teve hoie com o
ministro Fernando Costa, comu.
nicou que conforme sua dsterrrsi.
nação, o engenheiro En ilio Alves
Teixeira, além da cauipuuha que
vem executando de levant&mento
de plantas das minas de ouro de
Aurora e Ferrito, acha-se pressn
temente acompanhando o gal. Tole.
do em sua inspeção á zona carbor].
fera. no Rio Grande do Sul.

E5Isa excursão visa um reco.
nhecimento geral das possibilida
des das jazidas de cobre que se
acham nos municípios de Bagé,
Lavras e Caçapava.

"A DELAR"M
Transcorre, boje, o aniversario

natalício do ievem Neli Gondin,
filho no nosso oonterraueo SI'.

Vasco Gondin, representante co

mercial nesta praça.
VISITACONVIDA

II>'

as familias para' umaexmas,
II>'

aCHEGAM UNS

Do sul do Estado, chegou. ôn
tem, o sr. Ernesto Lacombe, Ins
petor Federal do Ensino. randi

. ,..,

expesscaesa
Hegressou, da Capital Federal,

onde se achava a passeio. Q sr.

dr. Heitor Salomé Pereira, fiscal
do imposto de consumo.

Rua Felipe Sebmidt, 39
eiORARIO: das 10112 ás 12 e das 2 ás 5 horas

DE

tinos eMoveis Vende-se : ����
niua �<1O Branco. A' tratar

no I-
FALECUIENTOS

Franqueada, diariamente, na me-ma.
Foi sepultado ôntem o cadaver

da sra, d. Maria do Carmo Mo
raes, genitora do sr. João Moraes,
funcionario da Prefeitura da Ca
pital. A Dra JOSEPNINA SCHWEIDSONNOVO DELEGADO

D� SEGURANÇA,
PESSOAL

(Especialista em doeneas de Senhoras'
e eremneas)

---------------'---_.

CONSULTORIO!
I

SÃO PAULO, - 8 - Hoie á i

I tarde, tomou posse do cargo de!
delegado de Segurança Pesi3oal,:
em comissão, o sr. Antonio Pinto
do Rego Freitas. O sr. Braulio

[1=1 7 500de Mendonça Filho; chefe do Ga- ALUGA-SE urna esplendida sala L eva-se a. obinete de Investigações, presidiu parti. escritorio. com 2 janelas, I , ••

a? ato, ao q�al compareceram nos altos da �ivraria. Moderna." numero de vitimasdiversas autoridades e todo o de Pedro Xavier & Cia.
pesscal da delegacia. Tratar na mesma Livraria .

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

Centro de
•

amparo In-

·fantil

----------.------:-;;r
VENOE··S .....

( uu
moveis á rua Plesldeole ....,0

nho nO, 76,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




