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Mussolini, o renovador da Its- Escola surgida como reação á A V O Z D O P O V O
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lia, ao começar sua obra constru- decadencia dos costumes da era
R I d A I R O ...... AI. L L A D OPreprletarle e Diretor esponsave ...., ..é1ltôra, viu que devia alicerçai-a da maquina, na qual esta, elimi

na educação da juventude. O fu- nando os esforços dos musculos, ANO------
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das gerações novas. E creou, pa- leacia, o escotismo combate a
ra a educação moral e civica da I preguiça e o egoísmo, estimula a

!
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d encenerades I 1' :mocidade fascista, sob seu irne- I energia, crêa o amor á responsa- Inl InOSto do Terao si o.... � !diato controle, a OBRA BALI- bilidade e á justiça. I rw ILA. organização llJ@)rlelar,desti-Forjadecaraterestemperados' CO��S� i!':Ill�,.: ;n., rastros ale "Pl-errot'9? 1 ••
- Reeto do Brasil _:(ilnada a formar o espírito e o cor- na pratica ela verdade, da beleza, � " lU! li � � UI U t'� .po dos jovens italianos. dos sentimentos altruistas, o e5-

=.1 aos campeãos IAs linhas mestras da Obra Ba- cotismo nas suas reuniões alegres. A Associação Comercial: .

RIO, 18 - Um. vespertino se! para o interio.r de Minas,. UI�alila podem ser sintetizadas nestes divertidas, sadias, em plena
.

na-
."

. diz seguramente Informado de caravana chefiada pelo comissano
principies: tureza, forma gerações másculas, de Florlanopohs, recebeu: que � pril;teira �elegacia Auxi�iar I �atist.a, afim de desenvolver di- i d

t• Noções de educação fisica, pa- capazes de realizar a transforma- em data de ontem, o se-, providenciou afim de que siga, I ligencias em t.orno do caso do do mun O fl)
ra que o moço aprenda a apre- ção nacional. gã.ointe tetegrarnas 1 I desaparecimento de Ivone Coutor- : �dar o valor do proprio corpo, da Alérta, escoteiros do Brasill Jo- "A Sec!I"p.taria do Con-: .
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ger, �IE!UWT. A diligenciá em : !propria saude e vigor fisico, quer, vens e crianças brasileiras, vamos f;,e�tno Tecnlce de econo-

I questao. e provocada por, cer:os. BORDEOS, 18 - Apesar 0pela importancia que estes elemen- aprender as lições do escotismo
rnla finanças, informa:1 ALTERADO O MINaMO esclarecimentos chegadas as maos I: das ofertas recebidas. parece tetos têm, para quem nos possua, e aplicar tambem os seus ideais. e

DE ALTURA PARA O do dr. Frota Aguiar, e proceden- • que os jogadores brasileiros �
quer pelo maior valor que êles que «) sr, presidente da, tes da Policia Mineira. : tencionam regressar o mais Iadquirem sob um ponto de vista NOTA DA REDAÇÃO:-Prü- WíZepubRica assinou ontem] VOlllNTARiO DA AR- : breve possível, constando esuperior: a defesa nacional, cessa-se atualmente em nosso Es- O decreto lei modificando 'I

MADA "
-----�-------- I. porém que o dr. Castelo:«Noçõe-s historicas, civis, polí- tado intensa campanha em pró! �g ....nt s d Reg'. ·

• Branco deseja a realização"•
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e um jogo para InS e"da do caminho trilhado pela ItR- mados vão orientar a formação :amen O e�!le a,. o p�ll"a «;�� i na pasta da Marinha, alterando flSaO Dl - : caridade, em beneficio dos :lia e das suas possibilidades Iu- de outros irr::o.. .':":,. I
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e turss, pois, seria inutil que os plenas inf "w"';õ" > '{'tÚ P' J(.- '/il1jlJ0S.!:u de (;Of'ltj;�mrf'Í', P".I''' hri'l I,];.uírrw J' "llUJ �-, r .ventíva para: o scratch brasileiro e o ven- 3
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se'l's a dezol'to anos, gosa os bene- (lo 14, B,C. ,1.3., -I' .1" �, " .•
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.1Vem aSa.ntação que representa verdadeira 28, das 19 ás 21 horas.
I cre'tario do Constelho Tec- regulamento, aprovado pelo de-

E f�)llt.e mil��rosa de vitalidade fi-
�

Asp. �-;ue�es-EstJ'ada Geral:
Ir1!ic@ de Econornia e fincm- creta 2.524, de 19 de março de RIO, 18 - O dr. Raul Ma- i C t

-

Inca e e13pmtuaI. 8::>-A-Estrelto. '

" i 1938. chado juiz do Tribunal de Se-
I a arlnaNo Brasil, já se repetiu milhões A partir de domingo próximo, 1

ças •

gurança examinando o processo
de vezes, pela pena e pela pala- lOS CAP. VEIGA LIMA e Asr�-
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oriundo do Estado do Paraná no

vra, a' necessidade indli'lcutivel da Irai"'! Guedes of�recem ao.s_ candl-1700.000 chinêses na ex'" qual ilão acusados como agitado- O dlr�tor ,;er.al da
educação. E' lugar comum das dato,:; a Escoteiros reunJOes �le- res integralistas o l' tenente Gui- Saúd� Pública
plataformas, dos. dis�ursos, .d?s: gr�s no quartel do 14 B. C., das trem� penur'a

lh?rme de Souza Paula, o sr.

livros, dali orgamzaçoes sOCIals'19
a� 11 horas.

I
a III Gruthan Raft Grande e Frecl.eri- Está sendo es!»erado,Porém, quasi sempre, quando se co Bastos decretou a prisão pre- t f"

, "t .

d d'd I quar a- eira proxlma, nes-Q
fala em educa?ão _olha-�e apenas
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i.' SHANGAI, 18-0s circulos mi-
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militares l.·aponêse.s, e uns 500,000 ventlva os mesmos pe I a pe a

ta capital o ilustre médicopara a ?l�abettz:lçao., _ Ilitares nipomicos informam que alcançaram 811 cumes dos morros. procuradoria.
Isso e erro grave. Educar nao O S&lA Fmo.res. pelo menos 200 mil chinêses pro-: Os refugiados acham-se em ex-

A ordem para ,) cumprimento sr. dr. Barros Barreto, di.
é sómentl� alfabetizar. E t�nto. III • II 'curaram refugiar-se nos campos trema penuria e já foram força- da mesma já foi expedida ontem retor geral do lDeparta-isso é iodiscutivel que encontra- i d C h I dos a comer cascas de arvores

mesmo para aquele ERtado. mento Nacional de Saúde
mos entre homens não sómente I a una I nas zonas devastadas pela guer-

O julgamento desse processo Pública, q.u� vêm visitaralf.abetizados po.rém mesmo .pos.- " 'I ra.
será feito ainda na semana vin-

d d Q as grandiosas obras dos�Id0res de .r�latlva ,cultu�'a, In 1-: onera o I E' impossivel qualquer socor-
aura.

govêrno Nerêu Ramos.VldllOIl permcIO�OS a socIedade e I' I Gal convo- ro perto do centro da inundação, O
•

a si propriol.'.! I· onde tudo foi arrastado pelas mais altoDe nada vale a alfabetização; RIO I8-Informações de Mon- d aguas. E' esta a peor enchente
si �ão fôr acom�a�hada .da edu- i tevide; dizem que o sr. Flôres da II ca O que se registra desde 1855. arranha-ce�O 12Cl,l�a? moral, po�ItlCa, 50Clal, eco- Cunha ex-governador do Estado

mortos e 27nomwa e profISSIOnal. do Rio Grande do Sul foi boje
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dA·Entre as tentativas que têm internado em um sanatol'Ío fla- 'd-
OI assma o ecre�, a merlcasurgido para dar uma orientação quela Capital devendo ser ama- 'I'

na P�st&d aEguer�a, para o selrvdl- Mal�s· feridos'd 7 d J ntude '
- ço atIvo o xercllo o gellera e nove assassl- do Sulsegura a e ucaçao

.

a uve , .hã submetido a uma .peraçao. I b .. d W I A t d S'l�inculcando-lhe sentimentos altru- r�ga a
.

o mer ?gus o a 1
. _ f t I velra AfIm de contmuar na Co- natos VAI ENCIA 18 .1.' 9 h
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util á Patria e á humanidade, se i
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I �ns �f�ao S. PAULO, 18 _:: Confirma-Si ras e 15 a aviaçãQ franquista
destaca pela beleza dos seus prin' : peJil3Dty 81 Q)

I a .onte n ernaClOna rasl 1'-
a informação divulgada ha 'dias bombardeou Alicante. Eleva-SI a

cipiol e pela afirmação evidente: fUmado : gentma. MOSCOU, 18 - F0ram hoje pelos «Diarios Associad(j)s», de 12 () numero de mortos e 27
dos !�us resultados, " ESCOTIS- : .X; execut.ados, nesta capital, nove

que o conde Paul Crespi vaí em- o de feridos .

.,'"ro RIO, 18 o sr. Generoso -

pessoas accusadas de haverem Im . : Ponce, mal tivera conhecimen' • i pregar vu tosos eapitais para a
O ESCOTISMO é a escola ati- e to de que o sr. Castelo Bran- • praticado atos de espionagem e cGmstrução na aréa vizinha ao

va que ENSINA A VIVER, FA- : co protestára contra o "penal- :. "IE'RAM sabotagem em Slagovecheaak, Esplanada Hotel, de um edificiG�
ZENDO VIVER. : ty" imposto pIo arbitro. te- :. lei na região do Amur. de proporções mai.ores e mais al� PRESOS O ESCRITOR, d. legrafou ao representante de e

RUBEM BRAGLeva o homem .a �atureza, es-
• sua firma cinematografica,em • , d"d d ( a

to do que o prédio Martineli.

I·
A E SUAvenda-lhe suas rehqmas, mostra- • Paris, mandando por á dispo- : eva i OS e ayen o projcito já está elaborado, ESPOSAlhe os obstaculos que opõe á exis- : sição da delegação brasileira .. i obedecendo a construção do fu-

tencia e orierita-o no caminho da : o fi�me do jrB_O B�asi.l x It,!lia. : I
.

• Delegaça-O turo maior edifício da America'
vitoria Assem"lhu-se em palte • Asslm, poderIa fIcar dev�da- :; RECIFE, 18 - As autonda-

do Sul aos principias mais atuais RIO, 18 - Cumprindo:.
.

"Ob' B·'I·l' P � i· mente c�nstat8da a_ileg!lh�a" ., des da Policia Maritima nesta
m d d t "dao objetIvo da Ia a 11:1: ro i: de ou uao da decisao tecIllca e.

r.
.' ':" B s-.Ie-Ira da arquitetura. Destina-se o pré- u a or em e ermlna a

cura desenvolver as qualIdades: do juiz Wutrich. • capItal, .efetuaram él I?rISao, er� ra dio a apartamentos luxuosos e a pelo Tribunal de Seguran-da criança, tornando cada indivi- 8 Temia o s.r. Po�ce que o °I um navIO. da. C��panhla C?�tCl- aumentar as acomodações do Es- ça Nacional, a pol;c".a ca-I .
al'da i' aufoooma • cinematosrallsta, hlmando o ra, de dOIS mdlvlduos fUgitIVOS.. -'t 1I0 t:ma person II'!. ed,

.

E 1'::· jogo, deixasse escapar, justa- .. da Penitenciaria de Cayenna. MONTEVIDE'O 18 - Che- plaOnadaf"d 'do f' "t d
rioca deteve, a bordojdoconSCIente e mora Iza a. sco a

• mente as fases do discutido • P" V' S h
. '.

I b d re efl o pre 10 OI prOle a o
"e" .

. de iniciativa e coragem, o ES-

C»I
penalty. : �hamam-se IsclOta ItO e a-

�ou AG1e a esta caPlt� '. � ar o
com 28 pavimentos, devendo or-

, a!"pana, a esposa do
�COTISMO exalt.a a alma, enrija A mensagem �o seu _repre- Q) ralh Pasquale.

. A

o c ! an�a�, a em. 8lxa a ex-
çar em cêrca de 25 mil contos escritor Rubem Braga, que

os museulo!S. fortalece o ca!'uter. sentantedem! �ans, PtOrem,ftra: Ambos ?Vadlram-se ha tr�s t�adordHlalrw. do BraslAllque,. chde- de réis. do São Paulo se destinava.

_ '. clara e cc SI1" nes e pon o.• mêses e se Internaram em tern-\ ha a pe o general meno eSua preocupaçao suprema e o
• O SI. Herwett não só comu-.: ., .

I O kM' '1If'1 -

d E I á Baía",'lpf'rkiç;)am�nto moral C]O homem, • niC8V& ter cumprido prontg- : tono braSIleIro pe o « yapoc ». . oura" representar.a o seu pal� ....,OIXH '2 SIDO as
"11 1

. .'
e' nesta epo- : mente 3'1 determinações do fi Embarcaram para o sul no na posse do preSidente Baldo A senhora ODre Braga! z;�n, o aSSIm reYlV I ,.

- - ". - • I
.
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t' d d1';3 e 'r,:s�a do cáos materialista ; dxre�or da fuma c�nem.a'io- ., porto de. Be_em. mlr... _

sr. sc r erelfa, comlssano es a sen D processa a pO,j'
I g.. d .'

- ti �raflca, mas adcanta�a alUda.. Os dOIS sao autores de um as- Termmada a mlssao que a troll- de policia, entregou ao sr. Galdi� questões sociais. Tambem' "l �oda" as eqCrençRS, os pnn e que o rilm colhêra todos o:; 49 ..

'r' dA' e t b' d d' ,"r no Vieira, tesoureiro da Caixa de.' .:. � 1..
O'a > de v1rilir)'1de. e """alhe" ,�{) ;l.1�l"ente qu"" .ri"-

• saSSlIllO ven lCa o em ngena, .
x� a s a, a em alxa a 1IIgI -

O escr;tor Rubem Brag'i'·'''-;.�b'''c J.!ún,,; ..

"

'alOI' ql:'e:ll�o"am ! �a� 'l';"o''tj:';'á
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pe;�alid�d�
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m�. : no ano de 1937. I se,á a Buen09 Aíres onde perma- Esmolas a importancia de 21$500,· a
( e. llrl :'�:,;a � "''''n'e'rol's c�val:iros L=�ma.'

. �,

: i Foram condenado,; a 13 <L __

I'
necerá uma semana, antes de re- contribuição mensal do Tribunal de foi 'detido para averigua-apanuglO GOS I .1 d

. _

B ·1 . A el -

�.medievos. I e �msal!), gressar ao raBI. p açao. s-"""

Os -I iros desaf·a os catnpe'�
lid fins caritativosp
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BOB�DEAUX, 18,.0 dr0 Castelo Branco, chefe da delegação bra'"
sileira, desafiará os campeões de' futeból do Inundo para uana lide, em

Paris, cujo produto reverterá em beneficio dos mutilados da guerra.
Os hungaras, qualquer que seja o resultado do jôgo contra

Italia, convidaratn os players brasileiros para urna exibição aD1istosa
Budapestee
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Moveis antigos VESTIDOS DE INVERNO TUFOS

\

,florianopolis'
------------------------------------------------------------------_.

p F I I
MARIEDireção de ROSE

Afim de limpar tecidos de
sêda, dá excelente resultado o

emprc;ao d. agua em que tenham I

permanecido durante bom tempo I
algumas batatas bem descasca
das.

Evangelho T CARTAZES r
� Mm! I

Os moveis antigos nem sem-
- nas álS

ii DO DIA I Os tufos de violetas estão
pre sã. bonitos, mas eles guar- Com a entrada do

il1ver-I
As saias dJS vestidos de ! no gosto da mulher rnoder-

dalll carta poesia na evocação do no, mesmo que o termome. grande toilete são sempre A maizeua !
_ MAS DE HOJE' I

na. Quer nos chapéus, na
passado, na historia que todos tro, não desça, muito rapi- longas, dos vestidos de meia : PROGRA "I cintura GU nas lapelas, as
trazem consigo. A madeira, a damente, já sentimos á noí- cerirnonia descem até as ca. A farinha d� maizena é um

ODEON '.d d I violetas enfeitam a beleza fe-
força de ser esfregada e lustrada, te necessidade de um

peque.,
nelas e as dos vestidos de alimento sã� e de grande valor feiu:m!sar os! rninina ainda mais.

adquire uma certa doçura arre- no agazalho e tambem, de rua e de esporte são bem p�ra as cr�anças. Prcpar.ada coro
,

deadeda, agradsvel de ser toca- modificarmos o nosso guar- curtas, mas ... «in ne faut pas leite, na sopa,. c�m� .

rmngau �u A'S 2 HORAS 1', Tec i dos d ra�"da pelas nossas: mãos. da roupa.
I
exagerer ... » puré, sempre e I!qUl�SI!Ba, alem

Quantos moveis não foram ve- Jacques Heim nos oferece Nesses recursos da como- de ser d� custo mQdl�o. : VesperaD Lider I peadoslhos cempanheiros da familia? um modelo encantador para didade é que a imaginação
.

A Farinha de maizena com

I) LANTERNA MAGICA I ' .Quantos deles não nos lem- essas incertezas do clima, dos artistas torna-se gentil leite, segundo uma f?rmula I

do
N. 15--nac. DFB Os t.ecldus drapeados combram laistorias da nossa infancia? Em um tecido de lã eu- para vestir a mulher dentro douto� Vender, é muito saoow-, los efeitos bem pessoaes, su-Muitas pessoas querem dar corpado e leve ao mesmo do clima e das exigencias sa. �orna-se uma chicara gr�nde 12) O lNVE.NTOR- comedia I blinharn sempre uma parteaos moveis antigos uma austeri- tempo, na côr de mustarda, do ambiente. de leite, tres colheres da félrl.nhá 13) CHARLE CHAN Nu do ;orpo" ?ãu de maneiradade sombria e triste, procursn- criou êsse artista da costura, Além de tudo isso existe e assucar o.u mel em quantlda-I PRADO t connnua. I linha é cortada_I I d d d L) -

- uma aven ura
.•0 rea ç!lr a escuri Ao que a moderna, um feitio muito ori- a harmonia pessoal de cada e necessana pa. ra a oçar. I. oe I d f W conforme as necessidades da

I f h e ortes e-noções com ar-patina do tempo emprestou as ginal. uma de nós. se a cozer o ene com a ann a
ner Oland moldagem. Não temos mais

suas fisionomias com objetos cor- A saia justa até abaixo e se a revolve bero até que for-I os tipos dos modelos stan-respondentes na gravidade. dos quadris, abre-se em pre. me um puré espêsso. Então é 0,4) O DEVER ACIMA DE dards. Ao contrario as cria-Nà8 devemos todavia nos cin- gas fundas como um cálíce momento de adoç�l-o. J TUDO-emocionante filme ções fazem verdadeiros con-girmos a uma regra imutave], de uma tulipa. Á blusa em Od I·d d O puré de maizena se. prepa- com Paul Kelly, Rochellie trastes umas junto das outras.aquela que nós achamos couve- foulard cinza correndo para eon O I er OS ra c.om um quarto de kilo d"f Hudson e Robert Kent.
niente a seguir tratando-se de um O violeta, é presa paium· aludido cereal, uma cebola, um

5) O AGENTE SECRETO "CANOT I ER"moveI Luís XVI, ou copia des- cinto alto, pregueado que vai cinemas -

to�ate e uma colher de
,

azeite.I
X-9 _ Continuação desse .te. terminar nas costas numa Fnta-se a cebola de muito bem O «canotíer» é um dos cha

I
estarrecedor celulóide seriadoi ,. ,-O complemento desses estilos fantasia o r i ginal fingindo John Boles e Doris Nolan picada com o azeite é o tomate
com Scott Kolk, Mont Blue peus preferidos, quer em íel-.antiglill devem ser livres} em .be- umas abas de casaca. como principais personagens da até que se torne tudo muito bem
e Jean Ro ers. tro, palha o� veludo.Ias cores viras, modernas, que Sôbre êsse conjunto é pos- mais encantadora produção desmanchado. Então adiciona-se gg

Apesar disso, as outrasdario aos moveis outro realce, to um casaco bem marcado Proposta tentadora meio litro de agua !l, quando Preço: - 1 $000. formas, longas e complica-outra beleza. cujas abas larg as abrem-se l�oje em Sessões Elegantes, esta ferve�, deita-se, �O!.lCO a pou-
I -A'S 6,30 e 8,30 HORAS: das, vêm provar que a mo-Uma casa moderna não pode em veludo violeta. no lider. co, a falinha de maizena, rem�-I da cio memento é completa-ter Q «ar» de um museu. O chapéu que acompanha A Nova Universal que parece xendo a fogo lento. Sessões elegantes mente libertaria.Muitos antiquarios e mesmos essa toílete é em feltro cin- ter descoberto a fórmula de agr a- Deve-se cozer sem parar de
A Usa-se tudo, quer nos fei-d I d d delicadíssima produção da 1\'0-artistas o nosso tempo, ju gam za com atrevido tufo de pâl- dar aos espetadores, descobriu mo. er a mistura urante uns ez

va Universal que reune t�os, nos tecidos e nos calo-
uro crime colocarmos tecidos vi- mas. uma feliz combinação no téma, minutos.

JOHN BuLES DORIS ridos.
vos nos estufados das poltronas Magy Rsuf nos oferece elenco e diretor de «PROPOS- No momento de servir- se o

NOLAN, TAL'A BfR-1 Uma reu-iião nos dá paraou nas cortinas dos salões. Eles um ensemble em veltrame TA TENTADOR ... ». que es- puré póde ser adicionado um

RELL, WALTER PIO-I o�,. olhos_um e?p�taculo mag'se es�uecem que os tecidos anti- preto com longo e veludo tréa hoje no Liõer.·, i

:: pouco de manteiga. GEON, /\LAN MOW- mnco, nao existindo a íadt-
lOS tem as suas côres desbota- preto estampado com crísa- E' uma encantadora comedia,

BRAY E ESTE'R RA. g,: de yer a �i!sma coisa.aas pelo telllpo. pelo atrito, do temos em relevo de veludo digna sucessora de todas que até Os ea.·tões de visita
LSTON Nao existe mais na moda

US', pelo efeito da luz, mas, branco. feminina o lema de «igual �quando foi 'concluida a conleção Lucien Lelong emprega I Quem se preza de ser ele- PROPOSTA TEN i ADORA em quantidade».do movei a fll<7,enda estava ne- S toil t õres üe gante, de possuir refinamento, nãona suas e es as cores e! Uma comedia rrl,ua',ilho3éuuenteV., colorida e bnlhante, As pro- preíerencia, rnarron, turque-] escolhe cartões de visita com le-
linda!pnas telali .ntigas, de todas as sa, rosa, verde e mal've,! tras complicadas, nem deseflhos

epoclS, estio pintada. com co- tudo isso em belissimos se-l caprichosos..A distínção se re"1 Abrirão as sessões: Os vestidos d'apr's ml.di e
rea vivas, mestrando que em to tins, mâgnificos veludJs, cré·j vela na �uahdade do, cartão, el: ENCANTOS DEVITO'dA- O .pequ_eno v��tido. de tcut�dos os tempos os homecs gosta- pes charmeuses, rendas e! não no IIpo das letas.

, .. i DFB alltl' $an vanadlsslmos nosd I· J n<CIJr,al.ram li a eina. flanelas, sarjas e casemiras I JOGO DE EMPURRA-de- seus feitIOS e na� su�s !intas.E pois a mocidade de u�a de notavel beleza.

I
Os pÓIi senhas. Todos .eles exprtmel1� Juven.�p.ca que nós devemos evocar. O azul marinho não está tude, Junto dos quais temVaJllos fazer interiores bem muito ern voga. Usa-se bas·' Os pós de côres violentas es' FOX AIRPLAN que se inclinar a critka adaa nossls avós, mas, das aos- tante os tecidos estampados I Ião caindo em desuw. Dest'artc, N.t:WS N.20Iã6, mais severa.

588 avós quanda eram jovens. OU em xadresmhos com os I o, mais carminiidos são palidos e «Fazer a lTI0cidade» comA I P f I d chegado pelo avião da Condor etua mente em aris, izeram casacos lisos dé um tom só. pó em, ás vezes, ser mi5turados os drapeados é um tour de. .
,

b f' d contendo as rep'ortagens seguintes:u.a exposlçio retroipehva exces- Para as túiletes du soir, com outros mAIS rancos, a Im e force que anima a todos ossivarne.tC" interessante. usa-se a renda sôbre a pele, hoje vimos nas télas dos cinemas, formar uma combinação mais ESPANHA: O avanço naciu- grandes cvsturdros.Aleuas decoradores expuzeram principalmente nas mangas, brilhando da primeira a ultima conveniente. para cada rosto. nalista na Catalunha.
_mctv.is de varios estilos postos O qué dá ao traje um realce cêna. I
------

- d d' O "mpr-do -lia dI.'. IEE.UU.: ,0 ,exército do� E�ta-II L")l'IIJE'"' ""OROADO.
ao e'C"o, o li. extraordinario. A situação central do film é - -8 - • d U d f b

� .1... .. ..., i!!IIO sucesso foi um dos mais d e.rina os nl 05 az mano rcl5

co.pleto8. CHARLAUTH
uma ver,dad�ira novi ade, origi- realistas

,Tnal e divertida. John Boles é

r ié o creme que revolucionou o um prospero arquitéto constante- .

As esponjas em que se
..

hu- ITALI -\: Manobras nos Alpes O TEZOURO OCULTOmundo velho, e, óra revoluciona a mento persegddo por cavadoras mldecem sellls ou estam1hPldlhas iluli"no,.
-conhnuaçáo.,Amelica do Sul. de ouro e pelos fiscais do im- conservam-se se:npre mo a as" EE.UU.: F c- d' ." .

posto sobr·e· a renda, l'Iue aUI"a-
uma vez untadas com umas gotas .

. ur� ao elxa U,J. ras
"J ' , I'· d' d LJ d:: rumas e d"sl·ulca-ooe g Icerma, elxan o-se que .

'- ,
�

çam lhe tirar todo o rendimento.
esta as penetre bem. na ceglão. central dos Es-

Então, pl.lrc\ se livrar de tudo, tados Umdos.

Teeid.s de sêd.
REX, ás 2 horas:

A MINi-\ DA DISCORDIA
com Tom Kecne.

Preço: -'- Í $000.
CHARLAUTH

propõe casamento a saa secreta-
hria, interpretado por Dosis No- Mane RS do

lan, que aceita, por apaixonada riDa

por êle.
. As complicações que daí ema

nam, farà com que se divirtam
a granel.

E n lo Dodem vêr este film,
Sêln flJ:al �ncaotados pelos lindos
cênanos. EsteB foram criados por
fobn Horkrider, o óirebr artistico

.
_

da. No�a Universul, CJjos cêna-
rios d «Pintando o S!te» colo' Negocio oportuno
carlim este arti�ta no inicio da Vende se por preço de ocasião, á
lista dos bons diretores artísticos rua FeLte Sdlmldt, 48. os segumtes
de Hollywood. Os cênarios de moveis;
PROPOSTA TENTADORA Uma mobílía de sala com 12 pe

,
ças. um lavatorío com pedra mar

são considerado� a ultima palavra more, um bidet com pedra marmo-
em decoração de interiores. Só re. uma maquina Singer. de pé. com

podtmos ficar maravilhados com três gavêtas. um guarda-lo'Jça, um

eles. guarda-comida e umol mesa.

estea- EE.UU.: Jovens novalOrkmos -A'S 4,30, 6,30 e 8,30 horal:
jogam h"kei em patins de
rodas PRIMAVERA com Jeanette ,

Mac Donald e Nelson Eddy.
Preços-2$50fJ e 2$000.

não é um creme comum

Mancha. do rosto
CHARLAUTH

lhe extinguirà as sardas, panos.
:>ravos e espinhas, !em a minimaMuitas afecções que atacam o irritação, deixando-lhe a cu tis

rQsto são consequencia de uma limpa, macia e fresca.
.. limentação sem regra. E' pre- ------------------

c.iso vêr s mpre se as manch s!
d· rfIS;" n'lO tê-;; 'jrig fi l' � in

gestão de comidas gordurosas, I
que conduzem impurezas ao san� \
gue. I

Afim de tirar manchas

Pl roupa de lã

de INGLATEIRA: Oxforde ven-estearina, tira-se priméiro a ca-

mada mais grossa com uma la- ce Cambridge
mina, depois aplica-se um ferro FRANÇA: A reabertura de

quente, interpondo papel secante prado de Longchamps.
para "bsGrver a que fica. P!eços--2$500 e 2$000.

Para amanbã 0\ «lider» têm em

cartaz a formidavel plOdução da
t'<OX com br�UCE CABOT
E ROCHELLE HUDSON
"GUERRA SEM QUALTEL

n

Querendo-se que a roupa de

lã se torne branca, é bastante Concertos e Umpeza
Preço -1 $000.

ROYAL, ás 2 horas:

VIVENDO EM DU'VIDA
um grande trabalho de Katherine
Hepburn ao lado de <Jary Gtant

VIAGEM DO BARULHO
com Edmund Lowe e Elissa I

Landi e
Preço-l $000.

ju ;U�r- ,; 'a�u" c<.>mum u�a pe·

qu,'" � ;oa" gUd oXlgmada.
Enxagua-ae depOis com agua
dar•.

de maquinas de escrever,
ádioll, e aparelhos em geral.
Rua ·Conselheiro Mafra n' 66

---A'S 5, 6.30 e 8,30 horas:
Vende-se � ����
nida Rio Branco. n.60 A' tratar
na mesma.

NAVlO PIRATA com J-far.s
Albf>rs e LoUe Lang.
Preços-I $500.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



. . . _A manut�nção �o mesm? equilíbrio quando todas as

lflstltUlÇO�S desvairam. e uI_rIa COIsa mais alta do que a po
bre c�P!cIdade humana, feita de fraquezas, de tentações e
de paixoes,

Sopra, de vez em quando, um vento de
que curva todas as arvores.

A fascinação de uma. icl�a, tanto mais pura e per
feita q_u.anto ma!s una e mais simples, exerce-se sobre todos
os espíritos. Sena tão razoavel e tão logico que todos os
homens tivessem fi mesma atitude, regulada pelo mesmo po
der! A tirania de uma palavra ou de um conceito assegu
rando a paz, ,um� dura pax romana no velho sentido cesáreo
do termo ... Tirania do poder, no seculo XVIII tírania da
liberdade no seculo XIX. tirania da classe ou' da nação no
seculo XX ... E a Igreja imperturbavelmente alheia a tudo
isso, contraria a tudo isso ...

Cada onda que vem sabe onde está o grande obsta
culo. Enquanto 03 POVO!! se deixam levar e os governos ade
rem, o Papado permanece e resiste. As forças físicas cedem
com uma pressa maior ou menor para não perder as vanta
gens de ser-força: o Va ticsao, porém, dando função decorativa
ás suas guardai, passa moralmente incolume entre a� aluci
nações dos homens.

Todas as garras dos poderosos se firmam na carne

da Igreja e tiram sangue. O absolutismo do!'! reis e impera
dores de seculo XVIII criava igreja! nacionais que a redação
e a interpretação das leis submetiam ao poder do Estado; o

absolutismo da!'! ideais liberais prendia os Papas; o absolutis
mo dos sovietes faz martíres a cada instante; o absolutismo

111,1 dos Estados totalitários fecham as escolas e impede até que
OB cidadãos compareçam a Congressos Eucaristiccs - CH

congressos ende se exalta e se prega li maior Paz e a maior
Caridade... : IDesde que se instaura um regime que seja um de- i
contra a Igreja que não se curva nem perece, ainda que so-

I fra as dores mais fundas que são as de ver a loucura e a in- I I
! g,."idão tom",em con', do, "0'0"

_ _ I ' Noticias do dja
I

--iI A "Rainha das lo·
P_A_Z__E_C__�> _� �_� il!terias" paga -eutra

�I sorte grande
II Quem são os feli

zardos

I
· 0•••• Fratricidio

Outra vitória da RAINHA DAS : •

i LOTERIAS. Outro!' tantos benetí- f) !
I I' cíos dtstríbuídos a mancnetas. Só: y

., · BELO HORIZONTE 13 T
� �t Rainha das Loterias á que tem "

p I ranga
I '

- e-

'� I'
dessas prodígalídades, Vejamos. :=. IlE!gramas de Ouro Preto informam

exaltação
' No sorteio realizado pela LoterIa O que o lavrador Euclides Moreira.

I do Estado na quínta.teíra 2 de Ju-

I
por ter sido. despedido por seu

nho corrente, coube os 50 contos da .,
. -

D' M'
sorte grande ao bilhete rr , 6.156. «1 lrr�ao ornmgos oreira, em

A�ora, os concessíonartos da acre- � Tintlls-Esmaltes-Veruizes-�ompo�ieões cUJa. fazenda ers empregado, as-

ditada Loteria, srs. Angelo La Por- ., >

II
sassmou-o numa emboscada,

ta & Cia. nome vastamente cunhe- := Tintas para lmpermeabtllzar _ telhas,
.�w __ ... ..__ ., ..... _._ .. ...

cído em todo o Btasíl, acabam de e
pagar aos seus telízes possuidores o 1'& ferros e parede de edlttclos, expostos ao
premio correspondente âquele nu- : ar satltrade etc.

I O 1.77 para o ma ..-

mero e que foram os neguíntes: sr, GI

,��séB����od�e �����f: q��n�::��;�11 Condoroil & Paint S A ·0 Alb A d
! ���!��o �e:i��:�fr�: d�s��fan�� !!: I:

• • I J r ano leve o
: tabelecido á rua Halfold n", 521;,. DISTRIBUIDOR :
: S1'. Ercele Caruso. negociante á mes- ': ! RIO, 18 - O presidente da
: ma rua a-. 407, que recebeu seis f&I

H A V I i: Republica assinou decreto refor-
declrnos por conta dos srs, José : r.q AMendeil Lette, D. Maria Cecilia de IIP

- II! .;:tII
"

I'
mando, nos termos do artigo 177,

Souza, João Luz e outros. Todos os 3: da Constituição Federal, no in-
felizardos acima residem em Juiz. CONS. MAFRA, 41B-TELEFONE 1561-C. Postal 14.0 �re8se do serviço público o ma-

'de. Fóra, no Estado de lt'lin&s Ge : jor da arma de cavalaria, Alba-
; rais, o F L R d A d,

Outra vitória da ínegualavel RAI' " O I A N O P O L IS: no e zeve o Falcão; e no in-

NHA DAS LOTERIAS. : : teresse do serviço público e da
-_._-'-_.'_ flms oCD.oe••"ee6"••e e.0•• disciplina militar o sargento-aju-

l dante Arão Morais do Souto.

que o REX exibirá hoje e

que G recebe semanalmente
por via aerea tornando-se o

jrirna1 c ín e m a to gr aííco
FilAIS Er� DIA

PENSACOLA-A graduaçâojdos
aviadores da armada norte-
americana;

ROCHESTER-Um domador H.
dando com 36 leões ao mes

mo tempo;
LONDRES-Os Reis rnspecío

nam moradias para opera-
,

rios;
AVENTRY-39 anos ctràs o

carro que era o orgulho
da casa real ingleza:

HOLLYWOOD-A TUmba GJt:a
moderna;

ROMA-AS mães itali"nas con

corre 11 á maraíO-1l da ma

ternidade; i !

li

Na luxuosa novela, trazida- pal-. a tela de uma forma notavel

De acordo com 6 decreto esta-
-

dias, do primeiro periodo letivo,
dual n' 120, de 9 do corrente, afim de que O!! alunos possam Ia
passou a nossa Faculdade de Di- ser, com maior proveito, RI pri
reito, de Escola equiparada a meiras provas parciais.
livre, sendo que tal mudança de Ontem, foram publicados 0-,

regimern €'DÍl nada alterou a vi- Estatutos no Diario Oficial d .

da propriamente dita do nosso Estado, e hoje já BP, acham os

unico instituto. superior de ensi- mesmos registrados no Cartorio
Ino, competente.

Com efeito, essa transição sig- Todo esse conjunto Iile medi-
nifica, apenas, que, ao invez de das tendentes á consolidação da
ser mantida pelo Estado, terá a' Faculdade, justo é salientar, de
Faculdade patrimonio proprio e ve-se, em grande parte, á dedi
será uma instituição civil com cação do seu atual, ilustre Dire-

personalidade jurídica reconheci- tor, dr. João Baíer Filho, que I
PAGINAS FEr1UNINAS

da, na forma do nosso Código tem encontrada da parte do emi

Civil, e fiscalizada pelo Govêrno nente Interventor dr. Nel'êu Ra

Federal, nos termos da legislação mo�, o máximo apoio e a melhor
em vigor. I baa vontade, nell�a obra de en-

Nesse sentido, já iie acham to- I grandaciment0 para o nivel cul
madaii as necessarias provi4en- tural de nossa terra.

cias. Tudo indica, portanto, que den-
ASlim é que OB antigos pro- �ro de poucos dias nos Berá dada

ressores daquela Caila, reunidos a bôa nova do Decreto do Go
em sessão, no dia 15 do corren-J vêrno Federal, concedendo ins-Ite, discutiram e aprovaram os peção permanente á nossa Esco-
novol Estatutos, elegeram, o no· la de Direito.

IIvo Diretor o professor João Baíer E' o que esperamos com o

Filho e os membros e Conselho- maior anhelo.
Tecnico-Administrativo.

-

'------------11A Congregação que é consti- Transferenc·latuida pelos catedraticos em exer- 11cicio, pelos rtocentes livres em Alf d I
exercicio de catedratico e por um na an ega, ';;.;:- ;;;;;iiiiiiiiiii ;;;,;;

representante dos d.centes livre8, I A.... ãlá estava presente, I?or todo.8 os Da Alfandega desta capital foi I uoraç O
professores, que haVI3m derxado trl.'Osferido para a da Baia, o fun-
as respetiva!! catedras em ,virtu' cio?�rio sr. Euclides Se!pa, que }�- i é a marca que domina na atuali-!
de do texto legal que pl'olbe as gUlra para aquele Estaao, no proxl- I

d d d
.,

Q I
!

_ mo dia 2 a�im de tomar posse 'a e e ommara semnre. ua que- I
acumulaçoes remuneradas foram ' li. •

•

'
•

u?tomaticam.entereconduzi'dos em v----F�rjDf.:�SE uma --;�-�quina I �;f�e�aar�a:���e���!SI!:�r�e
VIrtude do CItado decreto esta- de escrever «Woodsto- I

'

as da marca
dual. k 600

-

O ') ,

Naquela reunião foi resolvido C ,», por ,tu O. "Da

hmbem a prorogação, por 30 Saldanhl.) Maril1ho n. (n.
�.""""�4••_.00ugg�

o líder dos cinelUas,..,HOJ[,....,A's

A Nova Universal

)OH LES �

aprelenta:
DORIS NOLAN � TALA BIRELL

-

. �er? _dificil, sem dúvida, a quem veja no Papado
um� lllstItmça? puramente na}ul'al e humana, encontrar lima

ra�a(') que e�a o ��1O que ele desperta a tedos os extre
miamos socIaIS e politicos - e não só os extremismos do
nosso tempo, mas, Lambem, os que já passaram e já morre-
ramo I

NOTICIAS r.SPORTIVAS

NEW Y0RK-O grand� carna

val do gêio vendo se o cam

peão mundial de patinação;
DAKE WORTH-O Horkey Jis

putadissímo entre dois team�
b::m adestiados.

Todas as noticias aci
ma são comentab.s

-- em português.

A GAZETA

Adoraeão

Proprietario e

J A I R O
Diretor Responsavel
(:ALLADO

FACULDADEDEDIREITO

li. VOZ DO POVO

'COSINHAS
LA VEADA

00

em Pinho

desde 250 000

MOVEIS

s LO o GUELMANN

Caixa Postal, 19

ESI. do Parar!á

MACHADO ela.
JoãoRua Pinto (:aixa Postal 87

6 112 e 8 112
fi3

horas-I1OJ f I

ao OSTA TENTADORA
,---------- ------------------_.-

o espirito du sátira retratado com toda a fidelidade, através de ulDa sucessão de epi8odios delica

dos e extlaemamente agll·adaveis.

N P . �Eneantos de Vitoria--Nac. D.F.D. l11li

O rograrna:�' do,;"" de �mpUiiPil"a--Desenhos
Fox Airplan News n. 20158--Noticias em primeira mão

Preços: 2$500 1$0OO
·.TalaBirPl[

. Jll"�1
� VlIll'('fsale

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Il.nOOr{\Ç{} T.gr.: DOLi.. - Cama I-QMal, 32
S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARINA

'A.SNCIA DE VAPORI'iS�
�"mpanhia Salinas Peryr.as-Rio
Jilftfi,g Torres & Cia, Limitada -Rio
Navegação Brasileira Limttada+-Rie,
Navegação Caboíriense Ltda.--Cabo Frío
Vandenbrando & Cia.-Santos

VIAGaNS i>IRiTAS PARA O peRTO DO RIO DEJANilRO

Navegação entre BUCAREIN (Joinvile) e: SANTOS.
ANGRA DOS REIS e RIO DE JANEIRO, díréta-

mente, sem transbordo
Tem sempre veperes em porte, carregand«

Ellcarrega-se de classificação, medição e EMBARQUE de
:::'todas as espeeies de madeiras serradas, beneficiadas e em

,

tóres etc .. cereais e mercadorias em geral. para qualquer
@En:to do Norte ou tl0 Sul do País, bem como para o Exterior
"Recebe cargas de importaçãs.]do País ou, do Ex-

terior, para desembaraço e redespacho para
as praças do interior

DfiJVIO DA E. DE FERRO ARMAZEM PROP�IO

IfRVIÇO GARANTI90 E RAPIDO-fIIREçoS MODICOS
.

Banco do Brasil
Gapltal

fll(ldo de reserva
101.1,18."$101
• 258.741:108$8"

RXECUTA TODAS AS OPiRAÇOES BANCARIAS

A.IINGIA5 II COIlJ.fiP.NDIENT...M�TODO O Pi.1.i
"'.KNCI.A. LOCAL ltOA TAAJANe, Na 13

Abona. em canta corrente. os seguintes juros:
'e,. com JIINS (CO.aIE�CIAL SlM LIMIT!)' 2% aJa
Dep. Iírnttaãcs (límíte de 50:000$) 3% ala
Dep, po,ulares Odem de 10:000$) 4" ala
Dep. de aviso prévio (de qua,(squer quantias.iicom retiradas taa·

bem de quaisquer Importanctas),
com olvi,o prévio te _302dias
idem de 60 aias
Idem de 90 dias

.(� a. a.

5% ,c

.. -_- ----.",-
__o. "I.

�--

DEPO&I'-AFlBOS EM

HOEPC
flO I

Filiais em:

lil.meRa .. , Crll�.lre II. S�JiI,

J@lnvil., La••• , L•• I-Ruma, Sã��l

F.<a••• i••• d. Sul

MOSTRUAAIO EM:

TubarA.

Pa r=iJ ��� �r e" fl€f te:N "T'" A.NTES E

C A RDL. O S
lO B u z inas atriz

BoseH

�------��;.
iA Favorita

D. Fama Mundial r

I�

i�sua favorita
�

"

DEPOSITOS A PftAZO-FIX<:):
J po 6 mêses

por 12 mêses
Com renda mensal

LETRAS A PI't!MIOS.
por 6 mêses
por 12 mêses

Sujeito ao'�sêlo:proporcional.

11-- -----,Expediente: elas 10 ás 12 � das 14 ás li horas' A INSTALADORA DE FLORIANO-
Aos sabados: das 10 ás ".�O horas..., I POLIS; possüe sempre grande stock de materiais I-----Ên�eregrãfrcõ:ttSÁT:ELLrrlf

..<'-�

elétricos. Vendas a varejo e por atacado. Descontos

�1 .T.E.W.F.O.N.E .•
1

.•11.4 �K���sp�arenn*dm� _,_.. _t �1�.�������������������

. _'" '.� " d' ,.0
• ''''' •

-�_ ... ,"'-,------'---_...:......._--___;,;____;;::...._--�___;,;____;,;____;,;____;,_---�--------------------------'------�---

Em loteria a

flua Felipe Schmitd n: 7 e 17 a

N o Estreito Ponta do Leal

.IL .... STE&

Federal e Santa Catarína

NOS CL�S5ICOS ENVELOPES FECHAQOS

Grande vendas estão senda feitas dai maqui
nas G€ costuras e bordades marca ME I EOR. (In
dustria alemã). Não adquira sua maquina sem co

nhecer nossos preços e condlçêea de venda.
Lições de bordaãos gratís

Informaçies eorn o representante J. Braunspsrgar.
e José Gallísni.

Rua) Conselheiro Mafra, 66
FLORIANOPOLIS

Fermldavel !

A Casa Miscelanea
___.�_�".w_.,· _

não precisa de reclame, visite suas exposições e

vrifique os seus preços

R.TRA.JANO N. e
Florlanopolis

WIIIt

A Ellg,tric_o
PARA INSTALAÇÕE::i bE:--r::DZ�FôRÇA E AN·
TENAS DE RADIO, CONSERTOS E AUMEN·

TOS PROCUREM

A ELETRiC,A,
TEM SEMPRE EM STOCK E A' Vf.NDA. POR
PREÇOS SEM COMPETIDOR.ES NA PRAÇA,
MATERIAIS ELETRICOS, LU"TRES E ABAT·

]OURS ELEGANTES E MODERNOS

NOV'D�DES.! VISITEM A Ele'trl·6.aRua Joao Pinto 11. 14 ..

ACABA DE REC�BER UM FINISSIMO SORTI-
MENTO DE CHUVEIROS ELE'TRICuS, NOVI
DADE NO RAMO-AR rIGO GARANTIDO

51! ,"'* .._.*

T
Motocicletas:

NSU � BMW -_ Triumph .. Duerkopp
BL·�, iclettSls: - NSU '" Duerkopp -

Ope] Bauer
Radias: - American ..Bosch e Loe ..

we-Octa
Mo_re.: -ILO para bicicletas e motocicletas,

para iluminação de cf:lsas.-Elpo-E
clipse=-Evenrude para botes.

A••=rios:. "�ara bicicletas e motocicletas.

Importadores - Distribuidores

João Prosdoclmo & Filhos
Curitiba � Joinvile .. Blurnenau

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'[ D.__r,.-A-lf-f-�-�-�--D-Pi--.d-�- Araujo' D�'o����:1 �1 IN S T I TU T O O E O I A-

( Especialista emmol;�iiaSd€ ��e��ç{Js,nervos CLINICA GERAL GNOSTICO CLINICO
impaludismo e mo/estias da pele Vias Urinarias DO

Dr. Djalma MoellmannTratamento do ernpaludisme e das rnelcstías da
le e nervosas pela fiufohemotherapia

Consultoria e residencia=vrec» 15 de Novembro, 13

I
Teiefo"e, 1.584

COfl:o;ul!as:--D2s 1) às 11 e das' J 4 às 16 horas
--- -------------------_._--,--_.__ .. -

pc-

Com prática nos hospitais europeus

CLINICA MEDiCA EM GERAL
Consultas das 10 ás 12 e rias 16 ás 18 horas.

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

R A 10 X
GABINliTE DE ELF:TROCARDIOGRAFIA

C'L1NICA
Curso de aperíeíçeamente em doenças do coração
(diagnostico preciso "as melestias cardíacas per

traçados electriccs)
GLlNICA �E CRIANÇAS �Ol!.NÇAS DO SISTEMA

NERVOSO
Gndbs curtas, Raios ultra-vermelhos e Eletricidade

médica
Laberatories de Microscopia e Aná

lises Ctmcas

7ratamento moderna des
mo/estias do Pulmão

Consult.-R. João Pinto, '3
1 elelone. 1595

Res. Hotel Gloria-Ftme 1333
; Consultas das 13 ás J 6 hrs,

�
....._nlA_4Mif:-IIl!_.,ellll'mt-*lI'IIIjjtJIDlII1IIiIIIIl5i!!l�:m,iWlIIIl....ma_.............!lll1III"'IIIIIIIIIIII'i.iM.lIl'T.Il:,",,�_�_, :!.__!_� .3 ..

Camarâ Martins
�DI.-Ei.P�IALISTA &M r'l1ULESTIAS DO ESTO- .' I:;:MAN, INTESTINO, FIGADO E RECTO

'J I
,�

J
eURA �fl.ADI(â.AJi. DAS l'IJ:MORRHOI13AS, SEM OPE

RAçÃe E SEM DOR.

CONSULTORIO á Rua Trajano n. 1, sobrado,
diarien-ente das 5 ás 7 da tarde

�fiE.---agm�PM••·±ggm".·•••--.ml"f•••r.m.NW�Nm'fiME""""�""�$

M'''),lest.i(33 e" Operaç;ões I
dos

�I-tOS
OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA

'O �'� e J O ã O d e li! �� a u j D
------- -- .�

Assistente do Prof. Sanson, -do Rio de Janeiro. Chefe
do serviço de elhos e oto-rhmo do Centro de Saúde

de Florianopolts
Membro ria Sociedade de oto-rhíno laryngologia do Rio.

I Consultas diárias das 4 ás 6 112 - Fone 1009

• Rua Visconde de Ouro Pret.J, 1 I -- FLORIANOPOLIS

Dr. Joaquim Madeira Neves
ME'OICO--OCUL!ST,a,

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

Tratamento clinico e cirurgico de todas as moles
tias dos olhos

ClmlJ de apufeiçoamento na especialidade, com o dr. Pau
.. Filh., ns Serviço do Prof. Davíd Sll.l1son, no Hospital

da Fundação Gaffrée-Gn:nl<':' do Rio d(� Janeiro
Completa aparelhagem para a sua especialidade

Ele'treeidade MédEc89 Clinica Geral
Consultas diariamente das 15 ás 18

CONSULTORIO Rua João Pffíto 7 sob. Telefone 1-45.
"ElIDENCIA: Rua Tenente Silveira 57 Telef. 1621

I Dr. Augusto
I de Paula
I

Desem ba rgador
Salvio Gonzaga

ADVOGADO
MEDICO

Rua Trajado no. 29
DOENÇAS DE, SENHO

RAS--f"ARTOS

Operações;
Censaltsrto. Rllla Vitor

Meirel0i 10

A's 10,30., das 2 ás 4 hs.

Re�idenQia: Rua Vis-onde
de Ouro Pr'etill, 42-

T&iefone 1355

Advogada
J Bayer Fi Ih.

Rua Trajano. 1 1
(esquina Felipe Schmidt)
Telefone 1.172
Residencia 1.686

Dr. Claribal
te Gaivão
ADVOGP.DO

"t.;;;"1';· e�t,�NC:Ã�
-. ,f��'!·:U_f.r'/:ri",�:\.iO

Avisa aos amigos e

antigos constitulntes que
T'labriu seu escrito rio de
ad '(ceada e continua a

aceitar chamados para
trabalhar em qualquer
comarca do Estrdo.

I E:;critorio: R. :Deodoro n' 15

i FONE 1.665

,l. '\,�.
í�
,

,
.

..
' n�:"\'�\"":»otl!l "lU te<c.t

C"
� ("""'!' A"'",.:r�:�,,��� �U!IS _

i' iÍ� i� a A ' II

',,';,.<-;nSlI :i0 curado. f'"

.... ..
•

� � .').- -<-

-

�I"� ,

'õ", ..�.-.-'_ -� _

-- ,-. ...

,'_iS!.

Dr. Pedro Catalão

Accacio Mo-
.

rerra tem seu escrip-

Dr. ArminTio Javares

CLINICA MEDICA
tório de advogada á rua

Visconoe de Ouro Preto

MIQICO-�SPECIALIS-TA

Ouvido - Nariz - Gar

ganta - Peseflt"
Consultas das 1 9 ás 1 2- i :

das 16 ás 18

Censultorio: Rua

JQã:J1I.'Pinto, 7-- TeI. 1456

Res. Rua Bocayuva, 114
Te!. 1317

-vsrna, Reumatismo, Artrite, Ciática, Lumbargo,
Nevralgias em Geral.-Doenças Nervosas e Mentaes

C'LlNICA ME'DICA - Cirurgica dai> Molestias da
Péle.-Sifilis- Blenorragias e suas complicações

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

n. 70, '-�. Pno»e- 1277. -

I�.l Postal, 110.

Et�TRICIDADE 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

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Melestias de
Senhoras e

Molestias de criançasJ
Diretor di MaternldadaJ
Medico do HOlpital

(Curso de especialização em

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

----,�

I Dr I AderIDa' Pt J
da Silva i{

t

Ativel.1Ie
P. 1 5 de Noveaix., j sei..

Fon� 1631 � 1298

Dr. Padro dafMoura

Advogade

J Rua Trajano, rr 1 se.rai

I Telephone n' 1458

1
1 Dr. Osvaldo Wanderl.y d.

Costa
Bacharel em Direíto

Advega na capital e ne interior deste e do Estatl. de La-
ta Catarina. .'

,.

Escritorie' Rua MarechalFIGriane Peixoto, 131,
sobrad» sala n' 1

'

PARANA' SANTA CATARINA

IfATINGA 's.rã ·i 22 d.

InMitu.a
-.,

'Ri, Grande
PelGÍ«ile ,

Porte At�8fe

Companhia Nacional de Navlga·
çã-.» Costeira

Movi'mente Maritimo ..Parta Flari.n....lls
Eapeclalltla em cirurgia 8,ervíços de Passa eiras e de Car ••

• ��.�I��_�.p_a.r�a�O_N�o�r.t.e__�_�__�__.p.a.r.a_o_.s.U.I__:::::�!3nças das senhoras) e partos,
'iIIíI

cirurgia do sistema nervoso ��

Fretes de
OI

operações de plastice Cargue IrO:
CONSLJLTORIO·--Rua Tra�.1amo N. I e. das 1 f) ás 1 2 e

das 15 ás 16 1,2 horas. O p...�ie ITAGIBA sairá á 18 do COI:-

rente para:
TELEF. J .28S ! Paranaguà, Antenina,

RESIDENCIA-l<ua Este-l Santos, Rio de Janeiro,
ves Junior N. 26

\
Vitória, Baia, Maceió,

Recife e Cabeuelo
TELEF, 1,131 Cargas e passageiros para os demaís'por-

Vende-se as tos sajeltos a baldeação no Rio de Janeiro,
. seguintes

�Jr��'�;j prie,dades Av. Rece�e-sc cargas e encomend�s até 'a �espira :das�aídas do� pa"UelesISO e emite-se ,passageos, nos dias das saldai dos mesmos, á Ylitaid't) a

testado de vacina, A bagagem de porão deverá ser entregue, nos Armazene dt.

Companhia, na vespera das saídas ate ás 16 horas, para ser conduzida, gratuita
menté para bordo em embarcações especiais.

ESCRITORIO-P�}\ÇA 15 DE NOVEMBRO, 22�IS(iB. (FONE 1250)
ARMAZENS-CAIS BADARO N. '3--(FONE'166,6) -'l!ND,�TELEG, COSTEIRA

Para mais informacões co'm o Agente
J. S<A-N-TOS CAR"DO'SO

CONSULTAS: DJ� 9 ás 12 e das .. ás 8
A tende a chamados

Pua Tiradentes, I" - Sob.
Telefone, 11 (57

Ex-chefe da clinies do Hospi
tal de Nürnberg, (Pi.\:Ire�sor

I Índórg Burkhardt e Professor
�r\Vin �reuter)

O Paqute
corrente ,ara:

Uma casa na rua Conselbtáw
Mafra n'. 51, outra na rua JoãO
Pinto n', 53, e pequena casa e

checara na rua José Veiga. Um

grande sitio no Rancho Queima
do e outro no Estreito.
Trat'\·;" :11} fli) )lJ:ld
'Pbne 1218,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A GAZETA o A

SIL x u
•

selecionado brasileiro disput"é)ré7 hoje,
Bordéos, a terceira colocaçaol Esperemos

que os nossos vençam os suécos e deixemF) 55

os francêses convictos que somc)s, rrloral ..
mente, os verdadeiros carnpeões rnurtdiais
;de futeból.

o
em

REDATOR: Osmar Cunha

r-'.

do! Bkl1wnauen'e x Marcilio D'.',em I ver�rn oportunidade de júgar em I RE�IJSA FORMAL
BlurnCOilU, I ParI'. I

-- I i PARIS, 18-A Fifa recu-
O Blemenauense, de Blumenau LlS8Q,.\, J8-0 ClLlhc de I ,01>3C a aherM o resultado do

é � team d� ruindade" là dos 'I Fut�bó! (b. Porto teJê?r�fou ao I j go elllf,e a ltalia : o Brasil.
asvianos. Ate agora, ainda não che.e di:: d,+g(!Ção braeileira.con- d'cbwilf!O que a dtlq�ilÇào b,a.
jogou. Só ter» entregado os pl.,nt<)s'l vidando-o a exibir-se no Porto, sileira enviou uma carta contcn-
Fez um amistoso com o Lauro do um» queixa pllHonic& e nãQ
Muller e levou uma "tunda" de I VA�SOVIA, 1 � -A Fede< um protesto formal.
apenas 6xO.

I ração
Polonêsa convidou a sele-

Mas que gente ruim;.. ,ção do Brasil a jogar em Varso- NGalego està em viagem para I via mediante a quantia de 10.000 a
I) Rio_ Galego bateu azas e .. Iu- Italia X Hungria, lutarão, l-oje, dolares.

II-Do per.llr.o aiu. As sereias da Cid3dc Mara-' em Paris, no Estadio Olímpico de CAM,Pli\JPIS X INDEPEN-
vilhosa tem o canto mais suave .. 'l Colombes, pela"Copa do Mundon. PARIS, 18-A embaixada DENTE

A saida será defronte á séde do Clube 15 de Outubro, _ _ Aos brasileiros caberia essa hungara convidou o quadro dr> Encontrar-se-ão, hoje, nas Cam-
na Praça 15 de Novembro, devendo ser corrido duas vezes o 5e- U� negro e um branco lutarão I g�oria, ma� (I. nossa rnà solte' assim I B�a,jl pa�� jogar em Budupe.st, pinas as aguerridas -quipes re-

cuinte itíneràrio:-Arcipreste Paiva, Msrechal Guilherme, Nerêu no dia 22. na Madl�on Square nao o quiz. sel'i qual !·or o resultado do rnatch preseitantes do Independente F.
Ramos, J\venida Rio Branco, Padre Roma, Tenente Silveira, Pedro Garden, pela supremacia dos sôcos I f', sem dúvida, o quadro do 'I' com a Italia, C., de Santo Amaro Versus Cam-
Ivo, Conselheiro Mafra e Praça 15 de Novembro. � bofetadas. Brasil, o melhor do atual certa- lJ. b

'

1«6 pinas F. c., local.
C

"

I h 'd f
'

d f éd d· I
UIUIZ e eH para o Oomo enstàcu o avera uas ogueuas e ronte á s e o Que triste sina .•.Só mesmo um men, mas...

., choque Brasil x
\ encontro promete ser óti-

LtRA TENIS CLUBE, que deverão ser atravessadas. cérebro ÔCO Cf)!TI0 o de Joe Lcuis ] Torcemos, pOIS, peninsulares s. mo PO!5 os quadros disputar-se-
,

Cada atléta será portador de duas fichas de inscrição, que 6\ Max Schmelling, podem pwcu-I para. �ue .seja levantado o nível l\;1ARSEL��el�B--A Con-
Ao o titulo de «L�ão dll Ver-

'recebera na redação do DIARIO DA TARDE, devendo colocar rar glorias cem Rtabdesll• de eíiciencia do nosso selecionado, f d - I
'

,

I_]'
zea» .

.
_ d

. -

) f
.

di ,e eraçao nternaciona u.eslguoo FI AMEuma por ocasrao a pnmeira passagem pe a ogueira, num espeto para que não se 19a que, SI o
b ') I _ NGO X BARREI-. .

di d h d B
"

I I I'
o e ga �ange[lUS para atuar co-

ROStl[lstente nas suas ime rações e outra no espeto e c ega a, na O onze brasileiro que jogarà rasi passasse pela ta la, não . "

b '1-Praça J 5 de Novembro. Ao passar pela aezunda vez pela fogueira, S' h' B dé venceria a Hunaria, mo

dJu1z, [tIO _Jogc quBe °dsé
rasi el-

Jogarão, hoje, em BArreiros
d - d I -c_. berão b h

com à uecra, oJI'! em or eos: I!>
ros ispu arao, em or os.contra d

'OI cerre ores nao e1IC assihcados rece erão um astão em c amas, Walter. DomIngos e Machado; é as qua lOS representauvos das
que deverá ser conduzide até a linha da vitória. Zezé, fAartim e Afomínho;Lopes, Convites á os su :::os.

equipes acima. F\eina grande en-
O percurso méde aproximadamente 6.000 metros, em terre- Romeu, Leonidas, Peracio e Pa- JElegio da equipe bra-I tusrasrno em tomo do embate.

no geralmente acidentado e em grande parte, calçado. teslco. seleção bra ... sileira pelo embai.. jA-·------" ' J di vador da ItaIla I
s nossas

Agora Ja mers naua ;<. tanta
aos brasileiros. Que se precavenha si leira RIO, 18 - O ministro Osval-! frutas

d h d() Aranha recebeu do sr. Vicen-' ---S d·
.

d'
. ,. ,

d lé o J'uiz e oJ'f!, sÍnão, o oáu é, R � SAo con lções 10 l!penSaVel� a 1DIC[JÇ�0 05 at tllS: • te Lojacono, embaixador da Ita- u egundo informa o «Boie-
I -ser amador; capaz de COm';f e, de fato mes- PARIS, 18--05 clubes de lia no Rio de Janeiro, o seguinte tim Economico» do Ministerio das
2-ser maior de 17 anos e estar fisicamente apto pa-

ClIO... futeból desta Capital estão pro- telegrama, em respo�ta ás suas Relações Exteriores, houve, em

a disputa',
--

d t b I ., congratulações pela vitoria dos 1937, um aumento na exporta-ra
A \. S V I ., fi

curan o en a o ar )Ggos com o jogadores italianos, em Marse- ção de frutas de meza, principal-3-não estar cumprindo pena de eliminação ou sus·
� ..... contmua rme com

I quadro
brasileiro. lha:.I 'd d I b o seu campeonato. Pan�ce que, mente das laranjas, �ue apresen-pensa0 por qua quer enh a e ou c u e; "ReconhecidissiUlo ás nobres tou um acrescimo de 1.754.001

4--sat:sfazer o pa�amento da taxa de inscrição de desta vel, o� dh\ome'Dsj.ddo dva1el' se' PARIS, lB-A FedqJação palavras recebidas de v. excia. caixa!!!, no valor de .

2°000, até a aDte-véspera do dl·a da prova.
acertaram e, a a 50 I ez � Iga. Frllncêsa declarou oncl'alm t assegure-lhe que na alma de to- 47.938:000$000, sôbre o embar-•
O C' dI" . , ,en e,

d
.

I'As inscrições poderão ser individuai:s ou coletivas. .

Ip, e taJal, contmua na
que um clube parisiense enfrenta- ('51 os Ita laOO. está gravada a que de 1936.

lIderança com 6 pontos ganhos altissima admiração pelas magni- Na exporta.ção de bananas re--A-Individuais--Podetá inscrever-se qualquer atlé- , rá a equipe b·asileira no Estadio f'd d p' d' d B
" icas provas dadas pela valeroHa gistlOu-se um pequeno decreseimo,tli, filiado ou não a qualquer entidlade ou clube, devendo provar, se seguI o e alsan u, e rusgue, Red Star Olimpique. equipe brasileira em todo o de- compensado, entretanto, com a

lhe fôr exigido, satisfazer as condições acim.:. ref�ridal!. CODl 5 pontos. senvolvimento do campeonato, ligeira alta do seu preço. Assim,
--B-Coletivas-Sómente será permitida a represen· O., d h' PARIS, 18 -.L'auto escreve apesar de que a sorte não tenha exportamos, em 1937, 11.310.922

ti' I b
- .

õ
.

í b I' S Joaos e OJI' no Val� do
que o público desta Capital quer

estado igual ao valor. São essas cachos de bananas, no valor deaç e por equipes, aos cu es e�port,,05, assocllSÇ es CIV 5, esta e eCI-, I .,
o

,

'

evidentes l)romessas do maI's lu- 27 891000.' d'1' d ' . . taJal são os 5egmnte�: 'f I d·
. J - - • : 01', ou sejam menos ementos e corporações mi ltares que se compuzerem uma unlca .m-

C L M 'I I '\
a vIva orça ap au Ir os )Og3{lO- minoso futuro para as virtudes 15.556 cachos e mais 47 contosdadl'! em qualquer caso' Ip x !luro ui er, em !.,!a res brasileiros que ainda não ti- fisicas, morais e cavalheire�cas do de réis do que em 1936 .

. ,
, -I"

.

d ' d d é' Palsandú x Br:.�ji. em Brusque e t b R'J'
- -

I'-serlJ I ImIta o o numero e concurrentes uma qUI- G
spor c raul elro, expressa0 (Ig- As outras frutas lograram igual.

não poderà ser inferior a cinco 110 local da partida e ; na. de seu g�ande povo, (�) Lo- mente, aumento, figurando com

VII D lid d
I ca]onn, embalxador da Itaha ». 16.263 toneladas, no valor de- as pena a e. 1---- 9.959:000$000, ou sejam mai�

O. Juizes da prova terão poderes para desclassificar a.s.O TEMPO 9.302 toneladas e mais .

atlétas Ijue: 6.454:000$000, do que em 1936.
O valor médio de cacho de ba

nanas exportado foi de 2$4'37
réis ou mais 8 réis; da caixa de
laranja de 25$000 ou mais 2$000,
e da tonelada de outras frutas,
612$000. ou mais 108$ -tudo
em comparação com 1936.
---------------------

Portugal deseja fa-
zer aeôrdos comer
ciais com o Brasil

Regulamento da "Corrida Noticias
da Fogueira" dia

I-Das ...zele. de .aa i.stitDi�ão Por iniciativa do C. Atletico,
ficou transferido pata o próxieao
dia 26, a partida de [uteból que'
deveria ser travada hoje entre

aquele clube e o livai.

varzea

A CORRIDA DA FOGUEIRA. prova de pedestrianismo,
promovida pelo GREMIO ESPORTIVO DOS FUNCIONARIOS PÚ
BLICOS. realizar-se' á na noite de 14 de junho, com inicio ás 20
horas e tem como objetivo difundir o atletismo, procurando desen
volver entre nossa mocidade o habito e o gosto pelo trabalho fisico,
oferecendo, simultaneamente, á cidade, um espetàculo de rara beleza.

III-Da. condlotles d. I••.,rl-,,_

oes

nos

[elta

glu

Fogueira",
o snr. João Alcantara da
ofereceu uma

vaso

Temperatura - Em declinio. LISBOA, 18-0 cerrespondenVentos-Variaveis predominan- te da «United Press» foi info�Jllado (')s do quadrante sul com ra- do de que continua em vigor n05
jadas frescas,

'

circulos oficiais a idéa de ser en
As temperaturas extremas de viada u'a missão comereial ao

o�tem, foram: �axima 21.6 e mi- Brasil, afim de promover com. o
!lIma IS.� regIstradas, respecti-I,o verno do pais as bailes de vaflOS
vamente, as 13.00 e 6.10 horas. acordos de comercio.---------------------------------_,-- ,- __o � � - _'-- _.-._ ....._--.::-----_.............

Cunha, ho-menageado
linda taça que se intitulou:

a) receberem auxilio durante a prova;
b) abandonarem a pista oficial e

c) usarem de de.lealdade para com

de empurrões, rasfeirt\s, etc.

os adversários.

Depa.·tamento de Aé�
ronautiea Civil

Boletim diário da Esta
ção Aéro-climatológica
Previsões para ° período das

18 horas de ontem ás 18 horas
de hoje:
Tempo - Pertubado com chu-

pc, o qual
chegada.

IV-Da .pura�ão fi.al
A individual serà feita por ordem de chegada, computando

st � resultado pela ficha deixada no espeto pelo corredor;
-A coletiva serà feita pela soma de c:lassificações o.tidl.

pelo. cince melhore, componentes de cada équipe;
--Serà vencedora a équipe que obtiver o menor número

de pontos (tabela universal) e em caso de empate, a cujo último
compoaent. termioar mais próximo do vencedor individual.

por meIo

VIII--:-Disposi�ões gerais

'VI-Dos prem.io.
Haverà premioi pata os veBcedores indi,iduais e um para

a équipe vencedora.

Os inscritos deverão responder à chamada, no p'.loto de
partida, às J 9,45 horas, mediante a apresentação de suas duas fichas
de inscrição. O concUJrente, que não estivc:r presente, perderà o di
reito de participar da prova.

-O tiro de partida serà dado às 20 horas em ponto.
--Sómente �\�rão classificados os atléti)& que cobIÍrem o

percurso dentro de 45 minutos após o tire de partida.
--Os casos omissos ne�te Regu'a ! ento serão resolVido. por

uma comiuão a ser eventualmente designada pelo Diretor Geral da
prova.

V-Da .oDlis�ão organizadora
Serà composta pelos membros da Diretoria do GRE.\110

ESPORTIVO DOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS, cabendo à mesma,
a organizaçlio, direção, execução e apuraçã,) final da prova.

. ..._�-

_ .. -
.

na "Corrida
"Gratidão" •

da
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Adelaide
Cardoso

A familia
Je Adelaide
Cardoso a
gradece a to

dos que a

acompanha -

ram durante·'
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V I·d a1FederaÇão A Festa dos Ic· dll&' MllIltruft Pred·.al ,
de Deslf'Ga Moinhos ' ire 11.0 � uv
r • FUNDADA NO ANO DE 1914

O Maior e mais ael"editado clube de
Sorteios do Brasil

FLOliIANOPOI�IS
RUA ViSC�ND!E ií)E OURO PRETO,13

Resultado do' 326· sorteio realizado
no .lia 18 de Junho de 1938
(;ADERNETA No. 2.142

Premies em mercadorias no valor de 5:350$000
Foi contemplada com men:a:lori��, moveis e tecidos no

valor de cinco contos e trezentos nul reis (5:300$0001, a cildern�ta
n, 2.142, pertencente á Laudilino Pereira Martins, residente em
Merim.

Premies em mercadorias íI1D valer de rs. 100$000
2427-José Torquato, Imbituba
Premies em mercadorias no valor de rs,

0162-Afonso José do Amaral, Cunhas
15693-Julia Alcides Maria Gonçalves, Costeita
17919-Anselrn.') Alegre, Retorcida
8922-Afonso Dencke, Rio Novo
4267-Erna Wilbrantz, Hansa
13288-Maria Fermina f) Eduardo, José Mendes
5093-Rodolfo Carlos Fosgang, Hansa Izabél
18696-0rlanda Schaerwer, Joinvile
6516-Francisca Baixo, Tijucas ,

10501-Maria Tereza Biduski Souza, Itajaí
Premlos em mercadorias no valor de Rs. 30$000
16224-Rosa Chikoski, Três Barras
16069-0dair Canuto e Serafina J. Silva, São Francisco
U399-Ida Stege, Joinvile
14614-11.osa Lima da Silva, Biguassú
4373-Daura Sabatine, Lages
10959-JacÍ Feltrim, Hio Negro
16731-Artur Hoise, Joinvile
17517-Clallclio Bartinhowski, Hama
6882-Toribio Brito, Florianopolis
1243-Edir Reinert, Blumenau
Premioi em mercadorias no valor de Rs. 20$000
8711-José Moreira, Campo do Gado
1745-Zeferino e Olindina Vieira, Saco dos Limões
16547-0s\'aldo David N. Agra, Parati
4109-Silvarina Mendes e Irene Grmçalves, Taquarassatuba
13436-0rley Madaloni, Flol'ianopoli�
7328-Izolete Ventura, Floriariopolis

112442--Julia Cardoso da Rosa, Imbituba
R13466-Eugenio e Izolino Conceição, Blllmenau

3223-Merentina Maria Mussuline Silva, Moura
2M8-Cléà Ferreira, João Pessôa
Premios em mercadorias no valor de rs. 10$ODO
11796-Iza e João e Linza Campcs, Araranguá
0697--Emanoel Rebelo Cunha, Itajaí
8l2l-Ana Anava!d Chuftz, Mafra
12630-Antonio Marques Jacinto, Tubarão
11135-Ck:>dorico Fogassa de Almeida, Ponta Grossa
17742-Maria da Graça Cardoso, São Francisco
14714-Carolina Ristow, Brusque
8632-Maria Ana Cordeiro, Trindade
12346-Arno José Maia, Brusque
14381-Deolinda Lima Filha, Curitiba
16046-Rul.h �ieres, Joinvile
13646--Arlindo Manoel Peres, Itacorobí
1948-Francisc® Braz Lamerque, Caeiras
14600-ViIly Enkel, Hansa
18540-Salvador de França, Paratí

10 BUhetes da Loteria de Santa Catarina
Bilhete 1821-Cad. 1883-Waldir Busch, Florianopolis

» 1829-» 3511-Nemesio Lucio Sardal, Canasvieira3
» 13744- » 7578-Luiza de Oliveir ••

, Itajaí
» 13749- » 4591-Clube N.F. Martineli, Florianopolis
» 5610-» 10599--Maria G. de Oliveira, Três Barras
» 5615-» 3240-Ernani Bit. e Maria C. Costa,Fpolis.
» 7622-» 0621-Francisca Angeli Galotti, Tijucas
» 7624-» 11174-Generoso Siquira, Mafra
» 9293-» 0593-Ernani e Orlando Mélo, Aririú
» 9296-» 16292-Hercilia e Olivia Bley,Rio Ne�rinho
Isenções de pagamento por cinco sorteios

0142-Germano Alve3 Filho, Corrego Grande
1142-Estéla Maris FreitEls, Florianopolis
3142-Antonio M. da Cruz, Sorocaba
4142-Ladí Oliveira, João Pessôa
5142-Romão Martíns, Hio Negro
6142-José dos Santos Sobrinho, Hamonb
7142-Maria Luiza Gama, Florianopolis
8142-Eler Antonio Rolim, Blulllenau
9142-Eufl'asio Linhares, Cumboriú
10142-Idalio Schmidt, Florianopolis
11142-Diva Castro Arruda, Lages
12142-Maria Olga de Siqueira, Florianopolis
13142-0scar Alves de Oliveim, São Mateus
14142-Antonio Tertuliano Claudino, Tubarão
15H2-Antonio Felicio Pineiro, Canto dos Ganchos
16142-Vistorio _More ti, Retorcida
17142-Waldimiro Guirvs, Porto União
18142-Rodolfo Candido Carvalho, Joinvile

Florianopolis, 18 de Junho de 1938.

Nossa
...lNIVERSAJUOS Barbosa Vieira, CQm o nascimento

de
.

uma robutsa menina receberá Está definitivamente marcada
Healizou-se êntem, em uma das para os dias 9 e 10 do mês proximo

o nome de Maria José. F"'ST" DOS MOINHOSsalas da Capitania do Porto, gen- tuturo, a ,� "" .

Fazemos os melhores votos de O produto deste festival de tãoA efemêride de hoje regista o felicidades á interessante garôta, til
mente cedida pelo ilustre eo-

palpitante realce será aplícado na
aniversarío natalícia da exma. CHEGAllf UNS

. mandante Cristiniano Aranha, a construção do PREVENTORIO para
Ira. d. Jeny Lebmkuhl Corsini, reunião de todos os diretores e os filhos dos t.aaaros,

d d d I d d C I· d P Tendo o terreno sido doado peloesposa u acata o e competente CELSO RAM0S e ega os as o ornas e esca
benemeríto senhor Interventor dr..D,eDIl,ir. 1If. Remo Corsini. Florisnopolis hospeda, desde do Estado, para elegerem a nova Nerê� Ramos, em Iugar situado

Dotada de excepcionais virtu- ôntern, o BOSSO ilustre conterra- diretoria, que irá dirigir os des- proxímo á cidade de São José, a

cI•• a .••atimentoi cri!.:��os a ani- neo sr. Celso I\amos, figura de tinos da Federação, durante os CRUZADA possue para inicio das

ver ar ante pela aI' b I d le anos de 1938 a 1941. obras 150:000$000.SI, a I 1 ae no destacado conceito e prestigio Da A construção psrêm está orçadatratar, ternou-se ,randemente es-l região serraaa. Aberta a sessão pelo sr. Mario
em 300:000$000, motivo porque aín

timada, possuindc vasto circule Couto, dedicado presidente, que da se necessita de 8randes esforços
de amizade. r.ALECIMENTOS disse da finalidade dos trabalhos para o completo exito do fim a que
A'I homenagens que lhes serão da diretoria. se destina.

Os 150· contos foram angaria 'ostributadas no dia de hoje «A Em sua resideacia 8. rua Duar-
. �oi dada a palav�a .a? sr. Ca-

em 8randes e pequenas quantias,Gàzeta» se associa respeitosa- te Schutel n. 32, faleceu ante- pitao de Fragata Cristiniano Ara- monstrande assim a comprovada
mente. ôntem a exma. sra. viuva d. nha, distinguido para presidir a

i ge�_erosidade .d.e nossos .patric�os.
Ralaela Meyer genitora dos srs. sessão cujas palavras pautadas· AlIas estes auxílíos tem sído tettos

Decorre hoje o aniversario na- J E 'I· M
'

I if d E II b'· f I
expcntaneamente, pelo prazer de

. •

" .

.
IJlIIO eyer, a m0Xal'l e o s- em ons ensinamentos, ez um

Socorrer os que nascem menos te-
t�hCl� da exma, ara. d. Elisa-. tado; tenente Alberto Meyer, da historieo completo da obra da Iízes,
be�th R. Etze!, �!!I'osa do nosso Força Pública e Hugo Meysr, pesca no Estado e afirmando ser Com o que acima Hcou._dito, o

estimado comerciante sr, Artur l!aneion.rio da Alíaadega desta .ca- testemunho da atividade e hon-I trabalho das angaríadoras ]� larsa:-
l!:tzel proprietario do «Bar Res-I it I

'

d d t I di t
. mente c�mpesado, que na.o terá

,
. pi a .

. I
ra ez a � ua

. �r� ?fIa. trégua ate ser coroada de exito.
tauraat Elite>, O seu sepultamento reahzou-se, I Logo apos, fOI iniciada a vota- Completa_a quantia precisa os

• . . I ôntem, no Ceeiiterío das Três i ção secreta, sendo apurado o se
_

catarinenses ver�? �e erguer m.ujes:,Fu .o�� boje o. estimado. 10-, Pontes. guinte resultado, por unanimida tosamente o edífíclc que abrígarâ
vem Hercilío Targino da Silva.] A' C· ib 3 f de: id t M

.

C t di centenas de creanças, que sem esta

f d d (f d T li
' - rua untí anos n. 7 ,a- e. presi en e ario ou o, I

provídencía ficaram jogadas ao lêo.. erça e., � e ica o auxiuar as leceu a ara, d. Gregoria do Es- retor secretario-José Diniz, di-" da vid�.
��••• ofioinas, a que .. abraçamos p.irito Santo, tlogr� do ir. Aris-! retor tesou;eiro-Joel Sc:uza. AmPB,remos assim estes ínteíí-
IlRtuo.amente. tides Carloe da Silva. O seu Sl'- Ao terminar a apuraçao o sr. zes seres.

.

Ih b, d C··
.

A h Concorrei para a me or o ra

pultamep� efetuou-se �s �4 ho- coman ante fIstIm::,no .

ran a, de beneficencia, comparecen(10 a
ras de ontem, no CemIteno das empossou a nova dIretofIa, sôoce melhor festividade que o pUblico
Três Ponte.. uma prolongada salva de palmas. Suardarã para sempre em sua men'
-- ..---�--------- .. ---------

O sr, Mario Couto, digno pre· te: A FESTA DOS i\rIO�NHOS!
Farmacla de plantão, sidente agradeceu áquela prova Ih vai, ser uma cOisa ma-ra-vi-

. 'I de confiança dos ddegados pre- �
o·sa.

A. S.
Estará de plantão, hoje, a Far- sentes afiançando que tudo farÍa ---.---------

macia Germania, á rua Conselhei- para o engrandecimento das co- �I·eelsa-se alugar u'u"

ro Mafra. lonias.

,'casa
de material, no EstreI (,

�inal.iz�ndo, falou o jor?alista para casal sem f lhos.
Max Jose DWIZ, que, em belo Impro· ------.--------

I viso, enalteceu a atuação dos I Belford Guimar�es, 0'3 qllais .yê�
ilustres homens do mar. empregando carInho e as mau VI-

O paq.?ete MAX da Em�reza I Nelson Simas, que !ôra reeleito: vaso energias, pal:a a completa fi
NavegAaçao Ca;l Hoepcke, fOI �u-: Delegado da Federaçao, na Ca-I nahdade d,u serViço da pesca em
xado ontem a carreIra para lIm- pital Federal, e do comandante Santa Catarina .

peza do casco. ' 8""Ql�Cl0G"••••e•••0.GI
• •
• o
• •
• •
· :

SRA. DR. CARLOS CORREA
Nomead8s para altos: I :
postos do Exército

I =. IDefIue, amaDhã, oaninrsario" •
natalício da exma. sra. d. Mari- RIO, 18-Foram assin9dos de- i: :
ta Corr�a, diina cODliorte do nos - cretos, na pasta da Guerra, no-:. " :
lO ilustre coaterraneo sr. dr. meando o general de divisão Jo- : CIGARROS SABRATI".:Carlol Corrêa, 'acatado e huma- sé Maria Franco Ferreira, inspe-,: •
nitario médico nesta capital. tor geral do 3. grupo de regiões,: :
Düfrutando de irande estima militares; o general de brigada I: DE LUXO :

• anivernriante, que pertence a Sebastião do Re"o Barros, inspe-,. :alta lociedad. de FIorianopolis, tor da Defesa de Cesta, e co- I SAVOIA- EVA - MACEDOMiA :ver-I.·á boj., muito àomellageada. maudante do 1. diRtrito de arti- II FINOS I
_

Iharia de costa da la. região mi- I •faa anol aman�a, o Ir. Renê litar; o tenente-coronel Samuel ,- TLANT1CO C.PRUS:}.latol, tio .emerclO lagunease. I Ribeiro Gomes Ferreira, coroan-!: AGUIA- CORSARIO- A u - I
:

dante interino do 1. reaimento I'.. UVI - AUGUSTA - MONOPOllO -LEDA
._ASlinala e dia de amanhã o

•

uivenario natalicio do sr. Artur
da aviação. : DIVERSOS •

I.t.... : I
Vae casar um filho i POMPEA-SABRATISOO-VERA OVAES--VERA I

de Roosevelt •

- BRASil - HELIOS - GITANA -

•

I -..Acabam de ser lançados á venda, neflta cidade, os afa-
WASHINGTON, 18-0 prel!i� ,8 mados cigarros SABRATI, que lilém de conterem chéques, :dente Roosevelt acompanhado de : desde 500 réis até 50Q$000 distribuem valiosos brindes. :

numero�a comitiva, partiu pare. : Domingo na matinée e a noite nos cines REX e
11&

Masl!achussetts afim de assistir • (ii

I
ROYAL será feita uma grande distribuição aos .

.cavalheiros. •
NA.emENTO. ao casamento de seu filho mais Os cigarros SABRATI iá se encontram a venda na :

I moço, John, com a senhorita I CONFEITARIA CHIQUINHO. ::O lar ti. !ir. RaÍrnuBdo Vieira Anne Linàsay Clark, residente I :
• d� iua IiIXllIIa. ara. d. Carrnita em Boston. , � .

SRA. ItEMO COftSINI

Faz ane. hoje, a sra. d. Er
.elltiaa Don.r Nevel, esp�l'!1l do
ir. JOlié Neves, do alto comercio
10..1.

Ocorre, hoie, o aniversario na

te.licio 40 tlr. João Fil'm() Vieira,
lnnci8nario d. Telloure do EI
tado.

Tran.corre, ao dia de hoje, e

aoiveraario aataliaio do n01510

"nterraneo Ir. N.llion Mariarida.

O dia de hoje, auioala a pall
•a,em do aniversario natalicio da
,.ntil ienborinha Beatrh: Vieira,
funtienaria da Imprensa Oficial.

Fazem aDOS amanhã,:

H.ABILITA.ÇÕEI

No Cartorio do Registre Civil
ubilitam-se para casar o 8r. Al
bert Humanu • d. Josefina
S.àloller.

"A MODELAR9.
CONVIDA •

as familias para uma VISITAexmas.
•

a

Grandiosa
",.,

eXpOSlçaO
DE

tinos eMoveis tapetes
'::;onfetaria '::;hiquiaho��

7 112 ás 9 horas
DO I·

diariamente, á
andar "da

noite,franqueada, das

Lavando.,se CODl o Sabão

"Virgelll Esp cialida

Visto João Pedro de Oliveira Carvalho
Fiscal do Governo Federal

PROPRIETARIOS
J. MOREIRA li elA.

FORMIDAVEL••• E� FANTASTleJO...

ISO� fjOM 1'000 APENAS
-----=========-----------

WETZEL &
-------------------------------------------------------------_.------------------------------_,_--�-----

Cia. - Joinville MAR'::;A REGISTR��DA

economisa"se tempo e dinheiro.
��SÃ���RGtA,
Esp ECIAllDAOE

de

-.i-
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