
'Descoberto o

da Meia Noite" fllliãno�:i1gI RIO, 8 - Preseguindo em ati- 'I rieho>,
a policia do 2 .

-

'., "

i vas deligencias, as autoridades 80 desdobra em novas diligencias,
policiais aos poucos vêm eonse- á procura de outros elementos
guindo completo esclarecimento suspeitos n0S atentados contra
sobre a vida criminosa de André jovens dos suburbios.� A L L A D O Luiz Faleiro, o homem que ata. ASlIilJl, foi detido, á noite de

------------------- .. __ .- -- .._-------.--- cou varias jovens residentes na ontem, um individuo, cuia com-de Outubro de 1938 i NUMERO 1268 zona suburbana, plicidads no easo parece estar
--------------.-------------

O autor dessa série de crimes evidente,
foi ontem recenhecído por mais Trata-se de eperaris de nome

outra" vitimas e, diante das mario Vieira, de 28 anos ele ida
mesmas, portou-se com o cinismo ,de, o �ual reside á rua Meira n'

invulgar que carateriza o seu per- 2, na mesma casa onde habita
fil de degp.nerado, André Faleiro,

O criminoso confirmou cínica- A prisão de Mario Vieira de-
mente as acusações das jovens, ve-se ao fato de ter sido sabidoD. lteQitriz Pederneiras ainda ontem na delegacia teve a que ele procurou desviar ali sus-

A$ estradas de Santa Catarina suelan- Ramos, digna eonsõrte �o mesma conduta, quando outra peitas de <Passarinho", industri-.

te I sr, dr. Nereu Ramos, dl- vitima o desmascarou, detalhando ando ,8 amante e a esposa deste

d t E t d d I d _..

t I t a cena promovida por Faleiro pa- para, no cartorio, fazerem decla-tam as os ou ros s a os o SU o namsce e ln egre 11 ar-
ra dominal-a e submetel-a ac s rações Iavoraveis ao acusado, insi-

� ventar ':.�deraS ne ite Es-
vexames incriveis iá do conheci- nuaudo-Ises meios de fazer recai-Brasil e as próprias redovías do tado, ve passar hoje o menta dos leitores, rem 81 desconfianças sobre um

seu aniversario. Não é Ia-I outro ÀQmem, eujo retrate lhes

Urugua•• e Argentlllna cll tarêfa traçar o perfil Outras vitimas forneceu.,. . .
.

da distinta antverserlante E,. co�n.cldencla I,nteressant:,.

... •

'
Mario Vieira tem muitos dos iiI--'

j.- M- R i ) I
a quem Santa Catarina Ontem, cuca das 11 horas, o nais earateristicos do <monstro(Entrevista eolblda pelo orna Ista 110080 U Z 1 deve muito do seu grande delegado Alvaro <?onçalves, che- do dente de ouro», que está sen-

. , , , I esforço, em prê] das obras gando ,ao seu gabinete na delega-I do procurado, Vieira tem umaO coronel Ganzo Fernandes, é, Vale este acontecl:nento, como! teíra sul e saI� pela fronteIra, cstu endas de asslstencla C1�, mandou VIr a sua presença, corôa, como aquele e é de físicopodemos assegurar, quem mais um testemunho do interesse que I
norte, sem receio de ter que

I
.

P
•

afim de ser acareado com teste- semelhante ao «assaltante ruis-viaja, em longos percursos.ao lon- o Interventor Nerêu Ram?s .mos- recor!:er a correntes, nem ficar á so�aa� que se vem prata- munhas, � _

vitimas, o <monstro terioso ».
go não só das nossas ei!r�das, tra pelo problema rodoviario e Illllt:lrce de qualquer ebstaculo, sm tal do. dos euburbios s. Acresce que tem caido em va'Como tambem pelas das visinhas atesta a oper�5idad� do dr: Ha-I todo o �eu percurso. I E'J'41 'tilda.:' as ãniciativas :Pa�sarjnho», deixando. �J ,

xa- rias contradições, pelo que 8 PQ_
.

Hepublicas do Uruguai e Argen- roldo Pederneiras, IIu,stl'6 diretor
. �ste ,e o melho� galllrdãe da ; aitnsis'&:J�ri3 é \fu�garissimo dres acompanhado de ,p.OhCI8IS • lida acredita seja &141, eíetivaraen-tina. desse importante serviço. eíiciencia dos, serviços executados

I ,�t ' .�. �'�.n s; f... t reporte�s, fez uma serre de re- te,« o tal »,de grandes negocios, Sinto-me bem.e=cont inúe o co- e a prova mais provada da aten- CO":. _13 i: �� Jl.. a .!" e a clamações sebre o tratamento que Hoje, Mario Vieira vae ser a-d{)���e�: um dinamismo que se ronel Ganzo Fernandes-e tinha ção que vem mereeendo ao In- pgr5.org�!.�,:kHt;} earldosa e lhe estão dando. Acha que não é careado com algumas das jovensretrata em arroiadas iniciativas, mesmo necessidade, não com o terventor Nerêr '1 ,.,., �;'�" ::" t- tlJtaad;),:;:l ri_;: d, Beatriz P. um criminoso tão perverso. aesaltados, a ver se nele reeonheque fazem dêle um dos mais ati- intuito de €'hgÍ'lr, mas por um de problema, no qa,;(, SI' fIrma" � rH"ln;, 5��íl1')re cm prl- Diante do delegado, dos repor- cem o seu atacante. Duas delas,'os e operosos propugnadores do indeclinável dever de justiça., de ind!scutiv�lm�nte, urna d�3 'mas: 1l1:;:��r:) �;l,u� a.' Duma sim- t�rs fl d,a� tes�emunha9, ." Pas��- aliás, ficaram em duvida ontem,egresso, por isso mesmo, é for- mostrar publicamente a minha maiores vitorias. I?011S queira �ue ;r�'d ;1'" "', .'�' tedor d _

nnho> fOI �me�:hatarr:ente Ide�hfI- ao se defrontarem com ele na deado a locomover·se, qua�i ínin- admiração pela obra realizada pc- o Interventor Nerell BamoR, lOS- C3�Il�. ",l� v �.l",�n " o. a! o cada pela Javem Cehna Rodngus, legacir do 20 distrito.erruptan.ente, percorrendo longas lo governo d;:- Santa CritariDIl. pirado no progresso do sau Es- tada la �11;.u$ perfeIta e por ele assaltada em fins do mês As dilígencias proseluem ati-rlistanr,Íns, n9 fiscalização natural nesse particldar, Dir·lhf'-ei me'lfiO, tado, continue até ao fim, pres- h1tegíl'a� modestia, é, sem de março, á rua Nogueira n' 60, vamente,das emprezas em que tem in ver- que nà(J lIa Lermo de co:npara· tan�o-ihe todo o Cari!lho e d�di- favi)r, lun3 (bs damas ca- e� Quintino �ocaiuva, quando • .... __ ........ •idos vult\loso� capitais. ção entre as �s�radas catannenses caça0 que- emprestou as rodovIas, tarDs1ilHUeS que C'ilm mui- ali conversava com seu namora- Fell·cl·tado pelo re;Ninguem, pois, melhor do flUí' com as dos :llSlIlho! .Estados d� I e tambem que o �eu exempl�r ta p.usUlfa se faz credora
do.

•�le, poderia fornecer-no.> (.1�H·los sul. do Bl'aiul. E dlgo-n,le ate
I
delegado, dr. Haroldo PedemeI-, a. h ., ':: f;:I.

Ao ser reconhecido, "Pasl!lari-

h Iprecioso� e seguros sôb;re o estado
I
maIS: �esmo na Repubhca doo I

ras, o .co�pa,:he s,empre com a d�� a(ll',,�B'açao e.e�aa. R:" nho» não conteRtou, perguntando O marec a�tual das nossas rodOVIas, proble- UruguaI, apezar dos �eus

magm-I
me�ma dedlO�çao e, mteresse tom g.btân ... � � albplCI03� se uão havia na sala mais algu-

;,ma que vem sendo enfrentado com ficas macada.mes e das sllas ::�- que o te_?l feIto ate agor�. da1:ap HA Gazeta" leva a ma vitima de seus máos instintos, BadoglOlomais intenso dos carinhos, por trada� de CImento armado, nao -E sobre ? desenvolVImento
QXma. $r�. d. Beatriz Pe- Duas outra8 iovens reconheceram

arte (h 'itual administração pú- existe a perfeição que se nota 1 das zouu servIdas por eSllas ro- '..l! • n nele o homem misterioso que aD-
lica ca�8;i�ense, em Santa Catarina, dovias. o que nos diz ?-pergun- ,�er�14llira$ rr:-�·n..H'S as

. s.uas dava nas proxirnidadcs de sua ROM.\, 8-e principe do Pie-E, rei por isso, que tendo nó" -{;omo assim ?-atalbámos. támos"
_ n�.:iBS respedosas iehcuta- casa até alta.ll�adrugada, Ocmons- monte e a princeza Maria JOi09conhecimf'nto da sua estadia neió'ta -Quero referir-me,- -rc!<pende -A. febre de renOVllçaa e de çoes. !ro> olàa ?IOlCamente para as foram ôntE'm á residencia do ma-

tPital,
de rl'grfl8!'O de Montpvi- 10 coronel Ganzo-a qwe, eSS8SI modermsmo,- respondeu-nota·se ..

-----_.------:._- I Jovens. e ílflfma ser verdade o rechal Badoglio, em Asti, parau, resolvemos procurá-lo, no

j
estradas macada.misadas e cimen- 'I em t?rlos os

rAc.aoto.
da t�rra �Ir�ed�s d IVI1�hnl!!rias que dIzem,

lha transmitir as felieitações dontido de nos oar as ioforma(.'ões tadas vão só até certos pontoi. catannense. Quem aU8culta ali Iuu·a. os Estados
rei pela "'assagem do 500, aniver-que, pelas razões expostas, ninguem ao passo que em Santa Catarina, popul�ções, se�te que o p�V? vi- A muiber de Falelro Bario do inicio da 'iua carreira,....wlh"f do que êle nos poderia lo visitante pode entrar pela fron- ve fehz e conhado na clanvlden· R10 B A Cna da Moeda CQ· militar,lo n.car I - cia, h.:>ne8tidad. e espirito de ini- munico\, a,., diretor �aal da Fa- ,

_

r
,

., ,

d'
, - ciativa do seu nobre e digno gO-1 zen1a NacIonal, que v�m 1)ondo em ,Na delegaCIa, a rep?rtagem ou-GOrU a

..

fldalgUlB e a lstmçao Abat u a' sogra A f' p"aUC:Jl kdo'! os recursos de que VIU a mulher de Falelro Juven.Ih
- l' b - e vernante, con lança como SIi-' ", _ ! "

'que e sao pecu lares, rece eu

b é d.: I D' atualm�nte dIspoe,no SCl1tido de re- tlI1a Faleuo, com ele casado halWS o coronel Ganzo Ferna�de!!l •• 1 ,e, um ,�an e e�tlmu o. aI: gul:ulzar ? furnccime_nto de moedas cincc anos, por intermedio daem seu gabinet.e de trabalbo, para com cinco tiros o surto admlravel de progresso, I divn!0113n;IS c aUXIliares �a.ra os
pr'fJ..A .' d'spos:ção sôbre o ,quP. está fazend.o de Santa Cata-I Estados, de modo a poniblhtar o o leIa,

, ,
.4'0r-se a nossa I.

A' 'I" d
'

I rina um dos Estados maiii pros-
trOCQ, Juventllla e o fIlho do casal,�ue proventura dele so ICltasse-

e revo ver d
'

d t d E t d' Essa informação foi tambem le· Luiz falaram ligeiramente com,in pero. o paIS, en ro o ,8 a o' "'a o co I c- nt da Ass"ci
,.

.!'r0S, J
'" vau a n te lme o v II·

o autor desses atos re elentesCientificado dos motivos da Novo, 8Imb�bzado por, essa flgU- ção dos ltmprellados no Comercio
A h Ih rl F I

� .

l
' ,

h d h f d ra exponenCIal e emlOente, que de S, Paulo, que reclamou li f;\lta c � a ll_Iu er e a elfO queOISa vlsI,ta'1? laf.ne,ga °Cc e,.e a BELO HORIZONTE, 8 - A
é Q presidente Getulio Vargas de troee mludo no interior do Es- ele e efetIvamente, um degenera-ompanhla e e ODIca atarmen- vizinha cidade de Nova Lima
C I

.

,
taào. do, Explicou passagem interessan-e. disse-nos' foi hOJ'e abalada por brutal cri- oro estas pa avras, estava sa- _.--

t d 'd' l''''''''''So' qu�m transita continua- tisfeita a Bossa curiosidade, !II� fl'@'�Ve1§i'ltor eSI e sua VI a In

Imda, dque �l!-
.. � ,

. me ocorrido no local mais movi-
I

.

aA1i.�.&Il.'.I!I. ve am o seu acenlua o eseqUl ._rmente, pelas estradas do BrasIl e mento ali existente,

TREMENDO
1

brio mentaldas "Re�ublicas visinhas, pód� A viuva Elvira Soares, no mo- I nft PI#>�UI' Juventin; disse que, desdemu�.rtvahar da obra monumental exe mento em que se dirigia ao 10-
.",

I V g, tos meses, na casa em que reSI-�utada pelo. atu� Goven,IO de
cal em qee trabalha um do� seus choque d&') trens! dem, íÍ rua Meira, André passouSanta Catarma nesse partIcular. filhos foi abordada pelo !leu gen-. �

I· . fi apreselltar sintomas exqul'sI'toBC< d d d RIO, 8 VIajando II bordo do '
,,",orno pe· ra e t�que esse es-

r) Francisco Firmo de Lima, HELSIGFORS, 8 - Morre- O\'ião CURAPIRA, da Condor, che- Todas as semanas era presa derço, dessa tenaCIdade e de�sa que sem lhe di.zer palavra e a ram dez pessoas, em consequen-,I SOU ontem eo mo o sr, Leonidas violentos aceBSOS, Faleiro segun-bnegaç�o pelo problema rod�vla- queima· roupa lhe desfechou ciBco cia da colisão ocorrida ontre um d! �éIO,. intervel1to� federal no do sua mulher, ultimame�te deuo, aqm no Estado, dar-lhe-e! um tI·t'.OS, trem de passageiros e outro de I
PIam, que 101 r�cebJd0 )}clo repre-

t L t' d•
, '! st!ntante do presIdente da Republ1- para se en ,regar ii pra Ica a,,:cempIo que � de mold� � con A vieima feleceu inBtaneamen- ca�ga, e� Rah,u'l, na Fmlandla

1 ca, pllr autoridades e amigos. magia negra, frequentando COllS-fIrmar e�ta mlllha aprec,Ia_çao, te e o criminoso foi ameaçado OrIental, lllclwuv. nove que !lu-I O sr, Leonidas de Mélo, segundo tantemente uma cmacllmba>comNa �mha �ecente VIajem 8.0 de linchamento pela popc.;lação, cumbiram á asfixia produzida I
cleclarou, veiu a e�ta capital para, sua amante Maria de tal, mora.-UruguaI, deVIdo aos temporaIS Of.l motivos do crime ainda pelas emanações provenientef.l da rellolvcr cam o governo da Republl- da á rua Ferre� a d A d ddesencadeados dia. antes passei b I 'd ·1 'K 'f' d t d
ca varios prolemas de luterêsse para

C h b'
r e n ra 0,

,

, não estão em esc areCl os, san- exp os ..o ven lOa a no rem e
o Estado que administra. em ac am I,o �ue SI'! �o,de chamar um, verda- do que ambo. os protagonistas carga, eeec}..M ..delro SUplICIO, para �onsegmr varar Ião ali bastante relacionados, R du ·d' d taxa,trecho compreen?Idoentre Cre�- A p'resl#>den", e II ii e"mma e Ararangua, Quando mm- p 'p .

to, o meu carro,conseguiu desen- rova resl-.
d V a licenra para im- cPassarinho>, hoje á tarde, sevolver apenas cinco quilômetros á ela a as'" � I'á levado á presença das autori-�ora, afundando-se, d,e instante a dente Getu- s. PAULO, 8 Noticia-se q�!: I t"'" d f' dades poliCIais do 23' dif!ltrito, quemstante, nos lam�çaIs, de on?e _ Interventor federal não está cegi.' po r açao e ca e desejam acareal·o com a jovemera arrancado a luntas de bOIS, 110 Vargas' lando por emquanto de preencher

F
Milce de Mendonça, recentemen·'Pois bem. Dezoito dias após, o cargo de preSidente da Vasp, vago na ranf'a te atacada por um individuo, naaIde regres90, tinha-se operado um com a morte tr6glca do u. Paulo � nroximidades da «Passarinho»Y'p.rdadeiromil. "relTodo aquele trê- de Faria, quando do doloroso de· RIO 8-Segundo um comunica- �el'a o autor do atentado contra

-

, ,"
f'

O sr, J, R. Parkinlon, diret.or .altre de Laranjal. d d Embai d d B ., "chomtransltavel,que me lzera pu- do Automovel Clube do Bra�i1, E' possivel, entretanto� que o o, a
A

xa a o raSI
. �m a aludIda Jovem,lar horas amargas e penosas,acha- que lieguiu ontem para Curitiba, assunte venha a ler res�1,i4o, den- Pa�Is, ontem c�egado a? MIllI8:

r
Depois dessa prOTa, o «monsva-se completamente renovado, devidamente autorizado pelo sr,

tro de poucos dias, nal) estando teno das Relaçoes, Ext�nores, �OI tro dos suburbioii>, já conveniencoberto de t::asclllho e arda tal Jo-ao Borael FI'lho, presl'dent'" :ia- afastada,a hliPotesse d. ser escolhi· decretada, pelo govêrno {rance!!, temeute ic�ntificado será removi'

'
lO .. do um tecn co na materia para ocu d -o da t d r

�>C��D uma fIta, dapdo'me margem quela entidade, nomeou delegados par o alto 'Post.. 8 r� uça
_

fixa � Icença pa- do para a Policia Central, de on-"�oder tranopô-Io na média de
para todo 8 Estado de Santa ra Importaçao do cafe, Essa taxa, de terá o conveniente destino,61) quilômetros horarios. E tudo C t' f' a CARLOS HOE R e b

·

t d que era de noventa (rancos por O delegado Alvaro Gonçalvasilto feito apenas em dezoito dia.1 p�C�n� aA Iru;,om matriz na ca: e c Im e n o e quintal, foi reduzida de quasi fez reeolhp.r ao xadrês ontem. por11"-··---- .. ·····--· .. •• ..----·

't I dE'" t"d' f'l" 'd. cincoenta. por cento de seu valor, cC8sião do reconhecimentg ,deA I,.., PI a o s a o, fi 118115 na� 01-

enuncia t·' 'f d .

S re al'oes entre I dade. de B1mneIl8u, Cruzeiro da con ra eI ram 0-S6 agora em ClllC?enta «Passarinho» pnr outras vitimas,� Cl! 1 L L a Sã F franco� pela mesma quantldlld� a domestica Ge(\)rgina de Sousa�u, age�, alun. o ran·

·I·t d duto '

Par·ls e Burgos ciico fi Tubarão, mi I ar :.���•••••••••o••••••••o. qu� procurou fazer. um falso de-
, Todo!! os sssuntos referentes á apentado como Incurso no crb.nc pOlmento em favor do aC!.l.ad(j,

PARIS, 8 - O !Ir, Georges' Prova cPresidente Getulio Varo ent!�' .8Co!�h:�er!:!�nnel!Ote ddee ppreVilsto ....nilOitararugo lt14 do COidldllOB 'á' N d! " ,

d
'

.
..... ena...., por er prat ca onnet comUDlCOU comlssno e �as" e assIstenCl8 11011 aSSOCIa OI! I Justiça da 2 AUdItoria, lob a presi. vias de fáto contra um iuferiorraegociol estranjeiros do Senado" do Automovel Clube do Brasil, .mela do major Benedito Augnsto 1l1erarchlco.

lue o ,overno eeta estudaol!o a
1

quando de passarem por este (Ja Silva. por unanimidade de votos, O C9nselho determinou que op0811ibilidade de estabelecer rela- Estado serão atendidos gentil- rece��� a cleNnulncia °Gfereclda contra sumario de C}llpll d.o . a�usado, que- I
"

,

d .• mI � ar e son utemb.rg de I contInu'a preso, seja lDlciac10 ime.lIOes eom o general FraRco. meDl. pela fuma lIupra CIta a. -

8'.'1, di Ilrtaleza d. S. "01., dlatameBt••

GAZE A
"Ho

St r. j r H A H' � •
_!J1l ti

I BISÚÕí Hll:!
I'ftBlIG�

A ��---------------------=------����

Proprietario e Diretor Responsavel J A I R O

Vi Florianopolis, Domingo, 9

s nossas rodovíasis r a. Nereu
R.amos

Novo diretor do
Serviço Geografico

do Exercito
lUO, 3-0 presidente da Re

publica assinou decreto, na pasta
da Guerra, exoneranda Q general
d.e hrigada Alipio Virgilio di Pri
mo do cargo ele diret0r do �er
vico GE"o,rafico do Exercito .,
nomeando paTa exercer eisas ful'l
çõell I) ceronel de cavalaria Ma
DoeI Alexandrino Ferreira d.
Cunàa,

Palacio do
Catête

Será removido

lHO, 8 No Palaclo do Catête
esteve ontem em conferencia e des
pachou com. o presidente da Repu.
blica o ministro da Viação.

Tambe11l ceruerenciou com o
chefe da nação o intrrventor federal
na Bala.

Em audiencias foram recebidos o
general Lobato Fllho e os su. Ma
noel Ferreira Guimarães e João
Daudt de Oliveira, presidente e vice.
presidente da ASSOCiação C.mereial
do !llo de Janeiro, respecUramente.

U.. eowpliee

--------··----.-.-. a.

Vai regressar o

professor Azz;

Enfluanto vão sendo a}>l1rad6s
detalhes da vida 8 das ativida
d.1I de André Faleire, I) «r..sl-

RIO, 8 Esteve n. gabinete do
ministro Fernando Costa o profes
sor GirolalPo Azzi, que aqui permamceu durante algum tempocontratado pelo MiIlisterio da Agrl=cultura para orientar a cultura do
trigo no paiz.

O pr.rel.or Azzi apresentou des'pe4lda. ao titular da Aàricultnra
por ter de re'ressar á Italia, tendo
fe�to minucioso relatorlo sobre lUIS
atIvidades, em nosso )taiZ, relativa
mente á experlmentaçio agricola,
In�l1lsiv. e problema do trigo DO
pllZ•

..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianopolis
l1li

AV I'
(

�i�la;nlente� teremos,
�j�O eorreete, O

hoje, o

rubro-negro

REDATOR: Osmar Cunha

t�te ir�)�llpossiver a nossa partici ...
pé�(çã(:) :�

...

�C) Carnpeoné3to Brasileiro de Futebó!",
�ri-��3l1J�r@tmUrngfH�S o S��W ManQel Morais, direto." técnico da F .C.D ..

qf�f.3iO dis�.)or·nos eie recurs(_')s firlanceiros suficientes para organizar um·a

!,:.�lel ..;}'(;';;;l<.:)"� ".,C�,;";":�E�,1 'é'3,���.I1C(JllJ s,r�. "Precisar-i::.�rnos de iO contos para que tal e"llpreza f'()Sa
�::., c:'� ·(-:��-.!12��J\1 �_:,'.'� E;'rs f f"��;::; c� {�:::ssa deci,9 r"é::lcão fazemos um vee�en tf� apêlo ao Govel"
�4JC� �.,jC) E:"�:i::.s�,.:;�,.)p ás prre'f(::�i"tíLJi-:;!$S munic·l(..,,,',��ís e ao cOr'"t"'\ercio en'1 ger31, p9ra que S9nt8.t
:; '�� t Ci i � . � c�:- r""�'f 'f::> :-e.: r�3 (; �� �?'Jo g r" . �;�, n de t. o r" r-', e i .(") J U:r'"\, a v (.:;z que ta rn be i Y"'l So '"V"t os b ras ,I e � ro :7;3!

To -105 os desportistas cor terraneos estão em espec
t:-\.tiva anciosa cm torr.o da Inscrição do nosso Estado no

Campeonato tS"âs'leiro de ruteból, a ser iniciado em fim
do mês err; curso.

A F. C. D. a.é n »resente nada disse de oficial, con

S TVâI1,io se 11<...S�e n-utisrno que a todos irrita uma vez

c,ue ela é a responsavel pelo comparecimento ou não de
�.ân(a Catartra, I1C g-ande certame.

Em palestra cora o Vice Presidente e Diretor técnico
da nossa Entieade máxima, declaram nos estes senhores
cue «seria imuossivel a oarticiuacão no Carnneonato Bra
s·deiw, devido a situação finar;ce'lra por demais exígua da
Federação- .

«CO'TI 1 O contos. acrecentararn nos aqueles proceres,
nos inscreveria-ios. No entanto, ternos em caixa acenas

4 cont..s, quantia esta j. n.sóna para o preparo de' uma i
seleção c{)!ldif�n·�. Si os poderes públicos nus auxiliarern.l
com a quantia restante iremos ao grande torneio».

.

Tal como vemos está periditando a participação do
nosso Estado no Campeonato.

E" proxi TIO dia 1 S, impreterivelrneete fecharão as I
inscrições. i

!llJ!!lll� §llmg®@tA�
OIJViínOS uma sugestão que nos pareceu raznavel. E'

a seguinte: Uma comissão da F. C. D., tomaria: uma con ..

dução e iria as principais pl,Jcituras do norte do Estado.
E' bem sabdo a simoatia dos nossos homens do poder
publico para com a cuitira fisica.

Neste caso, a F. C. D. gastaria 500 mll réis. mas

obteria 6 contos alI rnals, quantia essa suficiente para a

participação de So-;nta ('(icarina ao Campeonato Brasileiro. IQue tal fi stlgesttlo? ..

E. que Sé' r:;_ volve a F. C. D. o quanto antes pois que
é pl"eClsn, necessaria mesmo, a nossa presença !lO torneio
brasileiro d.2 19]8.

ltf'lll,. éli'P I�� , �':'� ';;'[.i !:� FtI) r�p' ,f!(l � t� i11 tj:l t}m ('i'$: f� 4- 3i II! .3l;;�� l
litlàJ t�,;�� ,� ,.6j.�jI) ·i: ;\_' \-I���' I if�dl �4�, � � li,õ4J,j ��� !l� fi� u,m � � �� �

'\õ�'_',\� � i

!B � �� W��.''l!J ",';1),�! C.� ;r;�t' 1."1 �� �Wi,i!l, � JI'1Jl � � tÍn,l � , II'líD � :! �,� t-, !:,!i<,IJ ti; r....,];i '('I�� �&LlJj 'lt.!l;.� :fi
- ;; �� tU "li� !m II

vai rre�n:cb:��" SUla�� atividadesi
6�§poij<th!as I

E,t{!ve nnf.,,;-Ôn'em reun;cl, a feedo Leite; diretor geral de es-!E t tA''''dit?t(.ri,. da vdh,) clube nbt;co portes- .. Amaldo Sabino; dír�tor i X e rn a o x V I a ç a o I
"FrancIsco �,1.:rti,1J\I!, sob a iJ�'�6i" de regatas--João B. S�lltos; dl�e .. I JEneontrai""'se-ão em partida revanche
dencia do sLLbcrio Sm.:cini,mnd tor de galpão - GetulIO Btagh3; I
das .filllS vivas expr;,s;;ões do es· diretor de esporl:es te�restres- II Pela segunda v�z, ?everão jogar as agu�rr�das equi
pOlle do remo em nossa teH3. Walt�r Wanderley; dlfetflH do

j
pes de fut.ebo.! do GI.naslO �� da Base de AVlaçao _Naval.

O r.l''1ar�;whíl e,íà se organí- ma�enal-Ejuardo Cabral. Na pnmelra partida, saIU vencedor o esquadrao do
zandJ pJra um novo período dI! Externato por 2x 1 . �������.�ª�.....�.ª==��'�-*�'*������a:��e���_����
ativida�es, " é C\im prazer que (::@}llI§e!koFisoal:IAgora,porem,ascoisasestãomais difíceis, embora

nT) 5==...

I'
.

regis�amos ido alviçnreira m.ticia.! os ginasianos se apresentem completos, e bem treinados. HO TEL A'NDRE TTA II"';,Com ll! eleição de sua nova José Candido da Silva, Teo- E' que, )OS aviadores, pretendem vencer mesmo. Para
JrJireto,ia. volthdm à'i }'ú�tes maio doro Bmggmann e dr. Zulmirs isso possuem bast�Hlte tecnica. O MELHOR DA PRAÇA '

l�3e1ihQS velhos eshios do gloaioso SGucini. Entre os da Aviação destacamos as figuras de Por·· ACOMODAÇvES CONFORTAVEIS PARA VIA- Icatl'peão.
,. I tu&al, Quinteia, Helio, Armando, Franklin e outros de igual JANTES E EXMAS. FAMILIAS

E' eS(élI a sua atual direto,im: E de �ahentar-se a atuação de.1 qUilate. li TRATAMENTO DE PRIMEIRA ORDEM-CO-
j:J[çsidefJte -- Libílfj·J SUI!cini; seu ":x�pr�!lidt�]te e dedi�ado sociol Os. do GinaslO, j�gar.ão p�lo. seu conjunto, procuran- ZINliA BRASILEIRA E ITALIANA

I' vic."!-L 'IZ c..:ir'v IlLG;2\'ic�-- fi;. Jase Candldo dI! SIlva, que. do confIrmar a sua prImeIra vltona.

I
Anexo: Armazem de secos e

ké f::;ar,; l' �fcreràno-03v"ldo duran�e o pe iodo em que esteve O Externato jogará assim constituido:
.- rnol nados

Niachad.,; 2' secE'àrio--·Oscar à frente da Diretoria conseguiu Santa Rita, Ovidio e Damiani; Ciro, Cunha � Helio; Derval Santa t;atarioa
Abral.v\m; J' te:' meiro - j25e iõlo::lhoraf consicler:nelmente a si- Flavio, Baiano e Hezio; Solon, e Nelson.
Tolenlino; 2 .� - �.:

.

o
.. : .. ,". � ç» CC:':1Ôtll!Ca do velho clube. Desconhecemos a constituição da equipe da Aviação. liiiiiiillliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiií_.

o

Os normalistas e a 'lerda ..

de sobre o seu esporte'
Assinado pelo diretor do uNosso Jornal", deparamos

quinta-feira. última. 'Oro um dos vespertinos desta capital, com
um artigo, que a Iodos nós surpreendeu pelo muito de irreal
e ilógico que nêle existe.

Saiba o redator de tal artigo que ao Externllto pouco

importa qU3:S sejam os jogadores do Instituto de Educação.
Pvuco se nos dá, que possua êle elementos estranhos ou não

ao seu meio. O esquadrão do Ginasio, recebendo o convite

da /J. ssociação dos Croni5tas ,para enfrentar o Instituto de

Educação F. C. r no festival em beneficio da M'!ternidade.
aceitou-o com o máximo prazer sem cogitar de como estariam
ccnstituidos os seus adveisérios, uma vez que nos sabemos

aptos .(p:ordõe-me a franqueza] de enfrentar quem quer que
nos desafie. Lá na liça, porém, é que os louros são decididos.

u
"

u

Conforme foi publicado na "Gazeta", no domingo tran-

sado. o quadro do Ex�emato jogaria assim constituido:
Santa-Rita, Oto e Damiaoi; Ciro, Cunha e Helio;Plavio,

Baiano, Solon, Maguita e Pecheira.
Por ma s miope que algUp.ffi seja. certamente, não con

seguird lêr neste II jnze." qualquer nome tal como seja Acade
mico, como o deseja insisuar o prezado colega,

En!rdanW, Ac:ademico, não o negamos, não foi esca

lado per estar fó!"-'!. de fórma, fato este de valor puramente
técnico. No próximo dia 23, fIO entanto, tel-o-ão os nossos

leais adversários, pela frente, uma vez que, íá treinado, muito
nos retorçarà as fibras êsse jogador que ha já dois anos é

nosso.

Quanto a Ivo e Borbinha, nada compreendemos. Por
mais que procuremos r m nossos arquivos nã. encontramos os

nomes dêsses elementos nos jógos em que o Externato dispu
tou e3te ano.

(remos que, cúm este, estão refutados todos os argu
mentos alumiarlos pelo diretor do "Nosso Jornal".

A n6s pouco se nos dá trazer á lume, assunto tão ba

nal, mas, "permanecer silencioso importaria em concorrer para
o sacrificio da verdade".

"Calar pôde, muitas vezes, ser atitude prudente ... "
Tal inlwito seriil de ínegavel valor áquele que o escre

veu, pois aos wus argumento�, apresentamos fatos que prova
mos serem veridicos.

RTIV

o presideute do Externato

\

IlFestivaldo Brasil Esport�:!
Clube no catnpo do Can-

tista F. C. Estreito
Dia 9 de Oaltubt·o., inicio 13 horas

I' jogo Taça Eliseu dI Ber-
nadi lndependencia x ali::nça- Os-lesos x ludepen-
Juiz Arnaldo Sau! Ana. dente

2' jego Taça l\1anoel Lago
Per i x União-Jaiz Valderniro
i\1e1o.
3' jogo Taça Mario Ventura

-Agronom:ca x 13 de Junho
Juiz Mario Gonzaga.

4' jogo Taça Mariano Vleira
Cantista x Limoense -]Jiz Ai"
mando Fonseca.

Em Santo Amaro, deverão jo
Qar. hoje, os forles esquadrões
do Independente, local e do Oi
Íeans, desta Capital.
O jogo promete sensação.

--�--�--�--�--�-�

PÓ de arroz e rouge
combinação feliz

Adora�ãoEm homenagem ao renente
FranCISCO Ccgniali, será oferecida
uma Lida taç s ao clube m3H a venda em todo o Brasil

notadamente. na Capital
�

da
I Republica.

Esta a maior prova de sua alta
qualidade.

simpático.

Dr. Pedro de Moura lFerro
Advogado

Rua Trajano 1. (sob.)

ICHARLAu"rH, Para sua no

va casaé o creme que revolucionou o

mundo velho, e, óra revoluciona a

America do Sul. precisa v. s. um terreno situado fô"
ra do bulícío da cidade e entretanto
perto do centro.

Está nes..:;as condícões o lote si-
tuado a rua Presidente Coutinho, en-

I tre os ns. 34 e 35. Perfeitamente
sêco, está o terreno arbori7.ado coro

arvores frutíferas de qualidade. Tem
che extinguirà as sardas, pano.

12m. de frente.
.

h E' proprío pata sobrado ou meio
cravos e espIO as,' sem a minima sobr2'.do
rrritação deixando-lhe a cutis. TRATAR á rua Almirante Lamego

limpa, macia e fresca. n. 67.
I��'��������������

TRESKA II

CHARLAUTH

não é um creme comum

CHARLAUTH

p
Visitando-a V.S. constatará que este estabelecimeto

trabalha com farinha de trigo de 1 a. qualidade, reconhecerá
tambem que se trata duma Padaria sue se encontra apare
lhada com todos os f\-:quisitos de hígiece.

RUA'lJEODORO 20
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seu coração rebelde
----_._-------------------_._----------- .

Uma nação Ievanteu-se em armas sob seu comande, mas �HiU g�r6ta destem�da
._- -'------------------_.

EPICO H�STOR�CO

� Preços:
€l!°ian�ml§"

�;�t'� d..,� 'j,r�, ��� (}}
PASSO FUNDO. i--Na noite lego que soube da ocorroncis.

de ante-ôntern, ás 22 horas, H1<'11S i.rsusporl.ou-se lIJjt�diütQr:�{'ilt.f) pera
ou menos, ocorreu no ..l' cli ..strit» () :�k"'!� �;.Jt)J�;;d(" H P;Bg�11r, \-1S

(lest.e municipio, UH1 çtJnfH�() entre pi'e- .":dç;:::Í::u; qnf� S(� tZ7.Ü:'ct'"fl mis
'Trajano Lope- tio '/a�g'n_, p, _�;ar·, tf-r.
colos IV;orais d{-'! Campos. S;· 0"�; �;dn :
f:i ti nica versão forrf!n f.{;' �

t'l :�.�:-' :.; 1
\,.,�:.<':,... "" -::- -c , e- ;- � � .....r ':":!-i, ::.:.;'.",. a-, � GJ � 1"i'.J '-rI:';", n.. C:I ,..,.

P01' este. áto de nessa religião
;;:grad�i:emos aos q�'�� cüU1pa.r(.c�:�n •

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

'<IV .���_ ....,.�
u.ua bern 8C11'-

D � � .� �;,")., ", ii--" .. _ �l :1 C ,'_-<' �.�_. :-, "��"".�� V�J �1\.·.� .

,_� ,�

n_"'-'{'O-�1() ::-,íh�'-l �,,,-,,-\ r:s�rc�h_�_-;... \.:S' l ... � ...; ,j � lo-l I ":';'; � \..

p.oxirno a' L':l��t''o ti ��ciH\
LUZ. Tratar COfP pruprc
tario Lcone Vula no rcreno..

estabvlccnnento.

A (amara dos Co.. I
muns encerrou seus, I

I I

trabalhos II
I
I

PE��D�ZES --- \lHa Vitoria ._.- !Estado
de Santa Catarina

LONDRES. 7-PQf 313 votss ]
centra 150. a Camara dos CCIIHllH'I1
aceitou a moção apre:Hsr:tMla '6- I

lo primeiro mini8ltro Chamberlain.1
ne sentide da apôs os trabalhos:
de ôn tem, ser suspensa a sessão II8 tê primeiro de novembro, COB

tinuando, entretanto, em vigor e :

sistema de eonvecaçãe antes des
S8 data ease ela se torae aeeil-
saria.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Dr. Alfredo P. de Arau�--I lAceado Mo�1 m-

MEDICO ....elra .

�
B� peciatista em molestias de creanças, nervos

I wl § tem seu escnp- �
����t;;_�!;"mo e molestias da pele

tório de advogacía á ru �Tratamento de ernpalud
..
ismo e das molcstias da pe- �.le e nervosas pela .f/.utohemotherapia Visconde de Ouro Preto �

Consultoria e residencia-Praça 15 de Novembro, i3 I n. 70. _ Phorw: 1271.-Telefone, 1.584

_jConsu/tas:-Das 8 às 1 t .:. das��às 1 � horas

I Caix 1 Postal, 110. _I .

'.

, i Diplomado pela Faeul.
IR'DIM-EiPECIALISTA EM MOLESTIAS DO ESTO- 'I dade de Mellieina ..

MA". INTESTINO, FIGADO E RECTO I Baia

I"'
I Ex-interno e assisteete d",I�B! rJ.A"reAL DAS HEMORRHOIDAS, SEM êPE- I Serviro do erol. Moraa'" r�-��

�

RAÇÃO E SEM DQR I
. :t r

.

Ex-interno da DispensariQ
" Sil I'

ID1.".;., I, '

!IVa .ama

, Ex-adjunto do Ho�piial
GraHée Guiule e Sanaterio

--------IBIilIEIii�IiInl!IlIlZlI!!D:IIiIIIfI__lI'iIIiIIII'I_ I Manod Vitorino
* t Clínica médica cirurgtca elas

M

o!eostiSL.S�o�.' r�;:::ãll . N::I:���1t!w:� E
OBVID9S

, CONSULTê}UOOUVIDOS, NARIZ E GARGANTA .1 18- Rua Trajam> .;...18
Dr. João de Arauj�� u H���iDEG1��,a
Assistente do Prof. Sanson, do Rio de Janeiro, Chefe r 18...'1, ..

Diariamente das 16 ás 18 hs,
li, serviço de olhos e oto-rhino do Centro de Saúde l

de Ftorianonous
Membro da Sociedade de oto-rhino laryngologia do Pio.
Censultas diárias das 4 ás 6 112 - Fone 1009
Raa Visccnde de Ouro Preto, J 1 - FLOR!ANOPOLlS

Xi ALi ee

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

--.P-_,IIII1E11"•••'*_HIUIII!lllllIIIEiI__
.�

11'; Dr.I' Especialista em mo/estias do aparelho genito urtna
no do homem e da mulher

I· Ex-interno e ex-Assistente do serviço de elrurgíae
I ginecologia do Prof. Brandão Filho.

I·
Ex-Diretor do Instituto de Previdencia Clínica do

-

Rio.
I Ex- Sub Diretor dó) Serviço Médieo da A�liltemda

Dentaria infantil do Rio de Janeiro.
Curso e prática especialisads p� 'Ij'i"cl�i?-.,
Medico do Serviço de Higiene Pré-Natal do D:S. P.
de C. S. de Flortanopolls.

Doenças de senhoras. Úto!Q,W
Partos e Cirurgia.

Sá u lo

Dr. Joaquim Madeira Neves
MEDICO--OCULISTA

Ferma18 pela Faculdade de Medicina da Unlver,
sidade de do Rio de Janeiro

... I " < q _
�

_"'. '-: ,l .''# ',' , ....r: .... -

..-,
.�.-.�

I

I
Dr. AUlusto
d. Paula
tMEDICO

DOENÇAS DE SENHO-
ftAS-PAR.TOS
O,.eraçôes

.

C'. C.nsult8riG:7Rua Vicor
"

Meireles 1 e .

{ t·s 10,30 e dai 2 as 4 h:!.

'ResidIRei.: Rua VisI'onde
tle Ouro Prelo, 42-

f.ne: C.nsultorio, 1405
I'one: Residencia, 1,55

Dr. Claribal
t. Gaivão
ADVOGADO

Avisa,aos namigos e

antigos constituintes que
reabriu seu escrltorio de
adveeacía e continua a

aeeítar chamados para
trabalhar em qualquer
comarca do Est2.do.

ê,erltorio: I. Dcoéoro n' 15
FONE 1.665

Cálculo de qualquer
estrutura em con

creto armado
• ferro

P ianta, execucãe, "s...

C�� tzacão e direçie
de ob.as
Aparelhamente com

pleto para ccnstru
ções de pontes em

concreto armado

!ri

.. lrnllrO

Palaai. da

1· Andar

Caixa

Caixa

Apartamento
Postal, 784

•

Ramos

NOV�DL\DE
S"IIDALIAS �A�JtJbtPARA VERÃO

Calçados DA MELHOR QUALIDADE A
.; �U 20$000

�
..

Se ,atGs DE VERNIZ D.A MELHOI<
QUALIDADE PARA SE.NHORAS, A a .�� ..

2HIl\JELOS. TAMANCOS, CiNTOS, F. I C"",
FABRICA DE CALÇADOS-BAR_BIReI
A LHE:URE:.UX

Secção de vendas RUA CON. MAFRA, ,t

Partos - Molestias ele
Senhoras e

Molestias de crianças
Dlre!Gr 11& Maternidade
M&dlco elo HOiplial

(Curso de especializaçso em

molestias d� senhoras)
�tende na Maternidade
até ás 8 1 (2 Gla manhi
e á !arde - Cr,nsulttJrio:
ANITA CA�I8ALDI. 4!

l!.c 'lADO' i)IV�O )ltMtml-SE Aê SR.
.

�t!LAM.PIO 1)0$ RJrt15 VALE
LAPl�O 13 IDE MAIO, 41

FLORIANOPOLiS

. ;;��";�;;;-" I!l}fzH9Dai�

CLINICA QERAL
Vias Urinarias

--_.-----_.

Tratamento clinico e cirúrgico de todas as moles
tias dos olhos

Curso de aperfeiçoamento na especialidade, com o dr. Pau-
la Filhq, ne Serviço do Prof. Davíd Sanson. no Hospüal

da Fundação Gaffrée-Guinle do Rio de Janeiro
Completa aparelhagem para a sua espe�landade . IEletricidade Médica, CUnh:a Geral I Consultoria e Resídencía á Rua Visconde de ÚIoU. Prc-

Consultas diariamente das 15 ás 18

I: ,,�to, ,n" =1 �._-..,iJiill:el.-....__I,OO. -FLORIANOPOLlS.
CONSULTORJO Rua João Pinto 7 sob. Telefone 1456 : ;;;*:::= :;;;.l'tI8IDINCIA: Rua Tenente Silveira 57 Telef. 1621

I,iiiiiiic__liifiiiiiiYiiiii__rjiiiiiiil.ii1iiiiiiiilitr :1.11' Dr. �io�rdel O 4.� ...... � �IOot.t$mar�n� r, I"Uilwrul\l �. I
Desembargador Ir I da Iilvaj
Salvio G a t I Ex-chefe da clinics de Hlllspi, A"VOP"..

ADVOG:�� ga�l I �:�tr� rfu�kh:;d�' e (�;:f:::� p.�lJ"� rt;;'�-;:�,T3�·"""e.II!"'�.

I· Erwin Kreuter) FOMl 1631 e 12'0

�._.'- Rua TrnJ'ado nO.29 �sp�ftlft"8Ja.m Clr"fRII i����&����!:::::::::::::::::!������������������:,. ii. ov ...n; '" III -�-.',ã' ; .i ·I??ílii.....'_p.!j....:- •
MM ti t. (�t!: ' ..

l1li .z.r-m. m!j;;, ti,�. ,! i�!!!!'!!:'!!!!�""'" • ii:;!li .. " ..... "", L 'h'

garal

I -I
r .'ta cirurgia, ginaecologia, (do-

D !!li..! '" llI.!l E' 'I enças elas senhoras) e partei,e'. rIfAre .i8 Ifloura ,.erro . .
-

.

.

. CIrurgIa do sistema r.erv.s. �

I operaçÔ6:1 ele plastica
A�vogado !

t CONSULTORJO·�·R.ua TraRua Trajano, rr 1 801<>ra10 I aas N. i 8. das I (t ás 12 e

I Telephone n' 1548 I i das 15 á$ " 112 hsras.
---- - I TELEF. 1.2R�

I
RESIDENCIA- Rua Iste-

Dr. Carlos C��� I�V���:�2�1

1ratamento tuedero« das
m�l"tllIs do Pnlmão

CONsuft.-rt j�o �iijto, 13
1 (;11llf9!.lIll, 1 '595

Rea. H�el Gloria-Fone 13.33
'I Comwllas das 13 ás 16 h:rs.

-

Conforto, Distinção e eteza

,... .. rf_". ....

Economia
S6 nos Trabalhos do

Consultorio Técnico de
f.���

IVO A. CÃÍJDUtO PICCOLt
Enl.�,Ia.'r. Civil

Cem

F='ref!ssionai. "'.lDilitades pare todQa
•• rarTloe et- .�genh.rl. .

Administração. construção e reforma de prédiOS com

pagarnent ,8 em prestações

�rojétf�'j,a em geral

Escriterio central : ftu�, 1 de Seterf1bro, 4.7

Porto Uni lo
....--p:-._._,-_ in

Li t ii' 5i75i7i
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�
ITEM SEMPRE EM STOCK fi: A' VENDA, POR �:PREÇOS SErvI COMPETIDORES NA PHAÇA,
..�MATERIAIS ELETRICOS, LU�TRES r: ABAT· I§JOURS ELEGANTES E MODERNO�; t�

,_ NOVIDADES&' VISITEM 1& .1Rb��ti�� I�1'1"8 Joi® Pinto n, 14 "��li�i..& .m�_ !�ACABA DE RECr..BER UM FINiSSIMO SORTl- .�
MENTO DE CHUVEIROS ELE'TRICuS, NOVI �
DADE NO RAMO-AR rIGO GARANTIDO .�

r.;,�l\li(it!'J!:<l '!@i?i:'.r<iÜ :�
,m_j

VIACtNS DIP.�TAS PARA O PCRT(J DO RIO DE JANEIRO

N:tl,egatão entre �UCAREiN (joinvlle) e: SANTOS.
,

ANGRA DOS REIS e RIO DE JANE!RO, direita-
r ��..

'

.1" mente. sem transbordo ilj� TEm �BemfJt(!�' vapores em porto, €tlrregando �
�tarrelf1·ti6 fI., classificação, medição e EMefBAR�UE <4e

( �
;}f)das lS espécies de madeiras serradas. ben iciadas e em �\�

tlNél! etc.. cereais e raercadsries em geral. fiara qualquer I','.�r:t. @«I
..N!!.�!_�& S�l do Paí�, bem como, para e Exterior

f{�:t��e eargas d� lmportaçãe] do País ou, do Ib:- �
..
".teríor, para àesembaraço e redesoachc para �

as praças do interior
�le DA l't. J)E ,,'ERRO ARMAZiM PROPR10

", i:eI=I;�i;J�!�rt�.n�;;J;!t=;;::;��:í 7���!:a(.

NIEIIDRB••NTANTE.

CARL..O
I�I'
U

o c
.a. " ,. ..el. IItml"l!IItaD filO".'. 6

GIl molheu· IIISI IMUftt!l.

__ ,�.... - tlIo um .om • 911"'0. aena .eM ..' "

,,!!;(n:a! ";;0 n(i;� OO"�OIltJ", b!l!<tel"iSl (2,5 mm .)

"'t!I!'llt!!;i> '",m l<ô!>'i1@� i:l:9 !l!i!!:BIl!

��!J,I:ll'll Olp C"Slme

�\fHtnhiti Salinas Perynas=-Rie
jt't1�g Terres &. Cia. Limitada ,-ruo
NQVêga�fH� Qráêlleira Limitada--Rio

� Na�Qga�ãt} C��Gfrlen�� Ltda.v-Cabo
ti V:'afl�enbr�ndj I & Cia.-Santos

i!
�'

��.

Frío

l
I

finco do Brasil
'afAltal

l'1IatIe 119 rDserva
10G.aCUJ:DIO$SOO
-ai•.741:1.080••

RJiCUTA TODAS AS OPfRAÇOltS BANCARIAS

••AI • CO•••'.MJ,).". DllTeDO. ',UI
au. J.8Q.U. Rlfi. TlAJA:JO, li. li
Abona. em conta" cerrent•• 8S a.,úlnt•• � Jur"l:

)tp. RIIl ]Ull)' (COURCIAL:5Ji1l LlMITI) 1� a�
])r.!'. Kmttadea (limite lÍe 50:009$) 8. ala.
tep. ,opub,ru Odem d( JG:oel}$) 4" ala
l>ep. de aviso prévio (de quaIsquer quantias, com retiradas tam·

bem de quaisquer ímportancias).
C!Otn aViso prévio de aOldlas
iilem de 66 dias

.,.� ... !4eG 4, 90 dias

BEPosrros A PRAZO-nxO:
1'0 , mães
pM 12 mêses
Com ; u'l�_h meIl<;al ,"«

.. ap

LETRAS A PREMIOS.
por 6 mês"

_ i*' 11 m.l&u
Sujeite 'o sêle ,roporc.toaa1.

Expediente: Cfas 10fi. 12 • cd•• 14 ,. 11.
Aos sabades: daa 10 ia 1',a. heras
--

Endereçe telegrafico: IATI1LLITW

TELEFONE 11'

hera.

.. a.a.
'. c

E

alriz

Filiais em:

Blumenau, Cruzeiro da Sul,
Jain"ile, Lages, Laguna" SãD�i
Francis•• da Sul

MOSTRUARIO

Tubarão

E i\v1:

rit
� j

,J.':i..

�
I.;
��l�.'���II

f
I

'"�

Rua Felipe Schrrdtd

N�t�Estreito Ponta do Leal

L

NOS CLl\��ICGi .NV�LGPfiS FECHADOS

:1!::::�'''!!ff"�� _
/. : �lfJ cooeo .

"e maq\llnaa 4e ..«tvlr,
! á.ii)�\ e m�arelhoi em Iera I.
Rtsm coel.k.tr. Ualta a' 6'��If,tI�

�B�tNHt�
tllCr':t\,,s
�Ç;l1!iMAS
,��l�.Jll� ALU8A-11

c••• no Istr.lt.
(JoIe '.u.. )
!altl de yjsita - ••c.

graml€& 't\'lartes - .a1a ...
jantar -- ctlpla - C:G.iuda. •

instala �8�6 srADitari••
Luz elétrica �m teGei .8

CC'1l1 partimentm
Dois quintais cempletamenc.
amurados e uma explet,,'''a

praia tile ba.nhes
Deis porões e dais aaq.6&

para lav�çãG de te••
Oaibus na porta.

Todos os campartieeen!..
tt'llh jallelt\S t a Msa ..tá

c�mpletalf.e!lte nova, ce..

moderna fossa (;0 M S»
Agua encanada �l1ra Nl'ViiOIl

da cosinhil .

CHAVES.l' lU! .lAU
Clil �UILI:UD I' 1

Florianopoli$

SAXOfONf
DIABOLICO
Metod. prátic. para se

apreDder a execut'.If co.

Iabselata �rfeiçIQ. ao Saxo-
f.M ou Clariofle. OI maio

Iari..des
"TI1I. • ni..I e
•tta 1O.le8&
Preçe d••olu•• 12'tOOO
Pedid., a. autor:
Antoni. Lop•• Guernlhe
Vila ic Saucdu, S5-S.f&ulo

•

quinta ..f
13de OU U
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" E" C�i���s m,ôasT A pále e II JOi�3S T Chapeus

mnseoito� I so I Flores de GUiO e pedras. é I Voltam as i.léas excentrices,
O «maquillage não pode s.er perfeito. E nem pode

um dos detalhes parisienses, dos i apesar do agrado gaal por esses

sel-o se não houver urna ha: morna de tons COI]l o da I 2 chica-as de farinhas NÃO ha mulher que pão mais belos. Dizem cronistas PI.l-! canotiers, tã» lindos e singelos, c

epiderme. I 3 colheres de chà de fermento i goste _dos pra�eies de uma risieuses que é a j'Jin pi. rf�rid�. i que coatinuarão o seu reina!d�

•

Se S�. possue uma pele manchada, cheia de oonü- i Haia: manha na praia. Entretanto ltu!-lndo S� quer marcar a sl:1lpl:-! neste verão.

nnos pretos, Isto provem, na maioria dos casos, de alincr..-I !;2 colh r de sal muitas evitam de ir com me- cidade, F os modelo. são jas- j Aién' ct,)S «canotiers>, consi-

�.?s p��3dos. condimentados, de que muita gente abusa. 2 colheres de sôpa de assucar li?G dos esltragos que o sol 1 Iln�n5 ?1I C1'aho, [Oõ!)3, orCjui·-Las,' �:::ra e atr és, e a� lórmas ali -ia-

L', basta uma dieta regular, para que os resultados seja:!ll 4 cGJberes de gurdura faz na pé: €, e até certo mo mos ao va '7... j Z'E;�, como de Iorma <cloche s ,

os melhores, com o tratamento local. I
5 e.,·)Eld s dó SÔ,.If.! de l,_::;b Ida tem toda a razão porque I ComG se kVd essa jei1 que é:, baixados adeante do� quasi ('lh-

E assim se fará este: ilrimeíramenfe passar sôbre 2 0'01

, .. �

I uma pele sard.enta é tLt?O o' !lôr, ou e��a flô: qu:� é j'lill? 04a; SiC08, continuam esses geito d,�

a parte afetada um creme bem gorduroso e, depois de II Peneire .un-o a [g.rinha, fer" I que ha de mais desgracioso. la�dl, na uta (Ie veludo que roo; aureolas, b:'1:o desportivas, com

ligeira massagem, lavar com agua b-;;;J1 quente, empi'C;:Jan-,'nento, a S'll e duas colheres de: Agora acaba de
,

aparecer dela o �5SCDÇO .. , ; «calotes» drependos eu pontea-

do O sabão branco de Marselha O'L' o de Afrl'(lo! =om assucar Pnnh" sa �"r·l.l'" e a
'um preparado cientifico, fS- Em !:""riS-CiJ:tl<:m Oi. cronie- flu�as, e C(1üti,lU,m <IS p,'ü,ue.;"',.i.,,-

..... � i. u..... ... \ . t '- .,Li ...l. � \.. . ! _ I
,�-... "oi • � ... �.), J . .l �., b '.: • .1. 1_: (�

n

, ••

'-'

farta espuma. Retirar então os cravos pela pressão da! rnasse aíé fi:p.;[ uma massa du.l peci-Irnente para. proteger a tas-ilünC'1 se viu, c�,rrl\' ogora ,siruRs fóm;d�, essas qussi engra·

ponta dos dedos. ! i ti. Ju te c :.;:tc e' ',3 GV')� ba- i pele contra os ralOS do 501. tanto gosto pelas joias. Siio CG- çadas, com suas tiras, meio unico

Est� cuidado se arremata 'passando uma loção lIdos, F�ervô.do um." colher do !E' u;n o,lea feito com limas lares, raros compridos, :"3cehte.:s, de segure-las ria cabeça".
com benjoim e gelo, em seguida, diretamente, ovo, Abra a r; :1SSa co.n um rô- '.

da I ersla
A
que conservam na sueis, muitos aneis e�1l cada E de tudo nma coisa preticu

--_'_ lo, corte G gtl1dmdos de cinco f C8sca a cor verde mesmo n.ão. resulta:

.�e a péle é seca, é necessano um bom e consLill.1 centiruetros e divida-os em tri�ll.; d�po}s d? maduras: Essa Paris B�c;tou ta:1Jb,:nJ brincos E' que cada ums pód!'l esco

1�� I_Ub!lflca'l::1te,.:,\�ue pÓ�� ser feito co.m partes, jg�ais, d::: II ?:�lvs. :_':'')f:� pra as-ar e:-:: tabo- ; co� e devl�� á, cl�r:Jf\i,a que 11�_o I .c�mprJdo.3., :IJ��, )�'��aíJl os Íher entre tantos modelos, i"XCCJ

L,alltelga ce C\KO, lauollna. e oleo mmeral D1S":OiVP.s,,, ê,1'':11OS !1lll:ocLs J� f;1anteiga e,e a base n0 plepa.ad,) que1hülnD,OO, e qUc.harmeJI.1Ldl ad- (riras ou não, t) q'B melhor h

'�lan�eiga de c�co, e oi.! Ja.n()lin� e aquece-s� o �leo'''' 1��'r3 'I P%S; scb'e c".h <riill,;;uIJ um: r�comennda�o:, Uma ligel:� I �1:��vdrn�nt(; com esses IY:n\ead0s '.'o\'eç".

I:ledmdo em p,·:rks 19uals, mlshtrar os trc3 ingredient::s I pOlié:r: do O'le e sobre de um crJmad.o. �e�s,-o oleo � voce J.\)"... --.---------

aando�lhes a cO:1sistencia de um crém" o que i)Ó,l"" s ,;.! pouco de c)S';t,(',�r cr;s;T"ado Dá' poder:i ficar na prala sem! /11 UO" Qh' d
---, Conselhc��

obtido csm o aüxilio de um ov�· bat"id;' l _._

i :'a"a d\,zf' p"'j:�'as � ,��'- d�,i;�io- que sua pele sofra o menor l,:ll-.o C'-l-:--'�
a cata e5;TOiild;;)!

�t;;N

E.t .� t
' '. 1'0"

'- .. " , � \,-

estra O
'a rua untwa:v;.s, [,r. �; Uc;Slai �1J���ii ft V' '��<!>� •.p.�

S e ,clen;e em que ser guardado em lagar frcS�)o 1305 com gdea c n;anteigil. g . CapItal. r�il. m V
- ��'a�

-l.:-na gelad;;,'r�a e melho� ,,-o e serà. L��ado á noite, para i "

_ /1, TRATAR NO B\NC,-) V. tece ver rc'�p;)recer, nes.

lmpar a cutl.�, para amdl"lal-a e ntnnl .. a. I' Ciseme �ara rl;ol"i"iildas ''''\.('')1')I('0.I,.l\, A' lq fJ A, "[D.,:;.
'

li!:"' i!>RODIGIO, sigsifica MILAGRE.''' 'o....... �. .'- t-'. n".. le vr.rão, aqudas l(é!i'lW,tS fllPl!'.

.

-_._-

I MILAGRE significa fANO 16. clnzinhcs que se duunam sm::las

l'

Mesmo q.ue a peJe seja no!maJ, é imp.'ossivel obter 250 gtélmas de olu<:iJ't)
b I -

� que, cOln tanjo irdb,.iho, CO)}·

L.TI om «muqUlI age» se a ela nao se der uma lim leza 4 colheres de 5Ôl');} do cebo- .... lIIJf.a 1'IJlIlJ 'ªU"In"imI , .�.�"''"' .. � ...�''''''' ..... ''' .. ''' .. ''' .. '''''' ...... _� , ,

1 t d
'-'.cut1:1IdIIUiLorA .iii J>lJiI P'l4 'U� ,:'. .\S:.� �. MgUlU úpagarr no invernu. eoi�

comp � � em ca a dia. Lavando o rostJ, é recomendavel linha pi�ad3 �� '��.,OL'I! !f""". � "

U'TI sab 1 I I d'
então experlffi"n!e, Gc�d� já, ..�b�

I ao graxo, {(i qua aespum3 se esoaJht' r-1-art"l"""p!'-j- 1(2 colher de Bui usan fi) o creme (l\ií,,\·6.;�< �'" :u--� r-r:'''''''r;')I' • '-'1" .. " '3-0"
t

- u. tL....
1'! .. \i ,-" ..... ,) '- .. v

�
l!)l)' .. 'Li.,,!: �\.

I rrH�tura. LI icenna rt.t!ticaJa l,tJ
e por todo o corpo.

'

I! 2 colher de mo!ho warcetshire CDIABLAUTH
-- Das 2 is 4 _....

I e acide) acctico 30.0.
_

Depois ,d.,a enxagu. adura,.' convém aind? engnr\c1L\ Ama��.: bem até .'ic.,r tlr" .,. I �l'r"t�r : ru" C:>l··l'n'h" �"qarl·�l.o O < I'
/

•

'-1
c< v • ,I' dua logo 8ornnd,o: que produto I

"..n.

_c. I'" �"J._
"c

"r" �.11. "r.', thf,0, re,IJ,.:eo.!(. ílr;t1gó", ti d, '�

rü -o com lanolma e as:mn ae;xar, !.J()f 20 ou 3rJ ',,1'1l·11U'I.O',. c'eme. !:3:;fv;r C'ilm f�"r.f", (l.�,s lh I
- I)"" 1 '

." �
,,, ,,< ou maraVl. OS() !J I, UI:

� i1,.::_;;;-:__ . I mUlla eflt:l:i':I8. é (} éW':'L';Z') i:�
Estas palavras. se dirigem ;is que se expõem ao bolaz.ba,. I

���:;:-���.w�:�_,_,».»-� "
,

"j .'�

sól e ao vento da praia, e com a recomendação ainda de I '

til 1 C<1lt;)Pil%l'H25 d,:) flOlf:S tle ,mt�

lião se Exporem sem a defesa eh um crême biJS'" l1UP' Ore I, �'" ��?�� � � �T Ii,c� ç�té� �I !IJ(,na.
'

til'
-

d'
'. v, 1'- .DoUnnos de eaS§8 n� U � n�nu � r\lU���El f,i,

�1\ emse a açao os nuas solares e o sopru rud0 e quen Ir f�! () êl'D:10 d" pepilWl\ fre3C'(Js /}Og_

tl� do vento. ,'( I . , '
.

Cª@I1lQlOeeeeHeGf:lee0080sefr'2 C"""';''",�r,' d.e. 1 COn1Un!CO arls me'
� d'j' j' hS fr�gU;!>Zf"" 0'1' .... -Ir' '1101' ;,'i: �\P p<'''Dr'er'Ed,'� C"í"<Z'-'S ,.l. a�

�@"�!..@$O�GGee��®a;eil�3"s�a0sell iI:
�,.. " _ gOl'(,Ur;::

•

I 'J l..l::s, �;�aLt., ,t: \.. _w, l' t. "U�l!l �:
'

'�".'
"'� ,-

�/w'.c. ,'..!\' ,-

Casacos der�sc�lt'i� bet�111 � ��l�t�tr:s ��: a�;:��,�,htç semi
uma maquina para recauthchutajar pr;eus gast'ls de 111;:�:::�1 (;â;!;�����trJ�rws,���r,cu-

nr�;a aSiiucar camlnhõl's. � L', CO:''i 0 U'1Q dn nnno C!'" ;J<.:-

rv U iii QUANTO tempo costuma 2 OVü8 bem batido. I

I,
pinos, aindE. este Creme é bem

.

durar a sua escova de den· '13[4 de chicera de farinba de A minha oficina està a disposicão dos distintos fre- H;�ci! de [""pã"U"

Luclen Lelong bz-noG ';ncon· tes? Uma escova de dentes I tri\!o
! Uma c'('d'h'e;�';jt'quenv de oIeo

t
• r d )

I � guezes a Travessa 4 de Fevereiro (ao lado da Ca- " ',i "

rar u�a grllçl\, neva no.s ��sacos I' o.e�ll lIlipGl u�a �era �:�f:nte : I i4 de c<Jlbr d,; Bt.-bng Powder
'i<;' ,.e êmenOOIlS dQCe�, U'Tlói gema

ele praia. Um "OS seus Imdos mo· 0015 mes,;:s. No fIm deEse i 3[4 de chicc:ra de paSnas sem sa Peiter) Blumenau" de ovo c 15 gda5 de ::íntu;;J, de

del03 em linho azul vivo, é bem tempo deve ser substituída I CaiOc.o
benjoim.

c.I�ssícc, com pala quadrada, man.) por outra; porque não está I Derrd:,;" R r,o;c!ura e misture 19" � E' tan,bem um creme nurntl-

glS acima dos cotovelos e p,égas I
em condições de limpar bem: com o 3s&Ucar

,J

oté tol'mar' Ur.Gd U.iCanlSaçaO ll,
vo par" cutlS Il�rmai�.

anas, seguras, apenas pelit� pr�:si. i os dentes. pasta. Junte os ovos e o cho' m
)ha,� dQ cinto, abotoado tambió'm! ANTE� de ir para a pr�-lía eolate de,rdid;;o. Mi,:!u:"; a fari- U U � Suor, muito su<:r... De certo'

strp', I procurc� oihar,se num espelho nha pen::iriJda, sal, b?bw pow-
nei�malli1 r,Upper � q�ç é

o
m!.l;t� d;;s�grl>�(:jvd, no

ara acompi'lnhar êsse c,:ml.C')

I
de corpo todo, Vestida com j':;r e sal Mis1ure lud,) E�'C) ponha t:;J '(,,'[0, ü�� iJ;fH,S, Nin axilas.

de praia. em linde azul forte, Le· O $€1I «maillot;). Se achar que oor ultima a� paosas, Ponha
NF081""'0

...�����; F'slt. i):, élxdas n;com�wía-se

long apre�enia "5hort5·6Iomers" en·1 es:á muito gorda, procure �al'a I;"SIH em forminh33 pegue-' E �� iIE!liTEZ ;�t ur'1� embrOCâ�ão l:cm eS�!:1
-

fN-

�ilntadores, ou sejam calças estu·! uma roupa escura e de ta- nil�. Deve dar duas duzias e
"- mUla:

fadas, em crépe branco e impressos! lhe discreto. Não queira cha- mWI de holinhos.
! l111ir:tíl J ,0, aleao) 125,0 e

wulticôres, como os que são leva' 1 mar a atenção pelo ridicuio. COMO se verifí,:a nos grandes centros em que o serviç0 "gUl> 125,0. De!'0i;;. pawu eai;!,

dos pela� (Jeguel1as inglêsas.
• 'I �xal-:1in� se suas pern�s ego de transporte de passageiros é feito tambem em limomines, resol· mistura.: Sub-wlrato de bismuto

� "robe-5h:nt", da crei'<ção �c: I
iao devld�ment,e deptladas.: ,�.� '�', � , ,__

veram os Irmãos Roveres, conhecidos e 5lCgUf0S voLmtes Clemente, 20,0 e talco 30,0.

He�nr. é um dos eucessos

oas/
E não deixe oe passar um I (::$ tJ\ ie í o ,;:-.;,y Mario e Luiz. organizar uma linha entre esta capital e a future - .

prala�. oleo antes de se expõr ao i sa cidade de Blumenau. COn fe re (1c i�
Em linho branco forma-sa de

I'
$01. I O be!ero não se fae d'l ordem Assim. estão á disposição dos que qu�.ira(Q Vla)!H palil . .

uma jaquetinha cem "plastr::>mn, QUANDO fôr usar uma! do dia, parecendu qu� por mui- Blumenau três confortaveis e luxuosas limousines. I CO ('li O !Ti ! t1!s ... ,

gola e toda a borda levando um& sandalia oasse nas unhasdoslto tempo será o «s ...bo� da O custo de pa�sagcm é de 30$000. Desde que a lota"lt,ro d�,) Guerra
relida estreita.

. 1 pés O mesmo verniz que usa I moda,.. ção esteja completa os carros partirão daqúi a qualquer hora do IE' muito feminino e com a nas mãos. Na hora do ba-j A' S vezes não é pí'üprlamente dia ou da noite. RIO, 7 -O general Mauricio

vantagem de, rdirando a jaqueti- nho passe urna pedra pame!'
um boleroj (JHU um deito, para Outras inform13çôes na portaria Hotel O!ori,t-T

elefone'--I
Cardoso, recem-chegado de Juiz

nha, surgir o ncorsage" proprio 80 nos pés, para tel-os sempre meio de costura, ou bord'!dos ... i .320. de Fóra confeienciou com o �w

banh�) d!\l sol. tratados. I I ·Inera Eurico Dutra.
f�Tfi'ifW'17'P"5tf��""'E tliiWí!'JlíiIr I.' �'-

f V I IT M
CA

ml�ninas e garitos
I L.

afra esquina d Trajano
À CAPITAL.

.1

•
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na re-

',f

Floria�nopolis

-- A'S 4.30, 6,30 e 830 horas:
Sessões Elegantes

A obra-prima do Cinema vin
da diretamente de Hollywood
p ua- FloriimopoLs, com g

maiSrhorr ogeneo el,enc,) á (uja. .

frente
v rr os WAfd\ER SAXTEH

F �EDDIE B:\Rl HOLOMf:W e a,
. "

bnova edrell1 que tUlge deslurn ran-

kn.ente AR.LEI:J-\j \VHELA:� P&r8 v1aJers fS;\fCla:s fôra das datas acimas temes um,:;

Ua tado I
Limc.usine ÜI:!.smcbde á disposição.

_.�",_,. _p

g���gM!!l:IIWI'9ii4�"i"tk:":"�'�.t;'�" J

Abrirão as sessões:

III
V. Excia. p."eeisa de uma limousine? II UJEPENDENC!/\ UU M'jRTE- .

nac fi F F3 'Disque o n. ft"522 de seu telefone e

FOX r�IRPLAN I �J terá não só r�ra seus passeios, como tambem para

II'NElVS N 20!90 I m viagens.
contelld(: as i�pOf.;agen� de �l�Hüf ;valor e em pnmeua mão par" (I �� São todos !!'.\\rtoS modernos e conlortaveis dirigidos por
mundo. habds volantes.

Prtcos-2$500 e 2$000 I r F rcndino Cardoso
«(,ranças ás 4,30: I $50u) Ctavio Cardoso

A's 20.30 - A PRE-8 EM BUSCA DE
de devotada ao seu soberano, e

TALENTOS -- Um progra-
o heroismo de uma nave cheia

ma para calouros. de ladroes assassinos e mulher.s
de má fama.

ry-Fox, trabalha C(!iUO a f::..mosa
Orlanào 5ilva, 50nia Barreto Habor jeannie MacDonald, apaxonando-Dias, Bob Lazy

se pelo rebelde Breck que por
A'5 21.35 - ALmiRANTE .•. "E 5uas ru- sua vez fi ama sinceramente, mas

riosiàaàes musicaiS".Em caàela corn i d d idc Raàio Porto Alegrense, àe Porto não o emonstra, evr o ser

Alegre e Raàio Clube ôe Pernambuco Arleen, já noiva ele um rebelde
ô

e Recife, 12 Rnàlo I'lubz àe Ceará õe d
.

band Gfortaleza, onôus longas e curtos Pa- e. seu pengoso ando: uerra

trarinio ào 5abonete EUrflLoL.. ; e fogo, em terra, e terrível luta
Este mês;- «O Bando da Lua» I é travada em pleno mar!

E' este o notasel Elm que

iquando se lIuer re- fará a sua gloriosa estréa hoje,
���r..................... -,.......,,,,_,,...,.v. ........._......._...�....... ' eordar no LIDER
����������-����������/

..

�� C.odomira N. Pezan! f.� U m rom ance que PI b· ·t�
e AngeHna Ph::a61 i � ,

." e Isel o� � I passou ...
� participam a08 paren�es e � Só um presente realizará

I gião carpste-russa� pessoas de suas relações o � esse sonho ... E nenhum
I .

r.� contrato de casamento de r.lI' Ih d :rHJDAPEST, 7-Aliuas circu-

� sua filha ANITA com o sr. � pre�ente me, ar °f que um '.les Iaun,arol acr�elit.m t1Ui a re-

� LUI'S ZIMMERMANN. � per ume, um per ,ume que nuncia, Ônt.at verificada, d.o pre-
� Flpolis, 5-10- 938 I!t ',' faz sonhar como NOIte de Bag sidente Banes referça.ri .. movi-
�

",.""�.,,•.. ,,� .-:oI
�

I

dad por exemplo. mQ�_t� em próI do plebíseits na

� �",";••::'.l"",_���,"l'�'ij �! f' O ultimo poema que reflao carplilto·ru.81ft, l C�JDO taes-

� iii AN 1TA � � Schneider &: Cía esc e
ilelilil e e�tabeIeClIla6Ilt. eV�Jitt.:al',�.� �� �� ,

. r veu, 4a fresteIra eatre IR Hungria e '"

á· 8 h d � r.� e � r.� I ,.. t' d
..., li oras e

,I:�..r. � ... ""� LUI'S I!!J. .,.)� i com a ma�la mls enosa e Polomia á eUlta ii. C!!I.ec\le5!lOV,l �

���..� apresen- �����.A I suas essenclas raras. Noite '1uia.
com os � tam-se � ! de B3gdad é como Ulna sin- ·E"·b"'_

..

-d·--
..

-"'II""."'t
.. -- .....

a=����;Otavio � noivos � I fonia, na qual trescalam no-
ir� ��r3:J��� I tas frescas e ardentes, aI·

(ternamente. Noite de Bdgdad
í faz sonhar. .. lembra roman-

Compa'nhl"'a Naclliilional de 'avega.l�es e sugere p�esia... �m
,

.

i presente apropnado, POIS,
__

.

! para as mulheres que amam,

ça to) COstiera I ;�����ordar os romances pas

Maritimo-Porlo Florianopolils!NOITI! DI! BAGDAD
de

paS'iige�s
e de Csr�as <

LeNouveaupe....
fume de

Para o Norte Para o Sul
Sehneider Bc Cla

__���..����....��_.__�..�i__.?__*�..__��*_= mi__..· �.z__ BLUMENAU

Fretes de cargueiro:

Speaker - Celso Guimarães.
Arleen Whelan, a mais sensa

cional descoberta da 20�h Cen-Amliohã:

502
503

Feruardino dos Passos 505
Para amanhã o "1Idi'rn tem em Nutras P. Cardoso 514

cartaz Ó estupendo celulóide CO'1) V'v'aldtmiro Vieira 519
Victor Mac Laglen, Perer t�()rre, �. Patrccinio Vieira 521
[une Lang. f?obnt Kent e W,d- f1I Rubens 525 .

�a�o�;I�teele deSDPa-,' � .c.tt��"'"r"""""'4'1ltft'ik§! t@!ig,W@ffi!Mlj§ilti:"

reeeu, '

,ILif:�hB diaria de IBmou-Preço=--I $000.

"ODOADOS -s�nes de luxo
CINES t.l

" �
,

I
'"

I.REX. 3S 2 horas: F:'Oti'i��t'10nft IS ...... taJ�iAVOLTA DE MISSLANG- � I la� ,�U.!I· .
" a

com Gertrude N\lchael tl Ray
Milland. Saídas àe ambas as cidad�s das 7,30
ARRANCADA DA VITO- manhã e das 3 e meia ás 4 horas da tarde.

RIA com Patticia Farr e Scott Informaeõeg em Florianopolis
COItOIl. chauHeurs Acacio Braga, Boneco, Gury. Jóca Jesuino e

Preço-l $000. Pinho-Telefone das limousines 1.222
Em Itajaí -No Caff Cal,fornia, com o proprietari I

,

I

Preço:- 1 $000.

-A'S 4,30, 6,30 e 8.30 horas:

SAl'lTA TEREZINHA DO
MENINO JESUS.

Abre InSCrição aos

concursos para docentes
livres de todas as cadei
[<l.S do curso jurídiCO.

De ordem do senhor deu to r
Diretor, faço publico que se

acha aberta, na Secretaria desta
Faculdade, a inscrição aos con'

cursos para provimento dos CiU'

�os de docentes livIf's de todas
as cad-eiras do curso jurídico, na

fón:na do edital publicado no

«Diario Oficial» do Estado, de
3() de setembro p. passado, e

no jornal <,Diario da Tarde» •

de 7 do ccrrente.
O prazo da inscrição cone

de 10. a 15 de outubro cor

rente.

Os concurS9S serão !eit05 de
ac8rdo com a legislação federal
vigente.

Os interessadas deverão diri.
gir-se, para mais informações) á

\
Secretaría da Faculdade.

Florianopolis, 7 de Outubro
de 1938.

-A'S 4.30, 6,30 e 8.30 hora�:

ANJO com Madene Oielrich
e llerbert Marshall.

Preços-2$500 f' 2$000.

IMPERIAL, ás 2 horas:
VIGILANTES DA LEI--ltontinuação. Mc-vimento
ARRANCADA DA VITO� Serviços

RIA c'Jm Patricia Farr e Scott
Colton

PA-R A 1mbituba
Rio Grande

Pelotas (;

Porto Alegre

José da Rocha
Bastos

Secretario

Visto
João Bayer Filho
A. Ramos da Silva

Visto

ferreira

Sport, Viagen.,
Turi fimoe Caea

€) Paquete ITAGIBA sairá á 8 do
corrente para

Paranagl1à, Antonina,
Santos, Rio de Janeiro,
Vitória, Baía, Maceié,

Recife e CabeJelo
Cargas e passageiros para os demais por..
tos sujeitos a baldeação no Rio de Janeira.

Aviso Recebe-!)e carga� e enc®mendas até aa vespcra !das!saídas do� paquetes
e emite-se passageils, nos dias das saídas dos mesmas, á vIsta do a

testado de vacina. A bagagem de porão deverá ser entregue, nos Armazen� da
Companhia, na vespera das saídas ate ás 16 horas, para ser conduzida, gratuita
menté para bordo em embarcações especiais.
ESCRITOflIO--PRI\ÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 seBo (FONE 1250)
ARMAZENS-CAIS BADARÓ N. '3 --(FONE'1666) -END. TELEG. COSTEIRA

Para mais informacões com o Agente
J. SANTOS CARDOSO

O Paquete ITAQUATIA' sairà á 8 do
carente para:

Preço:-1$500.

BinoeulosPrlsmatieos
BUSCH
Joalheria
ADOLFO BCETTCH ER
Rua Felipe Schmidt� 11

Radias
Para seu concerto, procu·

rai a Casa Musical, que con
ta com a oficina melhur
montada l1a capital.

Rua João Pinto, 12

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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arátl�TlJlivo da Faculdade
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d(� Farrnacia

o
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<1 melhor e confortável proprie
dade do município de São José.

dentro da cidade com acopomações para numerosa família de tra
tamento, fundos para o mar com magnífica praia de banho. agua
encanada, garage para 4 automo veis, cocheiras para cavalos e

vacas, grande pasto, chácara com diversas qualidades de arvores

frutíferas. e outras dependencias, e servida pelas linhas de onibus IIIde São José. Palhoça e Santo Amaro. Preço de ocasião. •

Para vêr e tratar, com o proprktarío, na mesma. Carlos N.

IPoeta.
----

Creados-mudos
Penteadeira
Cama de casal
Cadeira estofa
da clveludo

OOEL.A

'2
1
1
1

RIO, 8 - Foi atropelado e

morto, Da tarde de ontem, por
um automovel, que trafegava em

grande velocidade, pela rua De
aetrio Ribeiro, em frente ao

numero 368, o ciclista Manoel
Cordeiro, de 26 anos, residente
'- rua Pinheiro Guimarães n' 21.
A vitima, atirada á distancia

merreu instantaneamente tend�
o motorista culpado esca�ado á
prisão imprimindo maior velocí
da.. ao seu veicule.

O corpo, com guia das autori
dades .do i· distrito policial, foi
removido para o necretorio do
Institato M6dico Le,a!.

Dra. JOSEPNINA SCHWEIDSON

1 Camiseiro

Sapateira
na "

(Especialista em doen�as de Senhoras
e erean�as)

':;ONSULTORIO
Rua Felipe Schmidt, 39

MORARIO: das 10112 ás 12 e das 2 ás 5 horas

II
.. _

Dr A·· T Ouvidos, nariz,
I • �mlnlO avares - garganta

I
CIRURGIAO-ESPECIALISTA Assistente do prof Sa n

�onsultaB das 10 áe 12 e das 16 ás 18-João Pinto,7sob-Tel. �:�6

1 Guarda",vestidos

el3 corpos

1

N OI IS,. - Moveis diretamente recebidos das grandes fabricas paranaenses
e r:,-=Sis'tas.
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