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NOVA IORK, II-Nos meios que se lhe oferecem. '

)

politicas de Washington não se

O "P
...

d��tra7�:���O ds�b:r� êo��!�\d��l� ru ente' de'Mo'., '�Serão, castigad.o_5 igual.'Golpe
diante das negociações realiza-

�:�rJ:;fo s�� ���:��o ����h!e� ra'I·S·· tem brechas '�Ime,�:_por tralçao para
mo mostrar a sua, desapropria-

. ..v... a Espanha"
'

ção pelas »demasiadas vantagens
oferecidas ao Brasil» tomando

no cas I
férias repentinamente. Essa ati- CO I BUROOR, 11' - O Radio Fa-
tude do sr. Cordell Hull encer- lange de Valadolid em sua e-

r� todo um programa politico, '! missão das 17 horas e 45 de-

" � que Ó· vem colocando em xeque PUNTA ARENAS 11 . Re' co c ti d é I clara: «Não ha nenhuma distin-
,

t a a orientação do proprio
'

-

-I'
, on inuan o-se, por m os' -', f t id

'

con :' gressou o rebocador «Galvari- esforços para salva-lo até' que i ç�o a a,zer en re os par,ÍI anos

presidente Roosevelt. no" do local em que se encon estabel ç d f' ití te a I i de, Negrín e os de Besteiros: se-
T t

.,
'

C
-, e a e trn ivarnen e a lm:-' ,'t' ,

.

E'
,.

an o ass,lm e que os:. or-, tra,
o «Prudente de Morais». Fi-' tilidade dos trabalhos ,r,l� o �as igados Igualmente por

,

Otltlll1l"aO Odeli Hull evitou por vanas ve- carn no ponto do acidente ore-I
.

,

traição para com a Espanha». aa.

zes um ,en.contro com o chance- bocador «Coloco lo» , o vapor U' d'_· - O_loc,utor acrescenta: «A si- t·
, ·

ler bras�lelro, sempre que lhe «Santa Cruz- e quatro batelões. ma IVlsao t�açao e cada vez mais chao- rlgo naC10'"
foi possl�el sem causar escan- Informa-se que o «Prudente tíca, �a zona republic�na não I '

d�lo. Dai as�evera-se e��ar pro- de Morais» começou a apresen-' naval norte- ha mais controle possível por nal
ximo uma crise na politica nor- tar brechas do casco devido á parte do C, N, D, do general
te-:ame,ricana, indo-se até falar ação das ondas, ab�ndonando- americana Miaja. Os inimigos da Espanha
na retirada do sr. Cordell Hull. se a possibilidade de safa-lo. • se ,afogam uns 110 s�ngue dos RIO, 11 - Foi recebido, em

De outro lado,. o �r. Summer O vapor «Minerva» partiu pa- _.....

B 81 o;:tr?�, Alguma� unidades da a,udiencia especial pelo ministro

Welles, sub-secretarío .de Esta- ra o logar do acidente affm de IVIra ao raSI l'itartnha republtc�na se entre- I".ernando Costa, o conde 'Fran-I'
.--,-

do, parece um entusiasta da trazer os restos mortais do ma- gurarn ao general Franco no por- CISCO Matarazzo. Na conferencia

politica �residencial, substituin- rlnheiro chileno.Leopoldo Aguayo RIO 11 _ E . .

t i de Barcelo�a, outras se en- havida, o conde Matarazzo teve O Sindicato dos Tra-
do prazeirosarnente o sr. �.?r- morto num acidente ocorrid� .

I
'

B 'I
m v!slta

a

espe- c_o�tram em Bizerta. Sem �a-I ocasião de informar ao titular � bulhadores em .\r-
dell Hull em todas as ocasroes durante os trabalhos de salva-

era

t a� �asl, �evera chegar ao! rmna, sem comando e sem dís-: da Agricultura que seus moí-] T
o

h

D. 'uARIA EUGE-'lIIA C�LSO mento. PO! o es a, capital, O? , p!oxlmo tciplina, os inimigos da Espanha nhoo, situados em Antonina, es-I�aze"! e
.
raple es

Ili i'I.Iü
_

mes de.abril, uma divisão nor-. estão perdidos e mergulham ca- tão moendo trigo do Rio Gran- I
c, e Sao F raDciseo�

Viajando pele navio do L10yd SANTIAGO DO CHILE 11

_,
t�:a.mlencana, Ic�man�ad� por um: d,

a vez mais, r o chãos, enquan- de do Sul, cereal êsse cuja qua-,' homenageou
o tJhefe

Brasileiro que ante-ôntern pas- Noticias recebidas na s�b-se- o I,cla ge�era a an�ha, ddO, to que os soldados de Franco Iidade e ótima, nada ficando a da .Na�Ao
sou pelo nosso porto com des- cretaria de Marinha dizem que

pais damlgo Qe" campos Ta os; que já,' antevêrn a vitoria, per- dever ás melhores variedades
tino ao sul, desembarcou em P d t d M'

I
cruza ores « uincy- e «

usco-I'
..."...................... dos produtores congéneres s- .

.nossa capital, para uma rapida
o " ru en e e orais" nã� losa». e do sub-marinho -Sargo». : 'C/O"f1lta Tosse, Grip,), : tranieiros

I: e Na. formosa ,cl�?de. de São

,

it il t it trt
tem esperanças desalvamento,em A divisão demorar-se-a' aqu-I _"'Br'&'nq 'Ot t o J •

, Francisco, em o Sindicato dos
,

VISI a, a I us re escn ora pa rl- .

d d B UI as ec. --'-----

da d. Maria Eugenia Celso.
virtu e o mau

_

estado do cas- sete dias durante os, quais as
'

,: r, ,.
• A Trab?lhadores .

em Arruazeotl e

A nobre dama; que é uma Adiado o julgamànto do nossas altas autoridades. navais II,,, " : ' s quatro TrapIches, r�alJzo�-f:le, com _gran-'
das maiores expressões intelec- sr, Pedro Ernesto e. os membros da c?loma ame-,:.'r' : EXIGENCIAS I A)

ne Imponencla,. a Insuguraçao do

tuais femininas brasileiras, este- rlcana prestarão vanas homena-I: -

,- � :
J

i r�trato do emwent� Chefe Na-

ve visitando varios recantos da gens aos oficiais dos referidos, I ' PASTIlHAS e ITALI4 I cwnal. sr, dr. Getuho Vargas.

nossa capital, acompanhada dos RIO, 11 - Em virtude da vasos de guerra. I'
i ' 8RONCH,'AU : I A se,>são, que foi prp.sidida ps-

srs. Jau Guedes, secretário da ausencia do advogado de um
- -'._- .,"",,;---�-- � .o__ .. _ ... _. ROMA, lI-Atribue-se certa lo ilustre oficíal.da nàssa gloriosa

Interventoria e dr. Carlos Cor- dos acusados, foi mais uma vez Reverte � atl·va o C-INCO M U.- significação ao fato da imprensa Marinha de Guerra, cO?Ia.ndante
reia, demorando-se largo tempo, adiadu o julga:nento d� sr. Pe-

,

U" I
, ,foI' fascista ter publicado recente-, Alvaro Cabo

..
t.eve a aSSI�tll-a to-

em interessante palestra, no Li- dro �rnesto e .0utrQs reus, a�1.i- t ,t' I-N' ,

,,�i� MIAS EG IP mente ?espachos de Lond�es e, das as autondades. Joca13 e cen-

ra Tenis Clube. . sados d� deSVIO de mercadonas enen ejllllcorone ,e.. " .' ' _'

.- de Pans enumerando as eXlgen-
tenares de proletarI?s..

,

_
'

'

'�_, I da, Pr:!:I��_��. ,

"

' ',. _ ,.', '. '

., '�""";�:t' t""IAS
cias italianas contra a França.' E� nOIDe do SllldIeato UiOll

, Agrava.-se a �alta dagua' O logo do bi·'cho no par"I"'l.<, "'" '=r'� .. ':da- "fonseca f"" �t;::' �'i� "", - ',,____ $.��!Ldo._ êqu�les . �espa�h?s, da palavra ? d�r. �Ivaro Re�o,
no RIO . 1111,

"

as. e:Xlgencla� comprettPdem tn- que.. �UZHl, magI�tra! oraçac"
,

' � ," , vari'avelmente os seguintes pon;" destacando a personahdade do

BELE'M, 11 - A policia de- ·RIO" 11 - <? presidente da LISBqA, lI .........Foi exposta ao I fos:
'

homena�eado e .salientando a o-

RlO, 11 - Dia a dia agra- terminou o fechamento de mais Republtca aSSinou decreto, n� i pub!ico, na�, Socie(\ade de Geo-I 1)-Porto livr� em Djibouti; bra mOD�mental feita em prol
,

va-se a falta dagua na cidade, de duzentas agencias do jogo pasta da Guer,ra m.andando �e I grafta de LIsboa, tuna notavel 2)-Tranferencia á ltalia de do operanado.
'� A proposito o inspetor de aguas do bicho, o qual dóravante só v�rter ao serviço ahyo do Ex;r- i coleçãu de cinco 'mumias egip- uma grande quantidade de ações Ao ser descerrada I,l cortina

explicou que a falta dagua de- poderá ser feito nas matrizes. CitO ,o tenente-corone.l de Enbe= I cias encontradas. no ano de I da estrad! de ferro Djibouti- que cobria, o. retrato do Presi."
corre da grande tiragem, pois ... ...__ .. __...... ......... , nhana. Leopoldo Nen ?� Fonse 11891, em Derelbasl, e pertencen- Addis Abeba; dente -GetulIo Vargas, pelo sr.

'são precisos trinta e dois mi- Estatuto dos militares c� Juntor, sendo classlft�ado no
I
t� ao cie�tista Silva Teles. I 3)-Participação dos italianos J,,� Bru�que, por ser o es�ivador

,

lhões de litros para o abasteci- 2. Batalhão de Pontonclros.
I

A refenda coleção era desco- I na companhia do Canal de Suez maIS antigo, ecootl no roolDto u-

me�to normal da cidade. Con-I RIO, 11 - Anuncia-se que G dh-
•

!
nhecida pela maioria dos Iisboe-I em cuja diretoria deverá ser in� ll1a,

vibrante ,Ruiva dr. pa!mas.
clumdo,apel?u para o POV? para! na próxima semana, quando o an I sera '

tas. cluido um representante da Ita-
. Fal?ram a2nda, produzmdo m�-

que ,econo�lse agué1, pOIS que

I� Estatuto dos Militares deverá ,I lia; gIstraIS oraçoes, os srs., GeneslO
a crise tera pouca duração. estar informado pelos Estt\dos recebido p.e-IUm. gest,0, 4)-Facilidades para os ita- A. dos Santl1s e Lauro S. Go�es,

I' Maiores do Exercito e da Ar- ,

I
Iianos radicados na Tunisia. que foram fartamente aplaudIdos.

P -t d mada, a comissão elaboradora I
.. · •

d·t
Para que a cerimonb se re-

rei o e do importante trabalho, reunir- , O VICe.;rel Ine I O vp,st:sse da imponencÍa que foi

se-á para examinar os pa-rece-' 'lenha Delambert- constatada, muito contribuiu a

saudade res daqueles orgãos. Fone 1.100 atuação do sr,' Bento Carvalho
NOVA DELHI, l1-A Agen- ATENAS, 11-0 jornal «Vra- da Silveira, rsrorçlldo presidente

cia Reuter diz-se se�uram.ente I
dini» esc:eve: «Pela 'primeira,DoiMIU SOBRE UMA AR- do Sil1dicato.

informada de que o vice-rei da vez o Vaticano comunicou ao ' .. ------------------

India receberá o «mah�tma" Patriarcado Rumenico de Cons-I YORpEROPyAARyAElUcGAISRTIAGRUM CUMPA-NHtA Lt\.WS-
Gandhi na quarta-feira, da pro- tatinopla, a eleição do novo Pa- J.r li TON D�') BRASIL
xlma semana. pa, Não se trata é claro de um

simples ato de cortezia, mas de BELE'M, 11 Cecilia do S. A.'

NaNo puderam de- um contato normal que acaba I dNascimento, de 13 anosdde ida-
FI' I' h d d dde ser estabelecido entre as e, serviçal da família o capi- , onanopo IS OSpl:! a es e

,

_
semba'rcar no

dua,s grandes igrejas de Cristo., tão do Exército José Francisco ha dias o nosso distinto patri-
Esse fato enche de enorme ale- do Nascimento, por ter inutili- ,cl:) e acatado elemento nos meios

gria todo o mundo cristão". zado' involuntariamente um apa· i comerciais do país sr. Walter

Ur"gua'l· A i h d B
relho domestico"reclosa de um II Mitke, que com talento, admf-

U cam n O e acarest o, castigo fugiu, ôntem á noite, Na I ravel atividade e desveladÇl in-

MONTEVIDEU, 11 _ Vinte corpo do patriarcha. rua, andou desorientada s �ill
'

t�resse dirige proficientemente a

MirOR Cristãa achar um abrigo. Num trecb o
I
s �cção de vendas da poderosa

cinco refugiados politicos ale-
escuro da Avenida S, Jeronimo, e cunceituada Companhia Laws-

mã�ts'lchebgad�s dôntem a. «és�pa MILAO 11 _ P'élSSOU p"'la I a menor encontrou -uma man- ton dõ Brasil S. A., fabricantes

cAapI I a

t.
or o o vaporentrada estação d�sta cidade onde te';,e gueira e, apesar da chuva, su- de afamad"os e reputados tipos

rcona» Iveram a sua '

b' d 'Ih '.'-

em territorio uruguaio proíbida: alguma demora, o vagão que lU a um o.� �e�s ga os, �n- e, �aqu�lnas para Impr�ssao.
pelas' autoridades maritimas, as I' transp.orta

para Bucare�t os Ppaslsou a hnãol e o ai.' .enrofs�a a,

'I tPre:>hentamosd cumpnme,nto ao

.

I q os passa- despOJOs mortais do patnarcha e a man , a po ICla OI en- I us re ornem e cumerclO sr'

��:;:s av�;:��� pel�e consul uru- Miron Cristea, presidente do cont:a-la nesse logar, dando-lhe j Walt�r Mit.ke desejando feliz

. "p' I( eram mal's Conselho da Rumania Durante desÍlnC'. estadia entre nós.
gualO em ans nao I

' "

validos sob o novo regulªmento, a passagem �o trem, !oram ce

que controla a entrada de es- iebrados_ serviços reltglosos com

frangeiros no Uruguai. a presença do pessoal da Lega-
ção da Rumania e personalida
des rumaicas ê .italianas. De

TOMOU POSSE O NOYO pois das ceremonias, o trem

PROCURADOR DA
'

'proseguiu para a capital da Ru,

REPUBLICA mania.

Diretor-Proprietario JAIRO CALLADO

ANO 1391

de estado
Slovaquiana

manecem nas trincheiras de ar

mas em punho como espectado
res. Em breve a verdadeira Es
panha será finalmente una, livre
e grande».

PRAGA, 11 - O que acaba
de se dai: na Slovaquia é uma

especíe de pequeno golpe de
Estado. Enquanto em Praga o

presidente da "Republica desti
tuiu o govêrno slovaco, o go
vêrno central tomava em Bra-'
tislava e em toda a Slovaquia
providencias necessarias para
manter a ordem, Em Bratislava
e nas principais localidades da

Slovaquia, os edificios publicos
foram, no correr da noite, ga
rantidos por uma guarda militar
discreta e eficaz, Foram presos
e enviados para a Moravia al

guns elementos extremistas,

MACEIO', 11 - Informam de
Pombal que a senhora d. Ana
de Oliveira deu á luz três ge
meos, estando êles passando
bem. As crianças chamar-,se-ão
Maria Cristina, Castro Alves e

Casemiro de Abreu.

Mais três gemeos
Num testemunho sin-

�ero da mãaua que com

'punge a todos quantos
:nesta casa mourejam pe
lo i�fau5to passamento do
inosso companheiro de
',trabalho Joio de Mede...
:ros Barbosa-q!.lledes'Je OI

Iprimordios desta folha, Uniforme
deixou nas suas crônicas •

de arte o perfume e a do-, unlco nos
Çura do seu, espirlto fu!-I _

, gurante,'- mandará a di-'estaleClmen-
'reção de "A Gazeta"� ceie-I '

_

!brar missa de 7- dia,. ás tosde ensino
,7,30 horas, da proxlma

I
RIO, 11 - O Serviço de Pu

(quarta-feira, na Catedtal blicidade do Ministerio de' Edu

\Provisorla. cação dislribuiu aos jornais o

Ainda num preito de seguinte co�unicado d.o D.N.E.;
saudade os que moure- »Tendo Sido �ncamlnhadas. a

,

'.
, ,

6 Divisão do 'EnSinO Secundano
Ja", nesta tenda, a� s a

v.arios consultas relativas á ado
,"Issa Irão ao cemlterio ção do uniforme unico

.

nos es

-de Itacorobi, Incorpora- tabelecimentos de ensino sob

','doS, depôr sabrre a campa i�speção, o Depa�ta�ento Na

'do Inolvidave. companhel- clonaI de Educaçao Julga con

, '

...
A veniente esclarecer que o rela

ftO um ramo de flores na- torio respetívo já foi entregue
"turais. ao sr. Ministro. Dependendo, inO, 11 - Perante o sr. Ne-

Singela homenagem ,6 entretanto, o, assunto da elabo- grão de Uma, ministro interino

. 'esta que lhe prestamos, ração de um decreto-lei, ainda da Justiça, tomou posse Ontem,

!para quem como o sau- em estudos, o D
..
N. E. torna no gabinete do referido titular,

,

'. A

t publico que, em vista da pro- no Palacio Monroe, o sr. Plínio
doso co�pa�helro mo� o, xima abertura das aulas, a obri- Travassos, nomeado recente-

'Se impoz ã nessa admira- gatoriedade da adoção do uni- mente para o cargo de procu

'Ção e á 'nossa esUma pela forme unico não poderá entrar rador da Republica no Distrito

••:c:;.:;.;
lealdade e pelo, aféto. I em vigor no ano çorrente.» federal.

�D1tf .RL:··,;··- _

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

Alterações nos co
mandos das 2a e 5a
Regiões MilitaresPromovido .0 tenente

eoronel Castro Alves
RIO, ll-Foi assinado decreto,

promovendo por merecimento. ao RIO, 11 - Segundo estamos será nomeado, dirétor geral de

posto de coronel, o tenente-coro- informados irá comandar a 5" Engenharia, o general Cristovão
llel Manoel do Castro Neves; Região Militar, çom jurisdição de Ca5tro Barcelos.

promovemdo "post mortell'l" Q! nos Estados do Paraná e de, Para comandar a 2'" Região
capitão Josá da Silva Ribeiro I Santa Catarina, em substituição I irá o general Lucio Esteves a-

Brine.
I ao general Manoel Rabelo, . que i tua! diretor de' En&,enharia .

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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III-SUPLEMENTO
COL.ABO'RACÃO

Ib ._ -·....Jf

DOMINICAL

acmaç.ão injúriosa.. lendo a mal
dade no cc ração dos escribas e

fariseus , Tendo-os chamado, pro·
vavelmente para dar maior im-

portaDcia á refutação, prop8e-lhes: - Pela In'p·toria do, Transito
«Como pode Satanás lutar con- Festejaram, seus aniversa· Publico fora'l) vistoriados 05

Na Catedral Provisoria. a tra Sailfanás? «E' um argumento rios a 4 do corrente a exma, segu;rte.; �uto-onibut':
Missa dila 6 horas, celebrada em «ex absurdo .... Ninguem faz cam- sra. d. NiJa Leal Sardá, dig- ,

-- «Dodge» .- Placa 755-

�ufragio de Maria ComtantiDo panha em seu proprio proveito na consorte do sr. João Ra Linha Agronomir.a·- Proprie' Quotas de .p, o.
Vll"ira, será a Mis�a de Comu- começando por despre3tigiar-se, f�el Sardà e o sr. L11Cio da dade da empresa Li,iloens·e. Jul-
dlão Geral do� Cl)ogreg�dos t1e dp. uma forma tão portentosa. O Silva Born, comerciante c gado em cond r.õ:s.

. d ução de �t
Virgilio Moura e fami'

Nos.sa Seohol a do Destêli'o e segundo· ar�umellto é «Bd homi- proprietario naquela cidade. - cOsJmob:le» --Placa 205
lia ainda profundamente

, 'b f assuea r abaladus pela morte de
do Bom Conselho. - nem» e fttlOge os eSCfJ as e a-

,
. .

- Linha Florianopolis - - São Virgilio MouraJuniort
A's ) 6 hOlas, reune-se a Di- riseus diretamente: cPois si eu ....Iltbeth. e ? n0rt;Ic que José - Propriedade SeU &: .' I

< vem de público agrade-
tetoria da Cungressão d& Ima- por virtude de Beelzebub expu)- receberá na pia batismal a Probeflt. Jul�ado em condições, ;A. Secretana do Con�e,h(ll cer -as pes�ôas que oa conforta'

cula.Ja Concfição e ás 17 ho- 50 os dcmonios, por virtude de interessante menina que veiu «Ch<:vcolet» - Placa 202 _ Tecmco de Economia e Flnô',· I ram e� tao oolorollo transe. e

ras, .8S Congregadas. ,quem OI expulsam vossos filhos} enr}quecer O lar do nosso Linha Florianopolis _ Est eito ças, Des.te Estado, receb, u da aprG�eItam a oportunidade. �ara

J\'s J 9 h·oras, haverá o pie. c04 filhos dos cOll.tend'Jres do amigo Jose Pedroza, expor- P
.

d·d d A I' d V Secretana Geral o seguint" te- \
conVIdar aos parentes, amIgos e

"" d COPrl� a e e.. r m o ,�-Il ._

' �

pessôas de relações para a!!!sisti --

doso exerCiclo da Via Sacra, e Divino Mestre eram os exorcls- ta or e representante esta· I�nte. Rehtado da cJrcula!$ão ahm I egra�a. .
rem a mi'lsa de 7". dia que man-

em seiuida Benção do S5. Sa- tas que com rito& e preces ope- bele�ido ne.sta cidade e em de serem feitos os se�u:ntes re.
R O. 8 � ComuOlcamos aI dam celebrar em sufragio do !leu

cr�mento. ravam a expulsão dos espiritos Flonanopolts e d.e sua exma. paros: aju;lar a cruzêla tra'leira V. Excia. qu� o Govêrno Fe- I inditoso filho e irmão, na 5a.

EXPLICAÇAO DO E. máus nos. posséssos.
.

esposa d. Paultna M�ndes e colocar parafusos no su?orte
dera I, por de::ret9 n' 1.130, de I feira. �s 7 horas na Igreja de S.

VANGELHO O ultimo argumento é a aflr- Pe��osa, a quem desejamos .da mola dian·eira. 2 do corfent,e mês. aprovou as
�nt'lmo.

..

O Ev�ngelho deste domilngo Jmaçãoci�contestavel do poder de feltcldades. .
,

qduota� de produçhão de bassJcAar CHAR L-AUTH,
narra-nos I admiravel expu são esus .mto: e USinas, engen os e - angu�s,

de um d..:monio cego e mujo. O guerre�ro arm�do que cuid.a O União S. Club desta Processo fixadas pelo Instituto de Assucar é o crefIle que revolucionou o

M b d d té t C'ldade, obteve ontem es- e Alcool P. a r p bl' d iilU:ldo velho. e. óta .revoI�ciooa a

aràvilharam-se as tur as o e sua casa a Vir ou ro mais • .' se u Ica a

f
.

d"h t nd a ·t· b contra gUI d t 90 d' d d ,\ •.melica do Sul.
milagre de Jesus Cristo, PQis lo- orte que. a saqueie e .Istrl ua ro oz VI Orla so re o -

.

- c::n ro em Ias, even o o'

go o processo começou a _ falar os despoJos, é o. dcmomo,. des· America F. C. de Palhoça. qu� não tenham apre�entado a

e via. Os fariseus e escribas que baratado por Cristo. E ainda, A luta foi interessante e ·os tarristas inda as declarações refelidls [lo

estavam presentes, percebendo o vist� não ser fJossiv�l, agora, locais dominaram desde o parágrafo 2' do artigo 58, dn

movimento d!= almas que s� ope- dUVidar d(: que o Cristo é p�. inicio da partida. Todos· os BELO HORIZONTE. 10-Pe. regulamellto aprov.tdo pelo de

rava em favor da crença na der .maio� e totalmente contrario onze do União portaram·se rante o juiz Antonio Coelho An- ereto n' 22.981, fazê-lu nJ

Mes8ianidad� tentaram desfazer a Sat.n4s, conclue: O que nio a altura.. Milton foi o me· tunes. teve início no fOro local o prazo já :nencionado sob a p�'a

I' t.! 'go está contra ml�m.! nino de ouro
o da· tarde . ca- sumario de culpà dos denunciados do fechdmento. Os engenhos qu '.

_que a impressão e murmuraram: es Il comi I
,

cE' por vl'rtude de Beel.e- 1:.' impossivel manter-ie neu.tra- bendo a ele 3 go.ais _
dos 5 como responsaveiiil pelo derrame, fabricam exJusivamente rapadura;

\
lhe .extinguirà as sard 5

'

.. ha tempos, neste Estado.de pratas d' d d
.

dI'
a

'. pano·

huh que expulsa os demoni"s .... lidade o(ste ponto: Ou ao lsd. vasados. O Amenca fez ape- falsa! de dois mil réis.
são I,spensa os e tais ec ara- cravos e espmhas, EP.ffi a rninimll

Mas e Dí�ino Redentor com 3 do Cristo Redentor 9U ao lado nas 2 tentos.. E' principal acusado o indivi- çôes hcando sujeitos, porém a) irritarão deixando-lhe a cuf.

argumento's formidaveis refutou a de Satanás. (O correspondente) duo Reginaldo Afonso Ribeiro. lregistro compulson nQ'Institúto. I 'Iímpã., macia e ffesca.
I

Crônica dominicall
I

'

I
, 1

-

'

o. c.

Desterro.
Os minuciosos estudos executados pelos Ora. Luiz Fer

reira Gualberto e Henrique da Silva Fontes, em epocas dife
rentes e á luz de documentos que as suas pesquízas exhuma
ram de velhos archivos e publicações vetustas, puseram em

Iôco a figura do Conselheiro D. José de Mascarenhas Pache
co Pereira Coelho de Mello, desterrado durante o governo
pombalino para Santa Catbarina e aqui, na Fortaleza de Anha
to-mirim, mantido por 10ng(Õ!! e duros annns. A sua figura, a

soprar ao Governador da nOPF9 oolouiel villa os ato" de go
verno e administração, 8 ensin-r IH .• ,; fílh'iS rh "'.lldados as

primeiras letras, inspirou i:! Boit-ux a historia do <Barbaçaa»
- .6 assim a sua personalidadi tem resistido ao esquecimento
e á poeira dos archivos, sacudida por uns e por outros, es

panada de quando em vez pela paciencia de um estudioso.
Entretanto, não foi Mascarenhas o unico a vir provar

o desterro em nossas plagas, como castigo á conducta manti
da no Reino, ficando 08_ nomes dos outros até hoje no olvi
do, certamente por não possuirem a projecção daquelle De

sembargador importante e letrado que, antes de vir ensinar
raeainos, presidira a noLaveis e interminaveis serões litérarias
em Academias illustres.

.

Em abril de 1759 chegou a Santa Ca tharina, tendo-se

apresentado no dia 18 desse mez ao governador Dom Jesê de
Mello Manoel, destinado ao Presidio da Ilha, Thomaz Caro
doso de Almeida.

O livro de Alvarás, Provisões e Cartas Regias, conserva
do no Archivo da nossa Prefeitura

_ Municipal, ás pags. 61
contem a seguinte <Copia de hú aviso que por ordem de S.
Mage, mandou o Chanceler e Governador das Justiças da Re·

lação do Rio de Janeyro ao S, Dom Josê de Mello Manoel, Gover
nador desta Ilha sobre o extraminio de Thomaz Cardoso de

..

Almeida e hê o que se segue:
,

.

Sr. Q()r. da Ilha de Santa Cata,-Nesta Suraaca de que
há Mestre Domingos Correia Guimarães VIIi remetido Tomaz
Cardosó dé Almda. por ordem d'e S. Mage, pa, relilidir nesse

Prt'sidio emquanto o mesmo Se!ihor lhe não levantar 1) e'l(·

terminio. V. S. o fará con�ervar nelIa e me remeterá certidão
de !lua apresentação, Do. ge. a V. Sa. -Rio, 10 de abril de'
1759-João Soarez Tavares,:.

Não foi só este e, lá no Seculo XIX, ai�da encontra

m_oI outro. Segundo um oficio á Camara, de 2 de maio de

1837 (Livro 50. de Correapondencia) sabe-se que Francisco
José Rebello não Tloderia ser incluido na lista de lurado, por
quanto o mesmo viéra de Portugal degredado para a Ilha d.
S. Catarina, por toda a vida.

Este degredado nfío era considerado subdito brasileiro.
porque só poderiam ser considerados taes, segundo o Ministro
da Justiça,« 09 reinóes que adhefissem á !_ndependencia 8

fOlsem livre em declarar a nacionalidllde brasileira, o que nãQ

acontecia com o referido, que n�o era livre de voltar o Por-

tUji:aI.. •

Notas cal
_tolicas_1

Quaes teriam síde os crimes destes dois outros, os mtoi
vos pelos quaes vieram parar na, villa da Ilha de Santa Ca
tharlDa e qual teria sido o destino destes homens-tudo se igno
ra, pois não fora da linhagem dos que permanecem na Historia.

Todavia. a dl'cepção não será grande sÍ lembrarmo! que
tambem a Masoarenbas apesar dos acurados estudos.não se sabe

por que teria Pombal enviado para Anhatomirim.
Não 86 costumava, na época. dizer ao que e por que

.
vinham.

..

Maadava-se ao degredo e estava o caso solucionado .. A's
vezes esquecia-se ... e ficava escrita a historia,

naa Hella

A nossa principal artéria, que os cuidados do sr. Mauro
Ramos vae transformando numa rua ampla Il ilumidada foi
tarahem, em outros tempos considerada uma hella rua. Certa
mente por ler das mais novas, mais larga, mais ampla, mais'
bem alinhada e edificada do que, as velhas ruas Augusta, da
Cadeia, da Conceição ou da Lapa, \

Co. effeito. Desterro desenvolveu-se inicialmente para
o lado esquerdo do Largo da Matriz, entre esta e a colina do
Menino Deus.

Pera este lado, segundo o cadastro de 1817-1819, api
nhavam-se as casas e os sobradinhos coloniaes, emquanto que,
para flI lado direita, para a Figueira, para o Largo Fagundes •.
sentavam-se numerosos terrenos baldios, menos- valorizados.

Abria-se então a rua, lá soh 09 cuidados dn Camara e

porisso, desde o começo foi e Hua Bella, Bella do Senado,
até <1116, em 1865, passou o ser sômente do Senade.

. Depois foi da Hepublica o atualmente conserva o
.

nome

ilustre de Felipe Schmidt. ;'
Não obsta, entretanto, que continue a ser, e muito mais .

agora. que se lhe deu luz e ar, (ôm· o seu alargamento e com

os novos ediíicioa, a rua bella, a mais bela das ruas da nossa

velha cidade.
Um nome lá esquecido teve, entretanto, esta rua.

Em 1818, Domiciano Pereira. Fernandes declarou ter

comprado «4 e meia braças de xõins foreiros da Carnara> a

Iguacio de Medeiros e sua mulh-r. O, Bernardo Maria das
Mercês situadas á rua Bella d» S"ú do. Apresentava a escrip
tura respectiva. que ainda se pode-á ler no Archivo MiJnici-·

pal, datada de J776. E nella se v.é.rificl que 09 terrenos -da.
rua eitada ficavam «da rua da.l"vqte do Hurnos>, «na rua,

da Fonte que foi do defunto Man6e1 Hamos s , .

Teria sidQ este o primeiro nome relo qual se conhe(l!eú à.
-

rua Fetippe Schmidt e lI' Fõbt'lf'.it'�aÍitThI'::ttamoá, já' defííiíl.�;··
em 1776. deve ser a Carioca do V!rg) Fagpades.

t

SobrelDeza
!

Esta anedota veio estampada P.n1 uma revista platina
e. si não fôr verdadeira. nem lorisso deixar4 de ter sàbôr.

Annibal. vencido por Scipião, o .\fricano, entretinha·se
uma tarde com este, sobre o valor, uos gra.odes guerreiros _

de

sua época e coIlocava·se. sem mód estia, em terceiro lugar, de'

pois de Alexandre e Pirro.
/

SorrindQ, Scipião indaga:
-E em que lugar se collocaria V. si, rm vez de te!.'

lido vencido por mim, fosse e vencedor �
-Neste caso. responde p.rontamente Annib aI. coIlocar

me-ia �m primeiro...

Noticias delVjstoría nos

Biiuassú onibus

A Hora do Corr_eio
Crônica do Dia

Os nesses avós eram mais felizes do que nós. E quan
do aJtjum velhote, hoje em dia. se refere áquele tempo, diz •

quasl sempre, com vóz de saudade: "Isso foi 110 bom tem
po!" E tem rasão,

O bom tempo passou. Hoje.••
A socíenade era outra. As reuniões familiares, 8S so

eíedades recreativas, os bons grupos de amadores dramatícos,
. 08 clubes dansantes, tudo, emfim, eram verdadeiros laços
de simpatia e o congraçamento das familias era um exem

pio de sincera amizade.
HOje. P cinema e O "footing" tudo desre.anchcu,
Até os doces sofreram com a evolução. Desapareceram

os bons manjares. as ótimas tortas. os. saborosos nos de
ovos, etc.

A literatura. principalmente o romance, sofreu muito
O romance de hoje é coisa ligeira. leve, modernista:

feita
.

em traços rapídos, nada menos e nada mais do que
um conto ou uma novela com maís alguns períodos, uma
ou outra cêna mais <lesenvolv!.da.,Duas pinceladas, pronto.
E' ainda que a objetiva reflete na t�la. por mlnutos,

E' uma demonstração reformista. mas, que é forçoso
contesar, de pouco tolego,

-
.

Não queremos, com IS30, defender os livros de Riche
bourg, Escrich. Montepio, de outros. de légua e meia. Mas,
eram romances magníficos, a pesar da prolixidade.

. Os livros que a "Livraria do Globo", de Porto Alegre
tem Iançado no mercado, são verdadeiras obras de me'tres'
traduzidas especialmente para ela

.
•

Os nossos avós. portsso mesmo, eram felizes. Os bons
escritores trancêses, ttauanos, lngléses ou alemães, estavam.
sempre bem traduzidos, magnificamente impressos e Ilus-
trados. nas estantes das suas biblioteca!'.

.

.Depois... esses livros; ex�otados, . passaram a ser rarí-
dades. . .

.

Eis. por tanto. o grande serviço que a "Livraria do
Globo", casa editora das mais jmptJrtantes e acatadas da
Amerlc3.do Sul, vem presj anda ao pubuco, ou. melhor, aos

Intelectuais e leitores brasileiros.
-�odos os livros saldos das suas otícínas, pelo seu com.

pleto e perfeito arabamente, órgulham qualquer empresa do
munde, no genero-

Por isso mesmo, o seu S!1ceSSQ tem stdo tormídavel li
merecido. !'fão ha, no Brasil. biblioteca que não ostente
livros desse empreza que vêm, dia a dia. cooseranão para
0- progresso intelectual e moral da nossa gente e da nossa
terra.

José de Diui�
...__ ;,.<� .

K. .. W." o,· __

? I.__. -J • __

PIANO DE BAIRRO •••

·

_,__iiiíiiiiiiii

N� rua socegada onde eu móro,-á tardinha,
quand,:l. a noite antevê se na sombra 'lue desce,
um piano· solitario, em surdina, parece
acompanhar ao longe a tarde que definha ...

•

Seus acordel3 pelo ar,-quando a noite ·caminha,
- têm e�tranhos murmurios místicos· de prece,
-ahl quem não tem como eu, tambem, na alma
um pian\) evocativo que nl)s eutristece?

sozinha

Ha sempre um velho piano de bairro, esquecido
na memória da gente,-e que nas tardes mansas

sonoriza visões de outr'ora ao nosso ouvido.

Seus monótonos agns, seus estudos sem côr.
repetem no teclado branco das lembranças -

o inc�Dcluso preludio de um longinqno amôrl

J. G. d@ Araujo Jorge
e-' ...., ti

MISSA

CHARLAUTH

não é um creme comum

CHARLAUTH

,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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" 'NI",7EUS J.RIOS funcionario do Estado',
- Dir..,tor - �,-:�prietario @IA IR 1) . CALL.:\DO i .
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� T ..n. A

o

a sr. Antonio do Largo Alv(l;
Fiorianopolis, 12 de Março de 1939 1 PROGRAMAS DE HOJE. ��� ��. VIUVA DriJ�RRE1RA o sr, João dos Passos.

------------ '

I
� Odeoo, O lider dos Use Kreiling Sim.

01

'j ----I'
i m '0-.' Cirilo Soares Cordeiro-e-Sim.

E x··p�_�ie,n.te ,.0 I Par.a a Mulh.-er.'!·
e De as

Maria da Luz CábJal 'Cor-
, A's 2· horas:

-
.

-

t
. deiro - Sim.

. .

I
.'

I Jo�é Carlos Veloso, - Aô
GERENTE: ,'. (Cousoltor;io d� Vesperal LideI' Tesouro rara informar oque pede

FMVIO FER��RI IIL__Mlle. Z)_- IIl)- C����emento Nacional D. ;'h;:'
Interventor no seu despa-

Bedaeão'
..
e OflelnaQ I '

v --

Use Kreiling - Sim,
R. Conselheiro Mafra, 511 Tenho nos ultirn s

. dias 2) O críãc faiso-deseDho Luize Heinrich -- Sim.

,Florianópolis -5. Catarina recebido' algumas consulta;: 3) Loura do outro ml1ndo- Hans Henrich -- Idem.
" de moças que desejam aban- i uma esp'en i;da çomedra da Cristian Roberto Jacó Hoez�

Agentes correspondentes em to- donar seu tipo e sua perso-I Warnt r mann - Idem.
das as Ioculidades do Estado.. lid d f á

-

Empresa SeUna 1 a c, para sansti zer. � 4) Azes negrr s - um :film�
imaginação. criando Um tipo I ' to.

exentrico que so a propria I Rfar weslR d� ação com Buck Clara Bering - Sim.

pessoa O sabe interpretar! j,nes r.-r� \Valter Adolío Schell.ng
atravéz de sua fantasia. Não! Preço: 1 SOOO �im.

desprezemos o que Deus ! Werner Max Sch- lIing-Sim. Decorre hoje o aniversario na-

I
talicio da prendada senhorinha Fazem anos amanhã:

no� deu. Ele é de todos os -A's 4,30, 6,30 e 8,30 hor�s: Lili Schel!ing - Sim. Maria de Lourdes Machado, pro-
artt�tas O rrelhor.

, Sessões Elegantes
Crietian Roberto Jacó H�ez-, íessora estadual. li exma, sra. d. Maria Lacina

SI temos cabelo preto e I
mann

- Sim. ' da Rosa, profssora em S. fosé;
ue di cô Carlos Hoepcke SIA. Pague- À interessante menina Terezi-. .a exma. sra, d. Walda Ortigap rque es

.

z com a 'r .Anabçta e William Powell, $
nha de Sesus Carvalho Couto, Fedrigo, viuva do nOBiO saudoso

detildos,sa cuus, nossos olhos

I
ela linda, atraente, sedutora e êle

se a quantia de I :993 SOO
aplicada aluna �o Colegio C?ra. conterraneo sr, João Fedrigo;

e u o mais. disti I b I
sendo: 21 $800 pela verba 640

ç�o de JeBUS, ve
..

passar hoje o o sr. Heitor .Souza, professor
Si não nos acham -s bo- .

rstmto, lmp:ca�e e a se ut�, e 1 :071 $700, pela de n' 641. dia -de seu natalicio. normalista.
.

d I
Juntos pela primeira vez na mais Initas po emos estar certas
d I'

.

dia d I
"

.
.

" -0-

que' de outro geito o fracas- e retesa come Ia uO ano Prefeitura Manicip'ai
Rosi-Mari é a filbinha do nos: NOIVADOS

.....,
. so prezado amigo sr. Osvaldo ."

so será total. :

j' ,A Baronesa e ..e' . Machado, que vê passar hoje a; DR. TARCISO SCHEEFER
VivamuS.;no mundo real ,

.' Mordomo
. -'

. Genesio A.ntonio, Amaral - sua data natalicia. Ique é ba�1á 'te Iindr:--'des- -

Sim.
T h

. . .
I

'r' ..I- 'b· -
. .: -, 'H" 'B' h J d I ranscorre, oje o amversano

con lemos sempre, sempre ·.tic A r,arao ,as �essoes: _,;; ....:.-�
.

.

ennque �ren a,user.- n e- da gentil .s�nho�inha ,Madalena
nass,a irna�lnaçãcj. . •

Complemento Nacional DFB fendo. TL�.c�rda, dIleta fIlba do sr
..
Co·

!
.------- ..-- ..-------- .... ---

- Manoel da Cruz Jun.ior -,
mmo Jorge Lacerda e funcIOna- !

Alug'a-se FOX AIRPLAN ' . Como requ!;r. ,ria do D�partamento de Combate 1
N�\VS N. 2113,'0,.,;;, Rosalia Maria de Olivt:ira- a Malaria nesta capital.

i !.�.Aluga-se a pa.rte �térrea do so- ,.

brado, á Rua Conselheiro Mafra, conten(l� 8; rraia recen�e�')�ovi- Como requer.
# Faz ano�, hoje, a exma. sra.' I

n.· 84, própria para casa comer d ' _ I d
Honorio Duarte dos Sallfos-I d. Julieta ,Neves GonçalveE:, di-. i

cial. '.
ao�s que vao pelo mun o.

.

Junte pr9VB do que alega: gnissima esposa do sr. LU'lr,: I
Trata-se com o dr. Aderba i I Preços,-2$,500 e :2$000. Maüinho Timotr!o Alves Gonçalves, diligente escriturario',

Ramos da Silva. do Miriisterio da Guerra. i
.

N. 19 15v-7 '-Pól8 'amanbã o Rlidel' tem em
Sim.

cailaz uma' cbra prima do'· Cine-
.

Não ha m'ais assunto na Es-
-
..

'
'

llia, oferecido 'COlDO um verdádeiro "A GAZETA" acha�se á

panha. Seus homens cansaram Atribue ó autJf g' ande l!D- brdud,! á05 seuS' d sllotos .,��quen- �enda no Salão Progresso
de tilOtear-se e

7g0ra,
exaustos, po��anri8 ao�. ':iltnd,fO,

s f1utuantff !:a _qI��, ,,': .':. ]l'(�ô'" '"
\ •

ficarão olhando pa as sua� mãos de ahrnentaçao, (jlJe �ão coJoça E"
'.

'd I
.

-

ti ';(ã" Vr\l � t' r
.

d
tintas de- eangue essas mesmas' dos em fr�nte: de c�tla esmaga- �eau, a os :" :e /� ....

�or, '.,
. a_p � comp lca 0---com-

,

'-d' d d ) d di' II d ./ / ".� d·'i.· .) '. I plicado r(lm'iDCe da Metro
m"os q.ue pl'ntaram num'a té1a' - or e e ca, 'a'

-

fi "r n a e u,m ma pro uçflo IDe hiQ {la 1\1 S l'a

W Ca' ole Lo
t
b rd

com. Chester orris e a .•y«A Virgem». que escrevera� tandem. Tais ólíndrns vlltÍa -r. IIfner com, r· m a E'l
'

«D. Quixote» e que conduziram em p�essão de 1,29° a 2. t 00 e Fernarid Ora veto I eu.

através do Atlantico 8S primeiras libr-as e ajustaveis pela coloca-
j Preço:-. 1 $000.

,
.

I 'd
-

ã d'
.

t
'

' rreço: /1 $000-•.carave as atrevI as. ç o e arWl "OS �eus 10 euores. 'j

Tratario de .v@rsiessasmãosSuaaçãoéreduziro volume �,

- -

- r -.A�s 4,30, 6.30 e 8,30 horas:
ainda não se esqueceram da s�a I do colchão de Clloa entrante,

0f'
CINES COnOAops

finalidade nos camp05, nas fa- que possibilita. os cilindros
esma-. Rex. às 2 horas:

,.

bricas e nas artes.
' gadores da moenda a obterem • , .

'

Uma coisa é quasi certa: jo� uma melhor fixa�1l6. Isto permi- Matlnee das moç�,,·
garão '�ara longe �s seus _fUZIS te um mel�or ajuste da moenda i Shanghai-.::...belissíooo diflln� -cóm

, e amaldiçoarão o dia em q�e � e, não obstante :l alta. taxa de Charles SQyer e Lpretta
empunharam pura se extermlna- esmagament.> e o r�.:!uzldo volu- Yocng.

"

l'
rem, f' QÚe, voltando para uS me do colchão, foi possivd nas .'

.

," J _

.

seus antigos lares, não encontra- experifncias do 8u'or, extrair 90' Um rapto comphcado 46lme
rão mais seus pais e irmãos com a 95010 do caldo total, extraívell de emoçõe� � g�rgal&adas
quem, ju�tos, constumavam na- por moellda, entre o ,cilindro de I . c�m Chestér lVioms e Sally
lJorar,- quasi rezando, os crepus- canlt e o dé cima. I Ellers.

.

culos divinos da' Espanha, 'pio- Os friz:)s Jongitudina�s,. em

I Preço:' 1 $üOO .' �
tando as alturas das serranias. fQrma de ga-n( hos entrecruzados,

.

. 1

f��am (liminar1!,s de todos ,os I'
-A's 4,30, 6,30 e,8,30 hóras:

.

Noves eogeohes cllmdHs de te; e e de cana, em Em $olrees ':
todas as moenJas. permitindo-3e,: Banana da Terrá-::::-o lilm�, fo-

J. D. �:ompain. de Cuba. em I destarte, uma adaptação mais es-I lião de 1939. com, Catmen
memoria apres�nlad8 a ?,n con- trcità das mesmas e,' com a van-I' Miran.da, Dircinha B�lista,
gresso' de téCniCOS locais,· paua tagem de um aumento de 12 a Oscanto e oulros.

e� re.vist�' as inovações introdu- 1
...
5010 na superfi�ie de pressão I Pr,eços-2$500 e 2$000.zldas, . ultimamente, em fjuC'5t�es so�re o CO!,ChãO de ba.gaço. Sã.O Ide 'moagem" quer na pratica eVidentes as vantagens destes CI- Imperial, 3S 2 horas:

�

quer nos equipamentos, como lindros de eliminação flutuantes" Matinée Infantil ,I
q�t;. v�lhas usinas ti�eram sua prinçipalmente na eliminação dos; . . . o,.

eflt�lenCla altamente melhorad�, embuchamentos. mormente guao:' Alegr1a solta-comed.a-mu$lcal
como por exemplo, ,a or�aniia- do a· fabrica ainda não os tenha I -. com MMthá Raye' e iJoe
çllo cubana; Cento aI Se1iaclo.' utilizado. I Penner.

Passa amanhã o aniversario
natalicio da exma, sra. d. Eugen
nia Dal Grande .Brueggemann,
viuva tio nosso saudoso eonterra-'
neo sr, João Brueggemann.
Possuidora de excepcionais do

tes de bondade e gozando na so- �

'ciedade florianopoJitana de .gran-
A .data de hoje assinala o trens- de estima, a respeitavel senhora .

curso do aniversario natalício do receberá amanhã grandes maní
nosso conterraneo sr. João do Iestações de estima. A Gazeta
Sacramento Alves, do comercio antecipa os seus melhores votos de
de <João Pessôa», felicidades.

\ .

.

A efeméride de hoié assinala
d aniversal'Ío natalício I do esti.'"
inadl), iovem Antonio Solon� que .

'

phr este motivo Btirá muito cum-
O cor�petente engenheiro sr.

pr-imentado por' seus inumeros dr
.. Tar�lso Scheefer, chefe da

amigos.
.

i Resldencla de, Estradas de Ro
o dagem com sede em

-

Canoínhall
'aiustou nupcias com a encanta-
dora senhorinha Marina Bastos,

.

figura de realce no set canoi
nhense e diléta" filha do provecto
advogado sr. dr. Lazaro Bastos.

9 exma. sra. d. Maria 'Em;lia
Freitas Noronha, esposa do sr.

João Noronha, funcionario dos
Correios e Telegrafos.

a exma. sra. d.. Clotilde Mo- Com a gentilissima e graciosa
reira, esposa do sr .. Eneas Mo- senhorinha Cacilda Ritzmann,
reir '; diléta filha do nosso ilustre pa

a exma. sra. d. NataJia Morei- tricio ceI. Emilio Ritzmann, e
tá Leite, digna eaposa do, nosso uDi dos mais eleg,antes e finos or
contflrraneo sr. Manfredo Leite, namento da sociedade canoinhe,,-

-

se, contratou casamento o &bJ
lisado médico e dIstinto e)nlel�
raneo sr. dr.

.

Joaquim Madei r I
Neves, que exerce com compe
tencia e talento elevado cargo O,)

Departamento de Saúde do E�·
tado.

OOEON, olider dos dnenl�s�HOJ[�A's411%-6U2 e8112 hrs�HOJf
ti ,FOX apresen.ta fi alta eomedla d� remoreada distlqeão, em que "eremos ANA.BELA, como uwabarou-e

'sa linda:e altiva e WILLIA M POWELL oomo um lUordomo �istiato e absoluto!

A .BARONESA iE O· MORDOMO

A

Faz anos boje a exma, sra, d. '

Carolina Cabral Ferreira Lima,
viuva do nosao saude so patrício
dr. Joaquim Daví de Ferreira Li
ma e genitora do sr, dr. João
Daví Ferreira Lima, ilustre pro
curador frscal do Estado,
A Gazeta respeitosamente

cumprimenta-á.
,

fi conceito expresso em artigo
de colaboração, mesmo solicitada,
não implica em responsabilidade
ou endôsso por parte da Reda
ção.

Ao Tesou-
Faz aDOS hoje a gentil senho

rinha Maria Carolina Gallotti
Koering, filha da viu va Olindioa
Gallottí Koeríag ..

c O I a b o r ,á ç ã o

AssiuatorQS

Ano
Semestre
Trimes'tr:e

50$000.
30$000

'

15$000

. S. par!J a capital:
�ês 5$000

- A eorrespondênoia, bem como
os valores ,:elativos aos anúncios
e 8ssinahlfas devem ser ,enviados
ao t;�rente FLAVIO FÉRRARÍ.

I GAnTIL�A�

Fazem anQS hoje:

o fim da traJ(edia O jovem estudante O:!valdo
Meira, filho do comerâante sr .

João Meira, completa no dia de
hoie mais um!'l primavera.

. .r

P.

Em soirées

Uma' noite no Danllbio Cor}\)

W. Liebeneiner e Dori!
Kreysler_
Preço: 1.$500.

Schu-Idt,
de ,H. O� LIGOCKI

Livrada, Pápelaria, Tipografia, Encademação e Fà
bricl de cari 1'bos de bt)rracha

. Artigos .�para escritóriJ�,Livrl)s- em bíanCoS-Arti·
gos escolares-Artigos para presentes -Br4nqúedos

. Aceitam-se encomendas de «clichés», chancelas.
sinetes' e 'cari'mbo� de datar, de metal, para- inti

,tilizat
.

estampílhas
J�

•• � ,Hl:I� Felipe Schmidt,
Florian'opólis --' Sta 1

27
Catarina

41

eom HELEN WESLEY.-HENRY STEPDENSON�JOSEPD SCHILD&RAUT...,...NIGEL BRUCE' ,

Uma eomedia. delleios,., el.gautlssima e original
I •

'

............ :.._�

No Progra'ma_...-comPlerriento ·Nacional o: F. 8.-2 tralll�rs �.mportaDté: Só terão' ingresso gratui,....Pr'�os· 2$500 "..", 2$00"0'Fo;s: �i�plau N"ows u. 21130 -Atualidades to as pessoas, que apresentarem perma
.

�� •

..�""""",,', ,.' >'
.

, . '...
" � '.

.., rientes expedidas pela, ��·",p,ezâll'".. :,', J!: .�. . ,

,� ......
......

SRA. EUGENIA BRUEGGE
MANN

Festeja amanhã o seu aniver
sarie natalicio a inteligente me
nina Zelia. dilêta filhinha do sr.
Jacinto AvHa da Luz, competen
te guarda-livros da Penitenciaria.

UMA ASSINATURA MENSAf�
. DE "A GAZETA" CU�TA

APENAS 5$000

Diga ao seu amigo....
Ou a sua esposa ...

Tingimentos pôr processos uI tra
moderno, em ternos dfl' homéns,
vestidos de sras. e' roupinhas de
crianças.

Seleta! é sua
Tinturaria ...

TINTURARIA e CHAPELARIA
Seleta

Rua Tiradentes n. 7
,

Fone 1213- "

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



PARA INSTALAÇOES DE LUZ.- FÔqÇA E AN·
TENAS DE RADIO. CONSERTOS E AUMEN·

......__..,_....,�'"' ,,_,,,,.,,,.'" ".l, "".,,__"'-"!''''''_;:'�"'d'''''''''''='''''--'-----''--
,

TOS PROCUREM'

��..����I A ELETRIQA
Parteira e Enfermeira I'

;�TEM SEMPRE E\1 STOCK E Â';�VENDA
--

P('H
: � PREÇOS SEM COMP�TIOORES.NA PRAÇA.

D. flora Muller I
�i MATERIAIS ELETRICOS, LU�T\i<E.S E ABAT-

I jOURS ELEGANTES E MODERNO�
Rua Tiradentes, 44

, NOVIDA_DES I VISITEM ,-A Ele'trl·If'ta-Fone IISI
I Rua Joao Pinto n. 14 . ..,

�iiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiii�iiiiiiliiiiiiiíiiiiiiiit-= " ACABA DE REClBEft UM FtWISSIMO SORTI-
r

'

MENTO DE CHUVEIROS ELE'TRICuS, NOVI:
DADE NO RAMO�AR rico ,GARANTIDO

Venda a lnstalação de contador de luz e força por
preces modicos só na Casa A ELE'TRICA

•

Rua Tra�:::�d; sobraj@l�lor.. �i�.rfJIel�rD���·A""d'
"1, -

-R:"'-I
I Telephone rr 1548 \ Gottsmannr

- (

d eSr_�all •

O" a I vai
Ex-chefe da clinica de Hospi, J\dvogado
tal de NUrnlterg, (Paorelsor
Ind6rg Burkhardt e Prófessor P. I S de Novembro. '3 sob.

Erwin Kreuter) Fones 1631 e J 290

EspeclallllA Im clrura'a
u,ra'

'

DOENÇAS DE SENHORAS-PARTOS 1
CONSULTORIa-RUA TRAJANO 17S0B.

DAS 9 AS 12 E 2 AS 5

DESIDENCIA: A ,RUA José Veiga 186
FONE 1199

Atende, chamados a qualquer hora dia � noite

Dr. Joaquim ;Madeira, Neves
MEDICO--OCULISTA

Forma!lo pela Faculdade de Medicina da Unlver
sidade de do Rio de Janeiro

ratamento clinico e cirurgico de todas as moles
tias dos olhos

Curso de aperleiçoemento na especialidade, com o dr. Pau·
l€oFílho. no Serviço do Prof. David Sauson. no Hospital

da Fundação GaHrée-Guinie do Rio d� Janeiro
Cmpleta aparelhagem para a SUB especialidade

Eletrecidade Médica, Clinica Geral
Ccnsultas d ariame nrc cas 15 ás 18

(u UL'í O o . r lefoO' 1456

; RESI,'jENCi.-. jiU'" l>d" . ' "':',;\181;,," 57 Telef. 1621

Dr. AUgU5tO
ds Paula
MEDlcb

DOENÇAS DE SENHO,
RAS-P.�RTOS
C)perações

-

Censultorio. Rua Vicor
Meireles 26

'/l's 10,30 e das 2 as 4 h3.

esuíencla: R'Ja Visronde
de Ouro Preto, 42-

Fone: Consultorio, 1405
Fone: Residencra, '155

lanco do Brasil
Capital

FUlldo de re.erva

10G.OOQ:OOO$OOI
"259.746:100$000

EXECUTA TODAS AS OPERAÇOES BANCARIAS

AGENCIAS E CORRE$PONDENTES EM':TOD9 (i) PAIZ

AGENCIA LOCAL· RUA TRAJANO. No 13

A�ana. em conta corrente. os s8gúintes j�r�s;
cp com Juns (COidE"RCIAL SEM UMITE) 3� Ia
cp.. límUàdos (limite de 50:000$) 4� :la
cp. populares (idem de 10:000$) . d

o

e�. dt aviso prévio (de q.ua.isquer quª,ntias*, com rC,bra as tam-

bem de quaisquer importancias).
com aviso prévio de 30 dias
idem de 60 dias
idem de' 90 dias

OEPOSITOS APRAZO-FIXO:
po , mêses
por 12 mêses
Com renda mensal

LETRAS A PREMIOS
por 6 mêses
por 12 mêses

Sujeito ao .sêle proporcional..

expediente: das 10 ás 12 e das f4 ás

AOS sabados: dás 10' ás 11,30 horas

. En,dereço telegrafico: SATELLITE
...�-�

TELEFONE

4% a. a.

5% c

15' horas

114

-

A Eletrtco

F'lorianopólia- 1938 --r..
----�----------------�-------------

Curso de Maquinas e Pilotagem
PRFPARAM.S,� ALUNOf' PARA EXAMES A 3&. MA

'QUINISTAS; PRATICANTES DE MAQUINAS, MOTO
RISTAS E A TUDO MAIS Ql1E SE REFERE A'

MECANICA MARITIMA .

(;b rf,'.d:".. <i�AJ;>9S DEVERÃO DIRIGIR-SE AO SR.
,�

"mLAMPIO
.

DOS HEIS VALE •

.

tAR�0 13 DE MAI@, 41

FLCRIANOPOLIS

Sandalias de Tiras
CALÇADOS FECHADOS aos menores preços

e calçados de tocas as qualidades
Novo sortimento. j vezes por semana

TAMANCOS mexicanos para

Praia de, Benha
-CINTOS, PULSOS, OLEADOS, CORI)uES,

.

BONETS, LUVAS, etc ..

Importadores de Artigos para seleírcs e sapateiros
Fabrica de Calçados -- BARREIROS,
DEPOSITO, RUA CONSELHEIRO MAFRA.3. '

A. LHEl!JREUX"· ,

��;:.'::�iT'7,Ú+ riM � _
_;.:��;:�"ê�

.
I

.; .1.-; .•_".

Clnforte, listinção e Beleza
'r!:oonornia
nos Trabalhos do� ".

�e
Consultoria Técnico de

IVO A. CAUDURO PICCOLI:
Enge� ,helro Civil

alta cirurllia, ginecologia, (do
e�ças das Benhoras) e partos,
cirurgia do listema nervoso P,

opera,6es de ,lasticll Bom.
C.NSVLTORIU--Rua Tra·
ano N. 1 B das 10 'II 12 e

da 15 ás 16 1)2 h9raa,
TELEF. 1.28;

RESIDENCIA-I{ua Este-

I
ves [unlor N. 26

"_lMCflJJil
,

•

,.'1%_,. rrYttttt:& .iR-fi "(!t' "T
.

' to,d'o"
-,

'

ler. Miguel
Boabaia

CLINICÁ' GERAL
Via. Urinarias

�rc:)'fiss'onais habilitados para
os ratT'lOS de engenharia

Administração. construção e reforma de.]
, pagamentos em prestações

;
..... :: �;

Tratamento medem« das P rOJét�-)s � r-Y'l
o

ge ra I

molestiss do Pulmão
Consult.-R.jeloPínro� 13' Escriterio centra' : R'-Hl_,7 de

1elefone.1595" 1'1' O r t o V"it i
Ru. HotelGleria·fone 1333 l., /,

Cotll_ulfasdas 13 '8 16'hr1s."
.

�������������
>•• �, 1iiiiiiiiiiiii�liiIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiii-*íiiii�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�

.... s

Setern bro, 47,
-

ao
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FlorianopoHs

ORA.

HANE'RY BLUMENSCHEIN

ENDERE(jO TELEGRAFICO:
Grândbotel

CAIXA POSTAL, 82 Madeiras em Géral
Em prédío proprio, de quatro andares, e inteiramente
acomodações para .os srs viajantes e exrnas.: famílias,

em todos os quartos
Tratamento de pi"hueira ordem

Dlarias: 10'000 - 12'000 -14'000 e 16'$000-'
. SALAS DE AMOSTRAS ASSEIO E' PRONTIDÃO

J!

novo, d'spõe de- boas
'com luz 'agua corrente 7"

_"
.

� �,
.,

,;.Ir

-�FABRICA: Rio Negro. Paraná --RUA PARANA' - Caixa Postal, 31
'." End. 'Ieleg. "LL\i\1Ii'J!\X»

ESCR'ITORIO GERAL: Curitiba OI Paraná - RUA 15 DE NOVEMBr�\.), 608
-Salas 4U7- 8.�-- Caixa Postal, 343-Telefo:1e, 2556

. End. Teleg. «LAMINAX» - Cod. A. B. C. ô.a Ediç. e Prívate

EXPORTADORES DE MADEIRA BRUrA E BENEFICIADA PARA A
ALEMANHA, INGLATERRA) NORUEGA, AFR1CA DO SUL, ETC.

.Banhos quentes e frios a qualquer hora
I

1

Santa

RUA GUSTAVO RICHARD
Defronte aos Correios te Telegrafes

,

j

Gerente em Hio Negro:
Laguna

w,iia;,;'www; Ai HI dA
• "",r_

�N",_,,_.,...,.�
.

-':-.-�. ,-' o:.
.' -

.

PlEPRESENTANT,ES E

CARL.OS
"uzinas

BOSCH

CEPQSiTAAIClDS EM STA .. CATARINA
H �IE P C ·.K fi:

.

S
,

,

FLOrRIANOP'O-lIS
A.·

,

atriz I". :-

) ... 6 ••el. Ita�.t•• p."•• Filiais em;
-

•••'h•• 11& _lInll.

_ - ti e •••1 .....
..........a. 901:'1.0". bel.p'. (I,. • )

I......INI. du......,..�...
-.

".18.... '

.... 1011 .....
IUiIIS•• "" .

Rlumenau, Cruzeiro da Sul,

Joinvil., Lages, L�guna,. São
�

Franciacu do Sul" ....

MOSTRUARIQ.
-

EM:
/ .,t ;.

Tubarão
. .. "'_ �;

.

. _��; ��k�§�i[:�

d iI
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GAZETAA Plorianopolis,...1939
PRODIGIO, significa MILAGR:i{

MILAGRE significa

P:AS�GEIR6s 2 di:es

Bom neg��ijj Para a
. juveólude

Vende' • l'vlagmhca êba1
de .

·

-se. cara ao 'lado O -Brasil
da Estação Agronomica, com

I

otima, confortavel e, grande C'áSà . XIII • PARIS, 10 - Apresença do
de resideneia, bel� poma.r, jal -

,

di b f'
,

D' I ( deputado comunista André

,lOS e mumeras en ertonas. 15-j f\ nova Constituição do Martir no almoço ontem dado
põe de grande �xtensão de �e�- i Brasil valoriza o brasileiro. pelo presidente da Camara dirá logo sorrindo: que produto
ras para fiol! agricolas ou dlVl-, dando-lhe prerogativas espe- Herriot. prodúzlu um incideu- maravilhoso'

são em lotes. ! ciais; Por isso, a grande lei te. A recepção foi dada em

Tratar na. brasilci: a é caraterizadamen- duis turnos pelos sr. Her- �

N
RUA TRAJANO N, 15 te, nacionalista. Os proprie- rlot, que recebeu em sepa- Uma "revol'l

. 50 P. t,1IÍOS, armadores e cornan- rado os deputados dos d -I I
- "

V duma casa de dantes de navios nacionais partamentos dos Pirineus e . uçaa no

en e-se tijolos, con- são, obrigatoriamente. bra- Sena. Quando Mártir, conhe- ensina
tendo agua, luz e esgrto, e sileiros. ciclo organizador das briga-
construída ha 5 meses, na

I A tripulação desses ines- das internacionais espanho- RIO 10 O F'
Ponta do Leat-proximo ao mos �_navios deve ser constí- Ias. depois de dois anos de " ,- sr. �anc15éo
Balneario. O terreno médO tuida de dois terços de bra- ausencia apresentou-: e no �arnpos, mlOlstrp da J�sh�a'l:ue
4Q metros de fundos por 15 s\le�ms. no míni�o. Só bra- palacio ,do presldente, na :�.,encontra eE fços p

e

("-,a, a�1
de frente. ' ,s'llelros natos podem exer· sua qualidade de represen· ;"Slt?U I

a

d' S;_Q a" �� ISS10d
Tratar nesta redação ou cer, tarnbc rn, a praticagem tante do .5ena, levantaram- P�lhlcol aD

e t::S�lIlto" aDIto dO
"

.

ti b t' I d d t d' d. i 10 a. essa visita o trtu ar a

I com o proprietario na mes- '<iS arras, por os, nos e a- se uns oze epu a os .r.
J' . 'f'

I ma. gos, Q:1e é praticagem? E' tistas, declarando que não í
ustrça te ve magm rca lmprl3&Sã�"

N' 97 _ 3 V-3: O conhecimento íntimo, mi- poderiam sentar á mesma,
tendo decl�r:�o entre outras COI"

,l1ucioso, d s .logares de di- mesa que Mártir, charnan- $.115 e �egUlnt....
,

,

-----------. fiei! navegação, onde só pe- do-o de «verdugo de A!ba-
«O Br/wl precisa d_e u'lJa, no- ,

Dr. Pedro de Moura' Ferro' r tos podem orientar a mar cete», tendo em seguida a-
va revoldu.ÇãO. I'�sta nao sera

"dO
Ad.vogado

. lha dos navios. As, profis- bandonado o edificio em
terreno

_

a po tnca, �as, DO a

Rua Trajano 1. (sob.) �:ões. libc rais, - medicina" sinal de protesto.
. ,educaç�(). A revo.luçao a Cj�e

advocac'a. etc..- só podem 1 O almoço proscguiu de me refiro se, consumará no dia
ser exercidas no Brasil por: pois num ambiente de rc-

em que se íundar uma �s�o.l" co-

Moveis - paulistas brasileiros nates ou natura-! serva.
mo �sta em cada nfumc'p'o do

; llzados, que tenham . presta-I
Bras!).

I do serviço,militar .no Bra- I Os, telegramas �cre8ce�tam q�le

Vende-se na Ponta do I

sil
-

I de fato a ESCOla Agricola de

Eu topa LeaJ� .residencia ,de Agapito ; �\. direção dos jornais,·" A Gazeta" Espirito Santo d� Pinhal é· rm

Roshnd,o, que fica �ntre a, bem com, sua orientacão I
modelo de orglln�lação: ,estando

rua. Plaza: Balnearío, no; ínteletual, política e adm'nls i «1 Gazela» enc�ntra-s�, com ,c� seus, servl�os tecmcos .e�
lado d.a prata, um quarto, tratlva.. só puderá ser exer- á venda no «Salao Pro I condições de preparar verdsdei

de casal, com nove peças I cida por brasileiros nato'! gresso» 0:1 mestres e a c' � 1" I; 1

de madeira finae mais um'
. �', " 8M 181 .

'.

.

, I
Do mesmo modo as empre- i

-

•.
p�chché, uma cama �e �ol-I sas concessionarlas de ser-I, n n E .'8 -,

'

teiro, um guarda casaca c?m viços publlcos federais, es-I t,'::,:,,,
' � ri' �

es�el,ho, um ,guarda vestldo t du�is e mllniclpai� d�verão I ;:.�::;::;::::::::\;;_ 90 O I(llOCYCLOS
'

RUA CONSELHEIRO MAFRA, 34 _ Florianopolis:, e. ()b�etos mludos. cunstltu r com malorta de J���: i�i:::::;}:; , l
11'!"!'! .____. 7

N 9� 8 V --7 brasileirus a sua administra< :\l\lt" "frb, ::: R ,A_ D I O 1

.

w-� "" _
ii .... �";

1
. ;��'t��o�,��g;�d€�csb�:���i� ,� n CIOnaL' }

-COuíl'ifiUnid ttC lonal-de--N-avega- N��ig�;n�é, -t�d;s '�;n,
-- - -

�T1'�-�:i!�sú:74 .<yi?:
-. .,;�

çã�. Costeira
' �aa���va: ��à��'ra�fei�oãs�

-

-,

'�.\� I'
-
-;,

. Mas a nova eonstituição '

\
.

.

� Movimento Maritimo ..Porto Flaria·napolis põe �s coisas no' seu ver- \. '. Programa diurno

.
dadelro logt\r. Agora, o Bra-l

\.

Serviços de PassageIros e de Cargas sil é qos brasileiros. '�_'.' De 9,00 ás 18,00 horas ,. C?rogr.Varlaõo

..

F d
O tirasil é nesso. Tenha-) •

retes e ca rgue'l- ro·. ,110S orgulho do Brasil. O J", Programa noturno
-

.1Jl drasil, é bom. L>.

De 18,00 ás 23,30 horas

..,.

UMA ASSINATURA MENSAL ,f;& lõa melo

Para O' Norte Para o Sul DE «A GAZETA» CUSTA Emlllnha
.i APENAS 5$000

releste AIOa
Ernanl Oe Barros
Regional Ol D:mte 5anloro
Romeu 6hipsman com a Orques�l'a ôe·

ronrertos

o "verdugo de
Albacele!'D (PErrO "I

ORES DO'l DENTE IOUVIDO ii'DEUMATISMO � 'I I

(iEUAAI...<1IA I@RT��,GOLPE:>.PONTADAl
. fERiOA5 R,ECE�IJE.:;,
PICADA:> OE. hi5Ero� )
-

.. '. . I

CHARLAUTD

usando o creme

CHABLAUTD·

Modernissimos
aviões JU 52
ligam com a

maxímn segu
rança e pontua
lldadei

BRASIL
URUGUAI
ARGENTINA
CHILE
BuLIVI
PERU'

Sinfcadto, Condor Lt-d'a
Agentes: Carlos ·Hoepcke SI.A

ORLANDO SILVA,.· MAURO "DE OLIVEIRA'
NABOR DIAS. NBNA ROBLEDO

Aurelio Andrade.'

a 12 do O Paquete ITAQUATIA' salrà a 13 de'
corrente para:

o Paquete ITAGIBA sairá
corrente para:

Paranaguà, Antonina,
Santos, Río�de Janeiro,
Vitória, Baía, Maceió,

Recife e Cabe-Jelo
'Cargas e passageiros para os demais por
ias sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro.

A• Recebe-5c cargas e encomendas até a vespera das'saldas dos paquetes
I VISO e emit�-se passagens. nos dias dás saidas dos mesmc;,s, á vista do a·

!testado de. vacina. selado com Rs. 1 $200 Federais. A bagagem de porão deverá ser

(entr�gue, nos Armazens da Companhia. na vespera das saídas �t� as 16 horas,
IPara ser conduzida� gratuitamente para bordo em embarcações espeCiais.

IESCjtIT6RIO-PRJ\ÇA 1 _) DE NOVEMBRO, 22 SOB. (FONE 1250)
ARMAZENS-CAIS BADARÓ N. '3--(FONE'1666) -END. TELEG. COSTEIRA

/
. Para mais informações com o Agente '

J. SANTOS CARDOSO

Imbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre

Abertura com VOZES �lOVAS, elem2ntos
estrelantes no raõio'.

A·s horas certas, 'amais falaõos com na

titias em prlm<?irQ mêlo ..fornerlOas
pela A HOlTt::, sob o patror:lnllJ
ao rASA K

A'i 20,30 - A PRE-8 EM BUSCA DE
TALENTOS - Um progra
m;l para calouros,

Speaker
t\ .. Combinação Feliz" nàs
perfumarias é arte que não

- encontrará simile. As formo-
,

Ias ·dos Tres Elementos
primordiaiS da Beleza sãu
fru,tos da "Adora�ão" .

Amalohã:

e .� I '. A&5 • III
,.

VISITEM
A OAPITAL-a

ti maior stock de roupas para meninas e garâtos

esquina da Trajar(!�
A CAP'I,TAL

__,
,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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sensacionál e renh,ida peleja a �se--
leção carioca abate por 3 a I o combinado
pa_ulista, sagrando-se campeão brasileiro de
1938.
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'

anana a terra"
Noti,ciario
o esporte paraense entrou em

nova e violenta crise, - Uma folia 100'[. bra ..
.Acontece que o presidente da sileira, no cinema brasilei�

Associação Paraense de Futeból ro ... E apresentada .pela Me.
suspendeu por tempo indetermi- tro-Co.dwyn-Maycr do Bra,
nado o j�gador Orlando,do Clu· sil!

Antes do inicio' do rrélio, os, LINDO E.NC�IXE D2

i titânico!
salva de munhecaço! randir é obrigado a intervir dUt:8 be do Remo, de Belem,al�gand A Metro-Goldwyn-Mayer

dois quadros, empunhando uma I AIMORL' Reagem 05 paulistas e a de- vezes segundas, que esse jogador se recusou em do Brasil, que ha cerca de

,rande, bandeira nacional., percor.l, fesa carioca comete um escanteio,
-: 'bercar para S. Paulo, a6m d quatro ancs prestigiou um

rem o gramado, ccletan-lo doná-, Ataque f'llrtlinante dos bmdei- i de nulo efeito. Ai \l\ORE' EVITA, ESPETA J31í defender na. côres paraenses. filme brasileiro que const-,

tivos para o Ci ntro-mé.ho Faueto I rantes e Aimoré opera fen,acional! CULA�MENTE, A QUEDA 'Agora, o Clube do Remo piei. tuiu enorme sucesso - «Alô"
de Souza. que se encontra gr av.> deft!s, ' ,CARVALHO LEITE CON- DO SEU ARCO teou comutação da penalidade. Alô, Brasil»! - volta, 8g;;ra:
mente enfermo. I R�agem os locais e Teléco não QUiSTA O 2. TENTO D0S Mas, em face da intransigência do a repetir a proeza é... lJvei

O arbitro tula o apito f: os ltem chance e o' seu tiro viaja I _CARIOCAS Avançada perigosissima . dOi' ,Jresideote, o relendo gr�n)l.J re Entusiasmada com os ele-
dois bandos .-Jirigem -SP, ao centro! alto. I' locais. solveu não comparecer oficlalmerit: mentes de valor que se reu- 1

do campo. Tirad1 o Rlt:;�Sn, e�te 1 Fulminante carga dos cario- Mendes centra ótimamente. n� pu�na d� Botem contr.a o Pai- niram em' «Banana da Ter-
Iavórece aos paul, tas. A' � 21,421 DOMINGOS EMPOLGAI : caso Ltonida�, depois de

.
atrair Arsken entra firme e Aimoré sandu. DOIs clubes locais se 50- ra> , da Sonofilms, sob a sú-

mioutos sáem os csriocas.com um I toda a defesa local, estende a salva milagrosamente. lidarizaram c0':l. o Clube. do pervisão de Wallace Dowey,
ponta-pé de C.Leile. O primeiro Domingos neutraliza, com irri ,I Calvalho Leite, na boca da mé- Ha uma falta contra os cario. Remo e decidiram não Jogar a. Metro-Goldwyn Mayer do

ataque é dos visitantes. Carreiro tante calma. 8S
. carregadas dos: ta. ,o veterano centre=avante do cas e Domingos despacha. u6ci�lrilente, rua, amistosamente, à Bras.l também apresentara

cruza à direita, mas Blandàa paulistas, provocando aplausos da i Botàfogo, não tem dficuldade Estamos nos ultimos insta ites revelia da A.P.E. ess� filme. Trata-se de um filo
alivia. Iormidavel essistencia. ; de assinalar o 2. ponto, para as da figura. Paulo. excursiona pelo

me 100'[. folião, com um repet
C J ite ] d d

'

di A N A eutidade paulista J'a' escalou torio notavel, butiçoso, .s'a.
• ..CI e IllJpe I o, preJu le'! Euas cores. .seu setor. esse momento terrni- u'·., � .

.

perigoso, ata�ue do! vi,s�tantes. I NOla-se algum, des�nim.0 nos na. o pr�lio! com a justa e me-
os aquapohstas que deverão pre- boroso, de todas GS marchas

_

São �nuhl,zadoll dOIS ataques! dt!fensores. da seleção 'band5!uante. tecida vitoriá da representação parar-se para integrar a turma e sambas do Carna val, com

d�s locais por_ sr,remessos fóra da i Verifica-se pequeno desentendi- do Distrito Federal. Sandtirante que irá concorrer mais um elenco notabilissirno em

mil... ,_
'-"

J mento entre Brandão e � JUIZ. A assistencia invade o grama-
uma vez ao Campeonato Brasi- que se destacam Carmen

O dcminio dos gu�n-ab8rinos do, carregando em triunfo LIOo leii'O de Vater-Polo. Co.no é do Miranda, Dtrcinha Batista,
PRESSÃO DOS PAULISTAS acentua-se. Domingos e: Canàle nidas, Af:noré, Romeu, Domin conhecimento público, o último Oscarito, Almirante, Bando

,

,

.

'alimentam constantemente o ata- g()S e Florin10. .ertamen foi vencido pelos pau' da Lua, Carlos Galhardo,
Brandão -chuta' "alto. Teléc que um dos evarços &,;S cario.

,

,.

.

.

istas que não encontraram d.ficul- VI u i z i O Oliveira, Caso

carrega e,Flo�i!ldo',ir.ter�em, De! cas, é,prejudicad�. por.,.talt�'4eIOO�ON � ... Ii"er.�os dade em a__ba ter o; carioca: no" tro Barbosa, Aurora l\lirar.
Nero envia II pelota para .frente'l Romeu em )unq�»,ra. ;a1,r ,.

'"
,

Cloema,S, dois encontros reel.zados na pi-cine da, Lln.ia Baptista, Orland i

Ca:regam os avent-e paulistas f;! j Os I Jcal,S esboçamo" ligeira A b I w'm p
do Minas Tenis· Clube, em Silva, Alvar�!lga & Bentinht\

Aimorê pratica bôa <Ide a. O I reaç�o facilmente cootic;la pela n.a. e a e I a� 0- Belo Horizonte, Jorge Murad, Lauro Borg�s,
b' d 'B d O''·' t:l d

k we numa comedia ex- Neyd'" Mar·ins E ir Bar ttro pune loque e rao ,ão zaga ommgos-I orln o., traordinoria "A BARO- A maior Serraria de Lenha' '-. l, ' m Ia clr-

no centr� do gramado. Rodngú NEZA E O MORDOMO" Fone 1.100 �a, Mano Silva, Pê��O Nd·
bate e Junqueira despeja. ÁSSIM. NÃO. GRADIM ,: ,

. ! t\), Orques�ra Napollao Ta-

l Decorre o enredo de «A Ba- Esteve' em
vares, Artistas do Casino da

QUASI LEONIDASI Atacam os ! .r'ocas ecOradim roneza e o Mordomo» -na vc' Urca. c"mo Fernando Alva-
visa e atinge violentameJÍ�e Leo- lha Hungria, onde Anabela. lu- C

· rez, Jack Lrnnz e as Slatlr

Escapada. da ala esquerda ca- nidas. O juiz acusa a '{ falta e xuosa, ve�tida na perwnagem de amplnas o Twins, e a orquestra Ro·
rioca. Carreiro centra e L.eonidas repreende severarr.ente - o. medio 8:uooeia, ebtà simplesmente se· ••

t d
meu ; i va,

chuta com violencia� A bola raso balldf'iraute, dutora e para gt\udio do belo min IS ro a A apiesentação de' <'fia·
pa às,traves do arco de Jurandir.! sexo, ela nos revela as mais J t-

nana da Terra» em nossa

Com os paulistas no ataque SE.NSACIONAL.. DEFEZA deslumbrantes toiletes tão bem US Iça cidade se fará hoje no Rc,.
termina o J' temp:>_ A repre_sen- DO ARQUEIRO PAULISTA plasmadas em Eeu corpo �sc<lltu'

....------------ .. ---- .. - .... � •

tação bandeiTante: vence por laO. ralo CAMPINAS, 10 - Passou por Negocio de.Ocasiã1C. Leite, recebendo 9 balão Powel �pareCf_-nos lfrepreen-
esta cidade, em viagem ,de auto-

de Rom eU, aproxima-seda area sivel na compobirão do Mor- moveI, com destino a Poços de
;$ Caldas, o s'r. Francisco de Cam- Vende·_se uma bôa c.asa rec,o'

p::rigosa, Finta Carnera?e tenta domo.
, pos, ministro da Justiça, que se temell'te. construida, tendo bôa a·

arrematar. JuranJir atira�se aos Impecavel, sobno, elegllnte; I
fazia 8?ompanhar d? seu oficial gua, prIvada, �ma outra Cdsl

pés do avaRte carioca ,er sé�ura fornecenos a performance a que de gabmete sr. AlUIZIO SaleJl. nova par.a despeJOs, e com terr -

o couro, salvando, assim� a sua seus fans já estão habituados I
O titular da pasta da Justiça no pl'OprIO para outra constrllo

méta. . � E assim vamos ve-Jo dur�ri demorou-se nesta cidade por aI- ção.,.. .

",,,

.
. te. gnns instantes, tendo' passeado ' Ver e tratar ?om o SAnr. J058A asaistencia ap,laude ifreneti- o dIa, m('mbro destacado do 1 por algumas de nossas praças e I Cardoso, em João P�ssoa, perLJ

camente ó bélo feito do, guapo Parlamento. lado a lado do seu: ruas, prosseguindo tma viagem de: do Balneario.

e corajoso arqueiro paJestrino. veneralldo" ; patrão, e á noite: excnrsão a Poços de Caldas.
Decorrem 30 minutos. -'" c�idando com zelo hist-orico. o I �������������������������

•

Tentam atacar os pauiist�s e chá, os chinelos, as gravatas, I

T�!tco falha Iameritayelm�nte. O camisas e roupas do velho ba
c;entro conntiano transfórma-se rio. I
em Qléra ligura decorativà. Esta litu8(jão fôra criada pela;

Aos 4 minutos, Romeu dá '"
votação cerrada pelo povo ao:

um magnifico passe a Leonidas, CARVALHO LEITE CON- gU!lPO Porok, que com as �uas i
E�te com 'UJD tiro indefensaveJ, SOLIDA O TRIU.NFO 'lrilhantes idéias, um dia vira-se I

iguala a contagem. CARIOCA 'i eleito pelo me&mo povo, rara!
Escapam de novo os carioclllI tomar assento nó ParJam�nto,

OS PAULISTAS ABREM A e ha impedimento de Sá. A pres,' Ha um chut� lengl) d� Ro- comblltendo assiduamente os_ pro'
CONTAGEM são vi$itante continúa intensa na drigo. Carnera tenta travai a pc· jetos de seu patrão.

área contraria. Jurandir" num lota, perteguido por Carreiro. E ulllim, num desfilar de ce-

Linda combinação da vanguar· eletrizante mergulho, pratica seo: que lhe arrebata a pelota, �e cen- nas estuiíoenditl, deflu� esta ca

da bandeirante. ArakeD dá a saci_oQat- dd�,sa de um pelotaço tra, com inteligencia. C. teife, media num ambiente aristocratico,
Mende� na ala direita.Este centra de LeQ9i,da.s. H<::agem os locais na conida, emenda rapido; con- fino e' lIobretudo de uma remar

e Armandinho atraza para T�Iéco. e 'Telé�ª".::,f!i0r,)so, pede ótima-' quistando o terceiro e ultimo ten- cada eleganci", que- adidonaudo· ,

O comandante da ofensiva local oportuni"daHé.- A «torcida- in- to dos cariocas. se a sua perf�ita - interpreta!rão,
emenda Iransversalmenta.A pelota centivâ' o� .bàndeirar.te!. O zagueiro earnera, fslhára, farã as delicias dos «�,abitués"&
atinge às rêdes. 05 pauJiilfas ven· dO lance, �endo o unico culpado do' Odeon, hoje quando ali será
cem por J a O. -JURANDIRt JURANDiR do tento. Jurandir, dado 'a ra.;.· eatreado cA Boroneza e o Mor·

Nova carga dos locais. Paulo pidez d" jogada, Dada poude domo», a. cc;>media
.

da 20th.
fiota um adversário e erra o alvo. Dominam os visllantes. �o- fazer.

'

Century-Fox que revela ainda o

A coírtra·ofenaiva db's guanabari- meu chuta. a bola bate na trave Estabele-se verdadeiro panico «debut» da graciosa Anabella
nos � fortissima. Del Nero salva. lateral e Jurandrr, num esforço na "et"guarda -bandeirante. ;"". �m estudio& californianosl,

ARAKEN AVANÇA'
A 'lançam os paulistas. Araken

e Armandinho combinam. Aquele
passa a Teléco, que erra à pon
taria por pouco. Ua uma falta
contra os locais,sálva plr Carnera.

JURANDIR EM AÇÃO

Ha um chute traiçoeiro de Sá
e Jurandir neutraliza. O'tima de
fesa do arqueiro bandeirante I

Contra-atacam os paulistas e

por fim Domingoa salva a situa

�çlo. numa jogada de mestrt.

BELA DEFESA DE
AIMORE'

Mendes centra e ArakEn arre

mata com vi()lencia, dando ensejo
para que Aimoré pratique III)da
defesa.

Avançad,a perigosa dos guana·
bannos. Leonidas chuta e Car
nera manda a pelota a escankio.
Cobrada por Caneiro, Jun'lueira
sal,a.

o PER IODO COMPLE
MENTAR

Após o dt'H:anso regulamentar,
ESPETACULAR INTER- : os doi� DonuO voltam ao campo.
VENÇÃO DE JURANnIR I' Começa o' 2 tempo, saindo os

paulistas. Os (.ariocall . atuam com

Carregam' ós

cariocas.Leonidasl grande energia e eótusiamio. A
entra na área perigosa e a três' reação dos' guanabarinos � ames·

jardas do arc;o adversário, desfere
I
�a�oral J�randir sáe e defende

.

violentissimu tiro, que Jurandir bem.
desvia com espetaculosidade a Iescanteio. A revertlão é nula.Res:
pondem 08 VIsItantes e FJorindo I
interveQ). Perigosamente os cario
cas vão à ofensiva 'pela eque!da.
Carreiro é desarmado� por Gra
dim�

O EMPATF!

,

Kiralyhegy .

SANATORIO "SANTA CATARINA"

Dr. André
DIRETOR

; PBOPRIETARIO

Estação PERDIZES - Vila Vitoria
de Santa Catarina

Estado

O melhor estabelecimento, perfeitamente apat'eUrado
p&ra o tratamento conservativo e cirurgico de doenças' pul
monares' (pneumotorax, frenicotemIa, toracotomia). Este Sa
natorio encontra se localisado na Estação Perdize� _' Vila
Vitoria, ,na -Estrada de Ferro S. Paulo - Rio Crande 800
metros' sobre nivel, possuindo luz eletrica, agua eo.canada e
estradas de automovel, com clima 8aluberrimo.

O Sanatorio encontra·se instalado com aparelhos mo.
demos dé ,RaIo, X Heliodor, Ondas Curtas e Laboratorio
para examelil de escarro, fezes, sangue, etc.

Seção _separ.ada para c0':lvalescentes de doen�as graves,
estado postoperatlvo, ImpaludIsmo cronico (mala'ria), esgota.
mento, etc.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


