
G A Z E T AMossa Vida
A.NIVERSARIOS CHEGAM UNS

SRA. ACACIO MOREIRA DR. OSLIN COSTA

Deílue na data de hoje o ani- Chegou de Indaial o dr. Oslin

versario natalicio da exma. sra. Costa, provéto advogado, nos

i • I
- II de i t d. Eponina Moreira, esposa do Iôros juridico daquela comarca.

A caixa Os temporais Dec araçoes I, sentos e unpes os sr. maior Acacio Moreira, ex-de- DR. HEITOR FERRARI

I Dlutado estadual e provéto advo·
P _] ,I T h

_

h

misteriosa, no Rio do sr. Flores1a cultura e tece a- gado.' aes��Cf':ae;�:lu�d�.����,c/I�:-

I da Cunha do linho do J SRA. SIBRILA H. GLAVAN rari, servindo na D. E. R. de

�. PAULO, 26 - 08 .jornaes .HIO.',_26-,Cêrca das 24 horas
. gem Transcorre na data de hoje o Tubarão.

nou...a,« 4 ue um empregado da

I
fOI retirado aos escombros da casa Paranâ

aniversario natalicio da exma sra. DR. CEZAR SEA'RA
Empresa Ti emrortadora Limita- 3 da fatidica travessa Cassiano, PORTO ALOGRE, 26 - O arana d. Sibrila Haberbeck Glavan, es- Está nesta capital procedente
da apresentou-se á firma Silva I o cadáver de Maria do Carmo jornal «La Manana», de Monte- posa do sr. José Glavan, do alto de Tubarão o ilustre engenheiro
Rubens e Cia., estabelecida com I Martinez, a 10a. vítima do im- vidéo publica a seguinte noticia: RIO, 25 O sr, Oliveira Fran

comercio. dr. Cezar Seára,
importação de fazendas por ata-! pressionárite desabamento de quar- «Havendo sido noticiado que o co, seeretârío (la Fazenda do Paraná, SNH ZENITA CAMPELO
cado, e entregou aos proprieta- ta-feira .última. , general Flores da Cunha não es- na conferencia que teve ontem com A., . .. OUTROS PARTEM

.
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i t o Fernando Costa comu A efeméride de hoje regista o p'
,

1\1 f ti
A

t dnos a Irma um caixa e regu- teve em ant Ana o ivramen- o mm sr· '-..
I" d:

. ara iv a ra, par lU on em es-

I h D d' d A
- nicou que o interventor federal do amversario nata ICIO a graciosa .

I R' h d 1\1
.

ar taman o. evi o a proce eo: .:
, SUPressaO to por motivo do processo Hípoll, Paraná, sr, Manoel Ribas, baíxou senhorinha Zenita Campêlo, filha t� caplt� o sr, IC, ar .0 �

UZZI,
da desconhecida, a caixa foi a- . uma agennia telegrafica o entre- um decreto isentando de todos os d r Cels» Campêlo funciona- vice-presidente da Associação Ser-
berta com cuidados, constando-se de ..,M U,'"5501.-nl vistou em sua resídencia, em impostos do Unho noEstado.Esses la' I .0 sd' C" T�legrafo rana de Esportes.
estão que continha um engenho Montividêo. vores são extensivos também aos pe- no os orreios e s.

de metal oreso ás taboa do

fun-I
.

.

O general Flores da Cunha quenos produtores já extsten teso
TIM ARANTES Para Imbituba seguiu ôntem o

r- Visa com essa medida o govêmo PROF. JOAQ{) . '-

fdo: Dado :J.i:iso á po!ici.a,. foi!,- PRAGA, 26-A agencia oficio- confirmou amplamente a noticia paranaense estimular a cultura e n Amanhã transcorre a data na-
sr. Hearique Loureiro. uncíona-

carxa rem(�Id: com I?fmltos .C�l- I sa tcheka publica um comunicado antecipada pelo nosso correspon- índustríalísação do linho, no Parco
I talicia do conterraneo professor rio Federal.

d�dos, A. ;:)eçao Tecmca pohc.lall de origem oficial, declarando estar dente de que se notificou do pro- nâ, já 'obtendo ótimos resultados,

I J
.

A t
- . mercê da excelencía de suas terras, sr. oaquim rau es, que como VIAJANTES

nao QU'3 rec�bel-a: �onduzlda I informada de que o presidente cesso .Rlppol. e� ?asa do sr.
que se prestam admiravelmente pa .. antigo Iuncíonario do Estado, (Via terrestre)

par.a a Delegacia DI:tntal �s au- Eduardo Benes nunca exprimiu a Claud:onor de. Oliveira, a 16 de
I
ra êsse fim. I têm sua brilhante fé de ofício Relação dos passageiros quetoridazles tambem nao qmzeram I opinião que lhe foi atribuida pelo fevereiro pr�xlmo �a�sa�o, a 100

•

-

• constatada por honrosos atesta- viajaram pela Viação Cruzeiroreceb�roengenho. O_delega�o d;IGIORNALE D'ITALIA, segundo metros da linha dlVlsona... Llmouslne Idos das mais destacadas autori- Ltda.: _ Otomar Santos, Saraplantão recolheu enta.o. a caixa a
o qual o sr .. Bsnes havia dito a

.

Ac: escenta qu.e fez essa dl.hgen- dades do poder judiciario e, bem Gomes, Maria Silva, Manoel Au-garage central_ da . pohc�a, de on-
um diplomata estranjeiro que va- CIa para abreviar em dOIS �u Pelo modico preço de 13 con assim, da presidencia da Ordem tanjo, Luiz Gastão Diniz, Darcide est a ma_?ha fOI. retirada por rias vezes, depois de 1923, tinha tres meses o prazo da detenção tos de réis vende-se a luxuosa li-

dos Advoaados do Brasil,
1 d '"' d S I F

. mousine CHEVROLET, tipo 193G o na Correia, tte. Osmar R. Silva e
ore em o

1°1�dcretanoM a
. elguBral�- aconselhado a supressão do sr. de seu irmão corone rancisco

de no. 227. secção de Santa Catarina. familia, Antonio Damasceno e fa-
ça, p reco 11 a ao - ateria e 1- Mussolini Flores. A tratar com o chautteur pro' Ao aniversariante, nosso cons- CdS_] F P blí deverá

.

li' milia, Hugo . e ouza, e e-
co su orça u ica, que evera príetarto JOIlO INACIO DIAS tante leitor e simpatisante da
d h T I f I 222 nhora, Jocelin Raposo, Emilio J .

eesmontar o engen o. Um faklr e e onne. Imprensa, que, por vezes, em FS
.

d d O
--

d Placido, Luiz Rigo, Almeida i-
us.peIta.n o tratar-se

..

e uma I

'VOO as [ornais desta Capital e do inte-
r I I d gueiredo e RI isa Leone.

maquina In erna, a po reia ete-

I
.

d
'

D PlD I rim do Estado, tem emprestado
ve o me?sageiro que levou á fir- ma an ro "F t I �,r. au o a a a sua inteligente colaboração, «A
ma a caixa, o qual declarou que

'

II or a ezas Gazeta» envia sinceras felicitações. Passageiros que seguiram para.
fi tinha recebido de um desconhe- Aflalo o norte do Estado, com a Em-
cido que lhe fizera a seguinte a- ROMA, 26-A policia de BO-I

I
SNHA. MARILIA SCHUTEL preza Auto Viação Catarinense

d vertencia: "Se a firma não qui- lonha prendeu uni brasileiro de WASHINGTON, 26 - O pe- I A • •

S. A.:- Walter Mueler e filha,
ser aceitar a encomenda deixe á nome Gentil Cadramel, que se partamento do Estado comumcou A bordo do avião da «panair»,\.

Ve pa�s�r hoje o.seu amv�r,;a- Doris Beckmann, Firmino C,
porta». apresentava como -jejuador. que os seis aviões de bombardeio. segue, hoje, para o Rio de Ja- no natalício a gen�ll senhorinha Cardoso, A. Heinert, Fernando

Foi. instaurado inquerito a res- Cadramel fechava-se numa urna da esquadrilha do Exército norte- i neiro, afim de rever sua exoia.] �ariha Ssh�tpl, fIlha da exma. P.icol?, Fernando .F'idler, David

p,�ito na Delegacia da Ordem 1 d� vidro e al� ficava em �xposi- americano «:t:'0rt?lezas Voadoras». I f�milia e visitar sua gentilissima vlUva d. Enoe Schutel professora. I SI�VeIra; A�a Martms, Padre Ga· ,"';
Social. çao to�o o dIa para ser VIstO pe- ch.egaram hOJe, as 20 horas. e 2� I fIlha, que se encontra. enfer.ma, o

Fazem anos hoje:
brtel, �astao �ocha, Afonso R?-

los CUflOSOS. mmutos (ontem de GreenwIch) a sr. dr. Paulo Dala Aflalo, Ilustre cha Bnto, Jose Lhana, Ant.omo

. � �utoridade, porem, fez uma Zona do, C�nal. A esquadrilh� I diretor regional dos Con:eios e
a senhorinha :Isolina Segui, fi. Lhana, Herta Hild�braFJdt, �ai�

vlSlta mexperada ao local, desGo- levantara vo(') amanha de manha I Telegrafos em Santa Catarma. Iha do sr. Demostene'l Segui; I:nundo Masson, JlIdllh .carneiro•.

O M·
o

t F
brindo que Gentil se. alimentava para a cidade de Panam, d(' on.! «A Cazeta» apresenta ao sr.

f) sr. Horacio Antonio Moreira; Mimia Carneiro. Errwsto Hardt,
.

'InIS ro ernan-, de n�it.e, CO,fi, biscoitos,
com a

I
de partirá segunda-�eira próxima: dr. Paulo Dala Aflalo

..

seus me·
o jovem Gilberto João de Oli- Anllbel Sales

..
Rodolfo Hoppcke,

• cumphcld�de}e sua mulher. para os Estados Umdos. i lhores votos de boa vIaJem� a;;se- veiro, filho do sr. João Pinto de �. Kesllr: Arbndo Testana, �a-
do Costa vai ao Esta fOI presa. • • ! gurando, por sua vez o mtlmo Oliveira.

no da SIlva. Mano.el S. pf' alra,

, • • 10 Ministro do Tra-l desejo. dp, ,9ue lhe seja dada gra- �. Furtado,. Mana .Ana�acI�,
G d O ma'n' ICOmlO Ita satIsfaçao de encontrar, na sua Jeclro C.ordelro, .ClaudIO. Cordel'
ran e Passa amanhã (') aniversario V t C d J I G 1

b Ih
'

t t I chegada ao Rio, completamente ro, erm e or elro, u lflta a -

a O e e'len e natalicio da cxma. sra. d. Alzira I
. 1\,,- •

L d S' M�

h p.
-

.

restabelecida sua galante filha. Ottl, mana . os antos, a-

gauc O cau-
I

M.
de Andrade Coelho, esposa do sr. noel Gomes Pereira, Israel Br-::(), e

'... corone
rá sr. W31demar Falcão regalias, Manoel Coelho, comerciante; Josefina Revieri. 6.

sa, triste' Im- vencimentos e vantagens corres-I "

RIO, 26 - O «Diario Oficial» pondentes ao posto de· tenente- A data de hoje assinala o ani- ENFÊR.MOS
_ publicou um ato do presidente corenel do Exército, visto contar versá rio natalicio da exma. sra. Foi reGolhido a um quàtro re-

P re,.55,. ao da Republica co.nced.e.ndo ao pro- mais de 20 anos de serviço pú- d. Olga Sousa Vieira, esposa do servado do H(lspital de Caridade'
d C I 1\'1 I d C bl' sr. José G. Vieira. d W I B

PORTO ALEGRE 26-A re-
fessor o o eglO lY \1.::r o ,ea- leo. o revmo. pa re a ter rauen,

. ,

I prefeito geral do Ginásio Cattt-

��rt�!��nfe�ss�u-:�e:sd�_1::��:�
'_

M'
.

E- T R O P
, Fazem anos amanhã:

rinense.

recolhido_s' ao Manicomio Judicia-I O L E \
o exma. sra. d. Hilda Spognicz,

rio e constatou que tudo falta viuva d.:> nosso saudoso conterra- Está apresentando sensiveis

naquele estabelecimento, desde as I A «METROPOLE Companhia Nacional de Seguros I neo sr. Bruno Spogonicz; melh0ras a senhorinha Carmen
mais rudimentares regras de hi- de Acidentes do Trabalho », autorizada a funcionar por de- a sra. d. Palmira Gonçalves Ca- Ferreira de Souza, elemento de

gjene. A alimentação dado aos ereto do Govêrno Federal de 8 de Setembro de 1937, Carta marge;. destaque da alta sociedade pa-
iriternados é deficiente, bem como Patente n·. 267, é uma Companhia organizada com capitais o sr. Alcino Saldanha; lhoçense.
as celas são pequenas· e mal are- brasileiros, dirigida por brasileiros e faz parte do grupo fi- o joven OSnildo Souza, funcio-O---Y--E--M--P--O----jadas. nanceiro a que efltá ligada a METROPOLE Companhia Na- nário da Impr�nsa Oficial;
Entre os recolhidos ao estabe- cional de Seguros Gerais. o jovem estudante Darí Cam·

lecimento encontra-se Manoel José A Diretc-ria da METROPOLE ACIDENTES é com- pos Oliveira.
da Silva, prêso ha 23 anos sem posta dos srs.: Iprocesso r{lgular, tendo sido trans- Dr. F. S0lano da Cunha (Presidente) ����S",,�E PRATA

ferido da Casa de Correção para Sr. José de Sampaio Moreira I lF'esteja hoje o seu 25.0 ani-
o Manicomio, sem ser demente. Dr. Virgilio de Melo Franco ver&ario de casamento o casal

Dr. Henrique Dodsworth José de Magalhães do alto co-
Dr. Jorge Dodsworth mercio do Rio de Janeiro e sua
Dr. Plinia Bâheto exma. esposa SBra. d. Noberta

Pereira Magalhães, filha do nosso

saudoso conterraneo sr. Francis
co Pereira.

O distinto casal, que mantêm
grandes relações na Capital da
Republica e em nossa Capital,
receberá em sua residencia á rua

Barata Ribeiro 532, Copacahana.
muitas homenagens p_or este acon

tecimento.

oz DO POVO A D o
.------ --------'----

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

A'S 6 DOBAS -Uma unica sessão LIDEB-em face. dos festejos C\RNAVáLESCOS

A 20th. Century-Fox apresenta a aventura tragi-comica de duas lindas donzelas desterradas, que encontram na floresta
de Ardenas, onde o amor nascia das arvores, um esconderijo de alegres exilados --e com esses bem humorados homens, .

acharam tombem a sua felicidade!

HOJE, domingo, 27 de fevereiro de 1938

Rio
RIO, 26-Está assentada para

meiados de março a viagem do
titular da Agricultura aos prin
cipais cent.ros agricolas do Rio
Grande do Sul, atendendo aos

convites que nesse sentido Ih!'
foram feitos.

Serão expulsos do
Reich

Departamento de Aé.
ronautica Civil

BOletim diário da Esta
ção Aéro-climatOlóglca

I

BERLIM, 26 -- o vespertino
«Acht Uhr Abendblatt, anuncia
com certa� reservas aproxima
f'xpulsão do territorio do Reich
de todos os iornalistas estranjei
ros judeus.

usando o creme

MATRIZ: Rna Alvaro Alvim - 33137
Rio de Janeiro

FILIAIS: em todos os Estados
Agência em S.Catarina-R.João Pinto. ii

Machado & Cia.

CAR��AVAL RPODIGIO, significa MILAGRE
MILAGRE significa

Previsões para o período das
18 horas de ontem ás 18 horas
de hoje:
Tempo - Em geral instave),

com chuvas.
Temperatura-Em declinio.
Ventos:-Do quadrante sul

com rajadas frescas
•

As temperaturas edremas de
ontem, foram: maxima 27.9 e mi
nima 2l.3 registradas, respecti
vamente, ás 12.15 e 6.00 hora.

O Lil'a, este ano, esteve na

iminencia ele peder um destaca
do folião o lord Solon.
Entretendo lord Sol0n, teve

saudades do querido Clube da CRARLAUTD
COLINA e veiu de Tubarão, pa-Ira o formidavel blóco: A MARI- dirá logo sorrindo: que produto
NHA VEM AI'. ,maravilhoso! =-__,.. --,-=
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\.:;1 Ii'lUCIBE.·a a sessao-O rolo N· 20126, do Inconfundlvel FOX AIRPLAN .NEWS--Jpre�osti e Semana Sonora N. I Nacional da D. F. B.
,_...
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��j'�t8f

CDARLAUTD

FLORIANOPOLIS

�.' "

OOEON, o líder dos Cineanas

C_O·MO GOSTEIS
r

EanoçiOr
2.$000

"Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianopolis. 27 - 2 -1938

CARTAZES
DO DIA

INGLATERRA - Viagem
recorde: Londres-Cabo-- I .on- Festival de

A ..te

IUm2ll única "Sessão Li
der" em face dos festejos ROYAL, às 2 horas:

�

carnavalesees Preludio de amor e u .. .,A grandiosa comedia ca.ntada I
Noite triunfal.

R I'
- -

I., Fox calcada na célebre peça
-A'S 5 e 6,30 HORAS: e Ig Iao

de SnakebrlCé're e vivida de uma Ritmo ardente, (sus- IIr- I-_) 830 h Haverá hoje, ás 15,30 horas,hrma ador a ve] pela não menos pen�as as sessoes coas. oras

adorave] E:IJ3ABETH BERG- devido ao carnaval.] na Casa Paroquial, doutrina para
os operarios e empregados.NER e pelo fino galã LAW-

__���������������������nENCE OLIVíER

IComo gosteis.
Dará inicio á sessão, como de

costume, a apresentação'de mais
um selecionado e incomparavel
tolo do fOX AIRPLAN NEWS
-- o único jornal cinematográfico
que informa as mais recentes no'

vidades, viajando sempre de

������������--,��E:xar"V"\��s de Direção dos profassoresda �nc,�nta adrT'lissÃ("\ ..Joao Roberto u'\11r,reira,.João
dara h/largaria RESULTADu DA PRO- Rornario Moreira, Elpidiodinha VA DE FRANCES:-Frede- Barbosa e Wilrnar Diasrico Pedro Bavasso, 9; Mau -

Funcionará este Curso a partir de 15 de março do correr.;Tivemos ontem o grato rilfo Roberge. <J; Neri Rodri- te ano, preparando alunos para os exames de Madureza. na fórma
prazer de receber a visita gues Bittencourt. 7; Amauri

ela Legislação Fedc:rvl. .

da encantadora menina-pra- Cabral Neves, 7; Nestor No-
O� exames poderão ser PRESTADOS EM QUALQUER

digio Margarida Kuhlrnann. vak, ;; C��lo� d� Lu� C�s- ESTABELECIMENTO DE ENSINO SECUNDÁRIO DO PAfS.
que se fez acompanhar das I ta, 5; Otilia u\ontz, 5.' \11 -

As aulas funcicnarão todos os dias ureis, á noite.
graciosas meninas llma do ton Rezende, 3 e REPRO-

'.

" .

V I P
.

B d t d VADO I MATRICULA:-Para a matricula, os interessados poderão diri-"Amanhã, às 6 horas, uma úni- a e ereira, erna e e a ,.

D D PRO gir-se á Séde Provisória do Curso, á Praça 15ca sessão com a extraordinaria Luz Fontes, Marina Cuirna-
. RDE�UOLT,_A� ROAFI A �1 -I d N b 3 d W I D'V VA E o'" A'-l"es e ovem ro o. com o r. I mar las.comedia da Warner, rães, Maria Stcla Bastos, era

.

L \J
'.

,

,-

'I't N ak 10 Frederico Pe (Edificio do Antigo Correio-Andar superior).renuncia nu interpretação magis- O rei do rink Wendhausen Brito, Ruth" ar ov ,;
. .

-

" 9 � 11 14' 16 htrai de três grandes attros:WAL- DICK PUR- 'Gualberto e Maria Tereza dro BR vasso, 9; Maurílio Ro - Horano- as e 3S oras..: com o DOVO astro
7 OtT M it 7LACE BEERY. BARBARA CELL e ANN NAGE�. Bastos. ber�e, ;. I la

.

OrI Z. ; I REGIME DE AULAS:--O regime de aulas obedecerá, em tudo,;,STANWYCK e JOHN BOLES
_ -0- A linda declamadora e rnu- Ne':. Rodrigues Bittencourt,

aos regulamentos nrescutos para os Cur-ltlellsagem a Garcia. CINES COROADOS sicista Margaridinha veiu con- 7.: Carlos L. Costa, 6; A�all" sos secundários do Pais, com [requênciaO inicio da estarrecedora cinta
1 I 'lidar-nos para assistirmos o ri Cabral Neves, 6;

.

Milton
obrigf'tori:.-, provas mensais e parciaisj.iseriada que é um cascatear cons-, REX" 2 h. festival que realizará no pró-, Rez�n�e, 5 e Aldo Di Ber-
boletins de aproveitamento, etc.

"

d
'

r
'-

, as oras.
.

áb d di 5 t t nardi 4tanted e

é''nGoçRõAesNl,nTe��:I� C1 /EntRé'IS'- " O Inisterio da capa XImo s a o'c ta 'lhno ea �oi' "

preta fi por w 1 -1
h I J rnada Alvaro de arva o. cujo ] CADR1AN MORRIS c ANN e��atn O a e O

produto reverter \ em benefi-! Malas velhas otn
..

RU'THERf-:ORD SlnlSra.. cer a-; "."

A'S 5 6 30 HORAS CIO das obras da Catedral
I I V'G

•

I
-

e, :", I: de P "," t
. I se qua quer ma a. ai-senel°/t"eu·os (a n.a�

O último trem de Metropco ,tan.a, o [dev ....Anono a domicilio I
Acla-se aberta à inscrição ásl°irtl.a. • Santa atarina e asso- ."

d E dA'S 6 HORAS·. Madrid.
. -

d D 'C
' Tel. 1436-- Chamar Pinho V"(!8i1 por conta io sta 0, no

ciaçao as amas ce an-

dade.

I
-----------••Q�.G.!

°I
C r é d i toM u t u o P r e d i a I !I"

oi
-,

dres.
INCLATERRA-O rei Leo-

Escola de
Comercio CURSO DE MADUREZA;

ODEON� o lider dos poldo visita Londres.
ITALTA-Tríplice lançamento

de subrr-arinos na Italia.
FRANÇA-Paris-Santiago do

Chile em 58 horas.
FRANÇõ.-Despedida do ge

neral Gamaud, governador militar
de Pa,is.
ESTADOS UNIDOS-Os

eiliemas

PROGRAMAS iílE HOJE:
/-\'S 2 HORAS;
A suavissimo C(H,;edi(j da Uni

v, [' ai com a interes: ante gar( ta
BAhY IANE entre MARY
AS

r r-r:
-

'""orE Pi-'YOR...... Vl\ C 1\ U R 1:\. ,

em notaveis perlcmances:
Do cOI-aeão.

Uma págil1a vibrante de hero
ismos e sacuíicios de amôr e de

tributos ela aviação.

Departamen
,to de Edu

cação
Ginasio Catarineneo. até o dia'
IOde março, no L'el'8ltaz:neQto'
de Educação.

avião ...

Recentemente instalada a rua Tiradentes rr 7,
com as mais modernas e aperfeiçoadas maquinas,
provida" ainda de um pessoal especi�lista na arte,
acha-se portanto, em condiç?es supen?r d� atender
a culta população: desta capital e do interior �o .[8-
tado, no mais variado trabalho da sua especialida
de: em tingimento e lavagem de chapéus e e� g�
ral em roupas de homens c senhoras, na.s .mals d.t
versas cõres e pelos novos processos qUIITIlCGS mais

seguros e garantidos. Atende�se chamados pelo
telefone no. 752. JOÃO NUNES

Assistente licenciado do Prof. Sanson, do Rio de

janeiro. Membro Efetivo da sociedade de oto-rino
-laringoogia do Rio.

Chefe do serviço de olhos, ouvidos, nai iz e gar
ganta do Centro de Saúde Pública de Florianopol's

Boa diges
tãD"e boa
disposição

Tinturaria S E L E T A

FOX AIRPLAN I
NEWS N.20x26

I�HINA--.A guerra Sino-Ja
ponesa.

ESPANYA - Uma notavei �iiõiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiõiiiiiiiii��iiõiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiõiiiiiiiii_iiõiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíol
I.onRtrução daE tropas espanholas.

i

.�. ,y��#Jrh"�,�,:,,ôÍ,'I:ó�� ô� ·

-0 _�i�������%f�rP-· �

t'!���

Especialista em Molestias P. operações de olhos,
ouvidos, nartz e garganta. Eletricidade médica

Dr. J o ã o d e A r a u j o

Pagando Sernpre

Não é exagero afirmar
que o homem revela, por
suas atitudes, a maneira pe
la qual se processa a sua

digestão. Quando digere
bem, apresenta-se, via de re

gra, senhor de S!, calmo,
refletido e bem disposto. Já

! quando digere mal, não do�-
me hem de noite, torna-se_____________l1li1

-

durante o dia indisposto, maf
--------------------111 humorado, írritavel e sem

! tenacidaoe para os trabalhosEspecialista em mo/estias do aparelho gentio urina-

I que requerem paciencia e
no do homem e da mulher=Mo.estias de senhoras:

perseverança,Tratamento moderno das afecções utero-ovarianas. Afim de corrigir as má5,,�i-C!Jinica médico cirurgica. Fraturas em geral. gestões, recomenda-se comerEletricidade médica.
de vagar, mastigar bem os

alimentos, ter horas certas
para as refeições. Muitas
vezes os individuos ranzin
zas, que sofrem das vias
gastro-intestinais, só melho
ram com dietas rigorosas, e

com I) uso dos comprintidos
de Eldoformio da CASA
BAYER, que pro!egem" a

mucm'a intestinai e evitam
as irritações provocadas p�
Ias fermentações, responsa
vefs pela irritação do siste·
ma nervoso.

y'

Consultoria a ee abrir
brevemente á

Rua Visconde de Ouro Pret:', II - FLORIANOPOLIS

Sá u I O RamosDr.

�"'\�:.!lo)
,��
''16iw'

�I
�}�"!<...�

J��
?�*
�
}�
y��

:�� JURACY DE MELO NUNES, resi.
dente em Itaiopolís, contemplada

com o premio maior de Rs.
5:175$000

WALDIR e WALTf�R PACHECO,
residentes em João Pessôa, que fo
ram conterr.plados com o premio

maior! no sorteio de 4 de
janein) de 1938.

Assistente do serviço de cirurgia e ginecologia do
Prof. Brandão Filhó. Ex ginecologista da Fundação
Médico-Cirurgica do Rio. DireÍl>r do Instituto de
Previdenda Clinica do Rio. Sub diretor dJ seI viço

médico da Assistenda àentaria infantil do
Rio de Janeiro

Consultorio a se a.brir
brevemente á

Rua Visconde de O�lro Pretr>, I I FLORIANOPOLlS "

. ,

'_ ,.
>

.." ��--_:__--

4 de março

HABILiTA!-VOS!

4 de N'larçO

lNSCREVEI-VOS!

M o"b í � i li t� i O s e Tapeçarias

'o<� Apressai-vos, pois, em fazer a sua inscnçao na CREDITO MUTUO PRE.
";:;';,� OIAL, V. S. não deve vacilar um só instante
•4
•

! 4 de março,! . mais s�mR:�i:;idaver 4 de março! !�� �

�����o��--------•••-------......•
•

� �:':..- '

...

- ", .. -,"'"

.-::,(

TAIIETES E PASSADEIPAS
TECIDOS PARA ESTOFO E DECORAÇÕES

TAPETES DI:. r INOLEUM CALM4R
Sempre PELOS MENORES PREÇOS

Importadores e exportadores ,- Vendas por atacado

65 Rua da Carioca - 67 == RIO DE JANEIRO - Tel(�gr. NUNES

Para pedidos, croquis e orçamentos dirijam-se ao representante
, "

S·I· Rua Trajano N. l-(sobradoFrancisco Bittencourt I velra-Caixa Postal, 93 - Telefone, '.1 ,II�:3
Florianopolis
Santa Catarina

Telg•. cabogramas e Frabisil"

fonogramas

\ \
(i
L
J

, ",
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r; i TA BEM S�-US 'FILHO�

esquina da Trajano

Lindas e graciosas confecções para meninas te garôlos só

na A CA PIT L.
--------------------------------_._-_._-------_._-

-

COt1selheiro Mafra

quinto-feira
3 de Março

a KtliIlIul .

. .:' bJtiJlÜd'
.: ,��

Para o Norte Para o Sul

o Paquete ITAGIRL\ sairá á 27 do cor

rente para:
Paranaguà, Antonina,
Santos, Rio de Janeiro,
Vitória, Baía, Maceió,
Recife e Cabe.íelo

Cargas e passageiros para os demais por
tos sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro.

AVI•50 Recebe-se cargas e encornendaa até a vespera das saídas dos paquetes
.IaIl e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesmos, á vista do a

testado de vacina. r\ bagagem do porão deverá ser entregue, nos Armazer.s da
Companhia, na véspera das saldas até áf, 16 horas, para ser conduzida, gratuita
mente para bordo em e.nbarcações especiais.

O Paquete ITAQUERA sairà á 5

março para:

Imbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre

ESCRITORiO-PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 SOB. (FONE 1250)
ARMAIENS-CAIS BADARÓ N. 3-(FONE 1666)-END. TELEO. COSTEIRA

Para mais informacões com o Agente
J. SANTOS CARDOSO

���'�., .

As maquinas M E R C E D E S
da maior fabrica da Europa, especializada
exclusivamente na fabricação de maquinas
para escritorio, desde mais de 30 anos.

Maquinas de escrever portatels - de 3

preços diferentes.

Maquinas de escrever "Standard" -
com carros de 24 a 60 cms.

Maquinas de escrever eletricas _ mais

velocídade-c-grande numero de copias.
Maquinas de calcular "Mercedes Eu

klid" _ as mais rápidas e mais di
ciéntes do mundo.

Maquinas de somar "Astra" -portateis
e eletricas.

Mostruario e informaeões:
nO:3 fundos da Tabacaria Baiana,
Ru? TI ajano, 4.

REPRESENTANTE:

God:)fredo Entres -"O Postal, 59

W!
. ����t���� ===---------- �!(i:.;+� ...��l� � ....�� .:..e.J

�� A Favorita �� ._-- �"
l�

�J�

� �
� Em loteria ;1 sua favorita �

�

ELIXIR .DE NOGUEIRA
Empregado com successe em tod.

u molestías provenientes da arJlbllllII Impurezas do sangue:

FERIDAS
ESPINHAS •

. ULCERAS
ECZEMAS
MANCHAS DA PELLI
DARTliROS
FLORES BRANCAS
RHEUMATISMO

"QitI.... SCROPHULAS
SYPHILITICAS

Rua Felipe Schmltd rr 7 e 17 a

··AVARIA·_·
- Milhares de curado.'�

'!

lRAHOE DEPURATIVO DO sAi

EVOE' ! MOMO EVOE' !
vem aí e hospedar..se-á na

Casa das Meias?
de FERIS BOABAIO

Unica deposítaria dos afamados lança-perfumes
RODO E RIGOLETO, RODOURO METALICO E DE LUXO, PIERROT E

PIERROT METALlCO _. SERPENTINAS E CONFETIS TAMBEM EM
GRANDE STOCY.: E PELOS MAIS BAIXOS PREÇOS .

DA. INEGUALAVEL CIA. QUIMICA RODlA BRASILEIRA E ELEQUEIRÓS S. A.

Já chegou a grande remessa para o Carnaval afim de ser vendida
por preços excepcionais

AprDveitem Foliões

Otima vantagem para revendedores

Casa das Meia.s Rua Felipe Schmidt n. 2

o saboroso CAFE'AVANTE

Médico do D. S. P.
do 'Estado

CLlNICA GERAL:
PELE e SIFIUS

, ,
�-__,_. - --

I

I Dr. P. (amara I
SimõesPuro ou com assucar é vendido na

Casa "A SOBERANA"
2 - .. Rua Felipe Schrrudt .. - 2
ESQUINA DA PRAÇA 15 DE NOVEMBRO

Diagnostico das molestias da
péle (dermatoses em geral)
sob confirmação micrqscópi-

ca e de Leboratosie.
ELETRICIDADE ME'-

DICA;
ALTA FREQUENCIA E
.

RAIOS ULTRAVIOLETA.
Rua Tiradentes, 14-Sob.

Telefone, I 167.ó;
Atende diariamente: �as 8

I
ás 9 da manhã e das

II4 ás 7 da tarde.
_-

--

.....-

A Casa Mqscelanea

não precisa de reclame, visite suas exposições e

verifique os seus preços

R. TRA.JANO N. e
Florianopolis

;�.;.
------------------------------------------------�--------�------------------------------------�-
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n, 70. - Phone- t 277. -- I Ru& Trajano, rr 1 sobra.ío

I�j Postal, 110.
__II Telephonc n' J.458

'�':':iq

Dr. Osvaldo Wanderley da II
Costa iI

I�
Advoga na capital e no interior deste e do Estado de SU.n- ): �.�ta Catarina.;�:� !:!

Escritorio' Rua MarechalFloriano Peixclto, J 31 l.iJsobrado sala n' 1 ! i
SANIA CATAFINA i i

__-=-'-=;:;;:__"1 ..._.J •

Bacharel em Di refio

MEDI (;0
Especialista em moles/ias de creanças, nervos

�./�:fs.:__Ímpaludismo e moles tias da pele

CLlNICA GERAL
VIas Urinarias

7ratamento moderno das
mo/estias do Pulmão

Consult.-R joáe Pint::J, 13
1 elelon-, 1595

Res. Hotel Gloria-Fone 1333
Consultas das 13 ás I 6 hrs.t
-----

Tratamento do empaludismo e das moléstias da pe
le e nervosas pela fiutohemotherapia

i Consultoria e resídencia-Praça 15 de Novembro. 13 I
I TelefOiJe, 1.584 _jConsultasi=Des 8 às 11 e das 14 às 16· horas

Com prática nos hospitais europeus

CLINICA MEDICA EM GERAL
Consultas das 10 ás 12 e das 16 as 18 horas.

ENGENHEIRO- �IVIL

R A 10 X
GABINETE DE ELETROCARDIOGRAFIA

CUNICA
Curso de aperfeiçoamento em doenças do coração
(diagnostico preciso das melestias cardíacas por

traçados electrlcos)
CLINICA DE CRIANÇAS DOENÇAS DO SISTEMA

NERVOSO
Ondas curtas, Raios ultra-vermelhos e Eletricidade

médica
Laboratorios de Microscopia e Aná

I ises CI j nicas
Exame de sangue para diagnostico da sifilis (reaçõe, de
Wessermann, de Hecht Tzu, Kahn e Sachs Zorge) Diag
nostico do impaludismo, Dosagem de uréa no sangue etc.

Exame de urina (reações de Aschein Zondeck, para dia
gnostico precoce da gravidez), Exame de puz, escarro, li-

� quido rachidiano e qualquer pesquiza para elucidação de
fl

'

diagnosticos.

��'I�. Fernando Machado, 6
, TELEFONE 1.19

FLORIANOPOLIS
���----------��������
� IOr. Ricard-o-II· Accacio Mo-I
Gott.srnann. reira

".����Aq��������������Nl(ê
M �
� Cálculo de qualquer Planta.execução, fls-

I�� estrutura em con- cal lzação e direção
� ereto arrnado de ob- as

� e ferro Aparelhamento �om �
� pleto para constr-u- �
� ções de pontes em �

� concreto armado �
� �
I Omar Carneiro Ribeiro �

;
g\� Rua 15 de Novembro, 416 .•

SALAS 12;� l�DAR
�
�
�
[�
� oo.oeOG
� .e�e.D••O

r I.·. Obras contratadas no I· semestre�
de 1937

. � donte em concreto armado sôbre o Rio Passa Três (Estr. Curttíea-S. Mateus) �
JIf�1If Ponte deconcreto armado sôbre o Rio S João (Estr. Curitiba-Ioinvile) !Lj��� CONSULTORIO.--Rua Tra-� Prefeitura e Forum de Mafra P".Il

� rupEscolar de Mafra ano N. 1 e das 10 ás 12 e

� Grupo Escolar de Rio Negro � das 15 ás 16 112 horas.
� Grupo Escolar de Irati � TELEF. 1.28S

� ������d���e��m���alN��r�itdencias em Tijuco Preto (Paraná) � RESIDENCIA- Rua Este-

m Dis c i i vruçõ i sie : •. otura n
.

� I' ves Junior N. 26

I. � .���pz��i2;ç'������VAV'A�7X'._ T.ELEF. 1.131
_

•

Curitiba • ParanáTel. 1503

tÓI io de advogacia á rua

Vísconue de Ouro Preto

tem seu escrip-
Ex-chefe da clinicá do Hospi
ta] de Nürnberg, (Psoreesor
Indórg Burkhardt e Ptofessor

Erwin Kreuter)
EspeclaUsia em cirurgia

geral
alta cirurgia, ginaecologia, (do
enças elas senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plastica

PARANA'

gania - Pescoço
Consultas da" i O ás 1 2 -

das 16 ás i 8

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

Res. Rua Bocayuva, 114
Te!. 1317

Dr. Carlos Corrê;

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestías de crianças
Diretor da Maternidade
Medico do HospUal

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 I {2 da manhã
e á tarde - Consuttorio.
ANITA GARIBALD!, 49

I Dr Aderbal
da Silva
J\dvogado

P. 15 de Novembro, 3 506.
Fones 1631 � 1290

R.

Advogado

:. ) , .':"....__.,

I
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G Z E :t:_.�
- _. --:.-

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

REDATOR: Carlos L. da Luz

A turma alvi-negra cornr.:>reendeu o seu

t:>a,:>e', r(�f3Iizando um bom treino com o Iri� F:C'�
O�J];'�;�� �;e�"á a fjgu ra que 0liivros novos l�::�::za:tée h�je tO!:�it:d.:o����f![; ;-;;g;�h-;i�

..

--dã�íight,
�rti�ll1e�i e Aldo Luz irãol A triste aventura do Ma_!�e!sonalLdade e pela obra do 1-, .

S- P I matou
fi,;�z�;�e raa próxima re�iata 'l ����jO g�iC,���ã��e-�-[r�·ã��lnc�d;dt��\c���I:e�A��riste �vcfl·iem �O tua �!!_o!�... a

t.

Pongettí-Rio. tu:a do Mavioso DllcéU: e per-

esposa a tiros de revéIver
Perante a-·

-

id i , les r'- I [eita e pertence aos Irmãos Poo·· U*"", II
mativi ade destes _ . • _-o _....................

dai! clube , r"�n';IHt'rnos logo, que I ,eap rtd n I a (iOS Ne3te seu I,ivro adrni.ave] s�b gctti.
sómente o Riachueto ddeoderà' Portos todos os aspectos, o sr. ArauJo Se1lfund.o referiu ua políeiia, o uxoriclda

I G
-

d J' O Segredo do Morto. da I'!'l

o remo llorianopolitano. uimarães .' ernoustra que acrmra
tiary Plum--Livraria surpreendeu a mulher falando intima-

E' um, vergonha, sendo o Termina boj! o prazo para a I
Dirceu e s.e enternece por Mari- Moura--Rio mente, pelo telefo.ne� com 11m homem

1.?_iachuelo a arear e:Jm esta res- inscrição aos exames de admissão' 11:-1. Através dessa sua obra ho I desconhe-eido
ponsabil+' vle sozinho. ,de terceiros maquinistas, comissa- nest�, escrita com clareza, esses Estamos diante do 11 volume'

IE' plcr.iw oue os rapazes nHr-lrios, praticantes de piloto, clndu-llsent,meGto.; procuram adarar-se da popular «C�leçãoMisteTI\). E' S. PAULO, 25-Eram pre-i'o corpo Uoí tran,fel;do para o

tinelinos auxiliem Alfredo e Lsla. tores, maquinistas, motoristas, etc., áquelas p:!s�àas, qua l ..h os pse.i- um livro sugestivo., I cisamente 24 horas, quando um, oecroterio do Oablr:et.; i\1odico
para vêr n pavilhão rubro trenu- na Capitania dos Portos. donymos de lloma!!,l e d. D,)- O seu enredo.e atraente. Dl' homem bem trajado, com a Iisio- Legal, no Ar açé ,

lar no m "�;o p"lorio5o. rotéa. E porque é h )o�;ta, aae- remos a prova disto, acentuando
norma visivelmente alterada, en-

E' preciso t;mbem que o Aldo
-

Polira dI Milura Ferro s�r da sua gr2.il'lc! eirnpatia pelo que Joh!l Smith um detetiv.e �U;- trou na Policia Central e procu - Os disparos não fo-
Luz !" ".ur.ia, p.;!"3 ·defender junto

Dr.
Advo ado) b:ografado, não. esconde a du�i to" humano � rnu.to �ero�lmll--- I

rou pela autoridade de serviço. rai'A ouvidos
cor.'! o Riachuelo e Martineti R. T

. � 1
dosa nobre aa de Ocm,wga, nao I ve-se envolvido um rmstenu par e Estava de plantão o delegado

I
� ua raiano n, "1

' .

t dos os s U' A f' Ih do g orioso remo da nossa capital. ��������JC�:;S']� ''lI:� nega o S,-=II cararnento <cm IY 0- se eSClilfe�er eXlg�. o e,
ssunção T't o, o 50. distrito,

�- � M I AI G· �� I çambique e não tenta realçar a dote .. de inteligencias. ao qual o desconhecido foi apre-

II.� anoe ves areia d.
. . .

Q d
.

li.vai F C. � ,
me roere e passiva participação uan o surge entre os convi sentado. Levando a mão ao bolso

. . . I � Hlgtna M:ria Garcia � de D. Darotéa no doloroso dra- I dados du�a festa promovida pe�- da calça o homem retirou um

C? sr. Antonio f�letra, vrce- � participam aos parentes e � Ira do poeta.
..

lo seu amigo �ray Manaers ve- revólver e apresentou-o á autori-
presidente do

...

AVal, pede-nos � pessôa� de suas relações que {oi Mas, como � historia não �� se pouco depois em
_ f�ce de um dade, €xclamando: <Dr., mate

para tOiSU público.que a diretoria I ij sua filha ELY contratou � I
faz :o.n �evanelO� e a cnuca b- T�ubo de. algumas. )Olas falsas. minha esposal»

deste clube, 11&0. se re5poosablllzd \ � ��a��:�J�m o sr. AMIR � terana eKI�e exahdãf) corn.n qual- I fato e� SI pouco Importanl� ma�
I O homem que �ssim falava,

p�r qu:·dquer artIgo ou cartas pu· ij � q�ec �e!lta�lva de CO?heCHDe,nt,), que pOi! em alvoroço os CIrCUQS

jleVlldO
para o gablOete do de-

bhc.,d." t? ,,,f,,c�cia ao. jogo Il! ��Jê' . .l.2_-2;;-1938 ii '.'J' "u,..do, do ,1"'0 ,ob,� tant,:' �nando de"obrem a ,na legado. declinou ,na, identidade.
-(Iva[ e i zg!le zren;)e, CUJO fim II� T&.�&.� � Dirceu.' que l�m, alem do rna(I�, prohss.ao. rra�ava-se doengellhetroda Llght.
I! !_omente ro.per as r�laçõ.'s. de � � Ely , � o mento meshmavel de lios ore- Chllvers

..
9 «Abutre» em Yancy Granville �arris, de 42

a.mzade entf,� os dOIS antigos I ij � e �� � recer uma resenha de toda3 ai temp"Js suspeito de contrabando,
anos, casado, residente á rua

l.'lvau. It���1 Amír ��% ltambé, 267. Yancy, nessa altu-
--

r.� I� I
ra, maIs nervoso se mostrava,

C. N. AI do Luz l,*:::"",J Banco do Brasi
/ �:�o f?c�:,:�:�:�id: o:�;,idd��

Recebemos da diretoria do C. pendencia da Central, emguanto
N. Aldo Luz um ofi::io1 comuni- (�! u b 5 de N 0-

Capital 10tU100:tJOD$OOO se processavam investigações pa'
cando ter sido eleita a nova di- ve rnbro FUfldo da reserva '259.746:100$000 ra se aquila�ar dI, que houver&.
,daria que ficou assim constituida: f,STREITO O revólve�1 examinado ligeira-

Presidente, Acioli Vasconcelos; De ordem da direitoria, tenho EXECUTA TODAS AS OPERAÇÕES BANC.\RIAS mente, apresentava 5 capsulas
1· vice-presideõlte-, JOáa Souza; 2· o pra7.'!r de convidar aos srs. AGENCIAS E CORRESPONDENTES EM TODO O PAIZ deflagragas.
vice-presidente, Oercino B"klh(); I so�iGS e exma� famdias, para os AGENCIA LOCAL RUA TRAJANO, No 13

I' secfetuio, M.,)actr 19uateml da b:des carnavalesros que levare- Abena, em conta corrente. os segúintes juros:
";ilveild; 2' secret;uÍoJ João LopeJ; mos a. efeito nas dias 27 do cor· Dep. com Juns (CO�IJ'lERCIAL SEM UMITE) 2% ala
l' tesoureiro, VIcente Djgiac�mo ren.te, e 1'. de. Ma�ço, � bem Dep. límttados (liméte de 50:000$) 3% ala

(reel,�ito); 2' tesoureiro, Antonio assim para n ma'loée Infantil no Dep. populares Cdcm de 10:000$) 4% ala
'"

( j') d d O d 28 d 16' 20 h Dep. de aviso prévio íde quaisquer quantias, com retiradas tam-
;::>lIva re� tlto ; ora or, r. sval- ,a ,as as 01118, \

fi' e Irmãos menores de bem de quaisquer importancias),do Bul':ão VIana (re�leilo), dire- para I nos
com aviso prévio de 30 dias

p" de rcg,'itas, Nazareno Símas; SOCI3S. idem �e 60 dias
diretor de galpão, Alfredo Espin Tenho tambem aut mação idem de 90 dias
LJLi (reelelto); dirdor de Mat. para avisar aos srs. socios que DEPOSITOS A PRAZO-FIXO:
Flutuante, Oliando Simas; repre-

só da'rá ingreSáo acs bailes, além pf\ 6 mêses
:;entilnte, junto a Liga Nautica de do convite expedido, o talia de por 12 mêses
Sta. Cl.íarina, Acioli Vasconcelos J aneno. Com renda mema.l

(rêeleito) e M)il.cir Silveira (re- Os m. soclas que se acharem LETRAS A PREMIOS.
eleito); suplentes, João Souza e

em atrazo em suas mensalidades, por 6 mêses
.Nazarcno Simas. devem procurar o sr. Arnald por 12 mêses

Sdva, cubiadcr,na séde do Club. Sujeito ao sêlo proporciona.l.
1OI_ d '...... d· diariamente, das 18 horas e� Expediente: das 10 ás 12 e das 14 ás 15 horas
...... 'lRCO e .....,re do \. _

1J:D I ''&. I
mantê, paia receber o respehvo Aos sabados: das 10 ás 11,30 horas

�puSali•. eA-, ftlgl·�CO a' convit�. Endereço telegrafíco: SATELLITE
U.e alllt..� ovatarlua �

TELEFONE

Interrogada pela policia, An
gela Vasques disse que o enge
nheiro Yansy GI anvil!e Harrys
e sua esposa, Leonilda, tinham
uma única filha, Odete de 15
anos, que não se encon'rava na

pensão, por tc:r ido passar o dia
de ôntem na casa de parentes,
cuio endereço não soube decli
nar. O casal vivia na pensão ha
9 mêses e jámais Angela V iisques
e qualquer pensionista percebe
ram a existenc�a de diss:!nçõ�s
entre marido e mulher. Vive
ram sempre bem, pelo menos

aparentemente. O uxoricidio cau'

sou geral espanto entre todo� 05

que residiam na casa.

Referindo-sE ao crime, Ange
Ia Vasqu:s afirmou que não ou·

vill:l os diiparos-no que foi cor
roborada pelos pensionistas, colR
tituindo �urprez..t para êla o apJ
recimento da policia. Atribuiu
essa circunstancia ao fato de es

tar o dormitorio do casal na

parte esquerda da casa, bem
distante das demais dépendeaciaso

3.5% ala
4% ala

4,5% ala

A causa do crime

Morta DO leito

No pCl�dio n. 267. da TU:!

ltambé, onde o delegado chegou
momentos depois, acompanhado
do :"scri vão Brrto, está instalada
a pensão ..S. Vicente», de pro-
priedade de Augela Vasques. Regress3ndo á Central, a de

Todos os pensionistas haviam legado Assu,lção FlIho procurou
abandonado seus dormitorios e ouv�r a criminoso Yansy Caran.
trocavam imp(essões no chall». ville, poré� c engenheiro ainda

1\' chegada da autoridade, se mostrava excessivamente fler

Angela Vasques conduziu·a para voso e inhibido de falar. Assim
um quarto, orde, em um leito, mesmo, todavia, referiu-se ligei·
em decubito dorsal, se enCO:ltra- ramente ao crime, dando a en

va o cadaver de u'a mulher. tendpr que sua esposa não pro·

II cedia corretamente. Já havia -sus-

Não houve luta peitado do seu procedimento e

�hoje, á tarde. cham'lndo-a ao

0. dormitorio apa�ecla em i telefone, surprcendeu-a por um

perfeita ordem, denunCIando não' trllncamento de Imha, falan-:lo
•
ter havido luta. Nem mesmo as intimamente (:om pessôa descQ
roupas de cama estavam em de- nhecida. Após o jantar, falou-

Internatianal Machinery Campany sordem. lhe sobre o assunto e juntos in-
O cadaver, que apresenta um gressaram no dormitorio. Ness�

O Conselho de Admistra- E h· dR·
ferimento de bala no ocipit'1i e ponlo, o uxoricida interrompeu

'�lO
.

do Banco de Credito I ngen el ros importa .. ores· 10 três outros, de igual natureza, no suas declarações, em consequen-

)'pular C ,Agrícola de San- S A I
. peito, foi iclentificado por Ange- cia do nervosismo, sendo enca-

v�""\ rs. gricu tores e IndustrIais! V
.

h d 'A' . j

ti' Catarina, de acordu t':om Ia asques como sendo ° de mm !l o a SSlstcncla, on'le per�

.J art. 23 de seus Estatutos,. .fI.umentl! sua produção, fazendo uso dos mais potentes e econo· Leonilda de Lima Granvile Har- maneceu em repouso, para ssr

, ril1vida aos srs. acionistas miCOS, TRATORES, AUTO PATROL, COMPRESSORES, BRITADORES, NI� ris, de 39 anos, e esposa do �'!.vl��_��s!:r!f�r.T_e2�<;: ••_.

dêsse Banco para a sessão VELADORAS, MAQUINAS AGRICOLAS E PARA TODAS AS INDUSTRIAS. �enenheiro Yancy Harrys.
,� Assembléa Geral Ordí- Momentos depois, chegaram
':'<iria a realizar-se em sua Motores a olao crú Diesel "Caterpillar" os prritos da policia técnica, sen-

..... �de á rua Trajano no. 16, dr) batidas varias cha_l)as e exa-

��s J 4 horas ao dia 9 de Peçam informações e catalogas a.o Representante e Ven- reinado o dormitorio, após o que

! Jarç() du .;o!{ente ano. afim! dedor. eXClUSiVO no Estado de estupefacientes e de aSi&ssí.
de tratar se do seguinte:

1-1 A V • A
nio, é um dos convidados-mas

a)---aprovação do Relato- I� _ não por n,uito tempo. John Smitb.
;) eri parecer doConse-· (uve o tilo que o abate. Prefei �:u ra
FJhoiseal; Escritorio Rua Canso Mafra, 31 E, desde essa momento, vê-se: Municies.b) -ei�ição do Conselho metido numa e metido numa ema- t1
fiscal e seus suplentes. FON E 1561 CAIXA POSTA L, 140 c"nhatla teia de acontec)mento& A Pref�itura da Capital esf.n

I Telegramas c'Avila" FI' I' q,ue torna inumecas pessoas sus- cobrando o imposto de patente
Flolt'�anopo�is, 23 de fe- ( Or I a nooo I S peitas, de�ee o dono da casa

I
por venda:; de bebidas e fumo••

vereif� de 193L ������������������������������������Ia� a frurr�a Mary �ngdl... rJ���e ao lo Rmeslre.

4% a. a .

5% «

Assemb;f;a Geral
Ordin;(!ria

EUGENIO SOUZA 1.114

r Secretário
. . , � '"

.

],.,',' .� ,/ 'I' .
.

'

• I' ",' , ,.. ,
" ' I J ,� ,'I' 1\ i.

' �
, .

� 1 , o',

CONVITE

'"""
" ,

Escola oe

Corneroio

Até o dia 6 de março, .."stará
aLerta a matricula, ás inscrições
aos exames de 2a. época da Es
cola de Comercio.

f, ...
\
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PA IN FEMININ
I
) Direção

1J Y R O l E Z A As

c..ie ROSE MARIE
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Bonet com ponta e g .avata

bordada com um escorpião Os homens que têm levado tombos d'aqui a d'ah na vi·
____________ d'\, diz Clark Gahle, têm mais oportunidade de subir na prolis-

eão c:nernatografica que aqueles que nada sofreram.
Material PI eciso;--1 00 gramas de lã de 4 fios, côr Gable com isso não quer dizer que êle é melhor ator

ele café com leite; 50 gTl,mas da mesma lã côr de banana; 1 agu- que os outros, mas insiste que se alcançou algurn sucesso, deve-o
lha de crochet de 4 rrnnls. de diametro; 1 agulha de tapeçaria. ás díirculdades que encontrou na vida.
O BONE I-Ponto empregado:-Malhas cerradas: malhas }} Neste neg< cio de representar». d.z êle, «é sómente de
cerradas com gai�as e �a!has cerradas ordinarias. Malhas cer-I pOIS que o �omefJ' atinge urna certa perspectiva q'Je ê!e percebe o

rodas cem ganas: plca-fe a agulha para traz numa malha da

I que lhe signific<,m os esforços e

carreira precedente, 1 laçada, traz-se de volta 1
. alc;a.' 1 laçada, associações que teve na vida.

escorregam-se 2 alças. Malhas cerradas ordmanas:-Fazern- Falo com toda a franqueza quan- Ateneão para os me-

se como as precedentes, mas picando a agulha sob os dois ladM do afirmo que nãlo trocaria mi- nores detalhes
da malhas da carreira precedente. nhas experiencias numa fabrica

. Execução. A cópa -Começa·se por baixo; fa�-�e sem de borracha em Akron, Ohio, As crianças pensativas, ca·
costures. Trabalha-se dando sucessivas voltas. Monta-se urna CPI' nos campos de petroleo de Ak- bisbaixas, dístraidas e qtle

.

c'einha de 84 malhas e fe<.ha-5e em rede ndo. lahoma e nas florestas de Ore- estão quasi �empre afastadas,
Fannl-se 4 voltas rétas, depois diminue-se rnalbil IJO gon. por coisa alguma do mundo. requerem vigilancia, pGr isso

centro das partes dean'eira e posterior, e isto em cada volta, jJ;)r;1 Além disso tudo ter contribuido que podem sofrer desordens
se obter um cone de 16 cms, de altura p or 18 crns. de diarn-tro para me dar urna boa musculatu- de diversas espectes, susce-

DO tópo. ra, tambem ensinou-me coisa 50- tiveis de ser ata'hadas no

{Beira enrolada:-j..,gora retomam-se com a Agulh� ele hre a vida que não poderia leí inicio.
erochet as 84 malhas da cópa. Fazem-se 6 voltas em malhas cer- aprendido de outra maneira.» Tudo quanto afete ás cri-
radas com gaitas; estas ultima, devem ser vistas ouando 3e vira ;). Com J 7 anos, Uable era em-] anças

deve interessar aos

aba; aumentando de quando em vez 1 malhe alim de se obter pregado como fiscal de trabalho-] pat!s, nenhum detalhe pode
100 destas. Fazem-se, ainda, 6 voltas diminuindo par� voltar ii <.lores numa fabrica de borracho. ser, como não é. insignifican-

- 84 ma)�as.IPara-se. Enrola-se a beira, ficando o lado que lá rn i Travou relações, por casualidade, te.
as gaitas no direito, ao passo que este rr ermo lado e:!tá no inte- com doi!'. atores e isso lhe abriu
I ior c'a cópa. Prende-se a pontos corridos a bt:;r� da copa, erguen- novos mundos. Empregou-se ramo! A escolha do médico
do' levemente os lad 's do chapéu. Dobra-se plHa dentro a part- rapaz de recados num teatros,
deanteira do tôpo, deixando toda a altura da pa te de tra-z para foi promovido a ator. qu � na!a E' um assunto de magna
Iormsr a ponta. Coze-se um pompon do 6 crns. de diametro e-o Clark Gabh! tinha a dizer DO palco, e numa importancia O que vae des-
lã CÔr'- de banana. 1 I crito linhas abaxo,noite, para ê e inesquecive, falou

I A gravatai+Pontos empregados. - Malhas cerra- ..

d BA" M' Toda mãe deve rodear-se
. b

1
suas pnm-rr as corno mor. orno: oca noite, adarne.>

das.-Corno para o bonet, para os quadrados oa gravata. Para a

Q d d f d f' t b Ih de todas as garantias para
. , .

'd '
{( uan o meu pae ven eu 8 azen a, UI ra a ar C' Dl

volta do pescoço bz-�e o ponto segumte: ItJ.eLOs-bn as c:Jm: "I n � d t I d Okl h ,. "I A escolher um médico proficl-
.

.
.

Ih d h I
e e o .. ramp"s �e pe ro eo e a ornu», (l\s,e e e, « gente .

q)�t�la: 1 a. c; rr !lla· 1 laçada, plca'se a. <'gu 3 e croc �l na
que trabalhava na fabrica de borracha era um gruf-o manso e ci- ente, expenmentando e pro-

cadl ,lOha da base; 1 laçada, puxa-se a hnha; 1 laçada, e�c()rre I vilizado em comparação eom os tri:lbalh"dores dos campos de pe-
fundamente estimado pelos

gan\-se de 1 só vez �s 3 alças de agulha, etc., 1 �alha. ne) ar

pa-I
troleo. Eu fazia um bom ordenado, mas teria pr< feride trabalhar que o conhecem; que seja ho

l li voltar. 21'1. carreira: faz-se cor:Jo a 1,a. mas pIcando
.

comple' como ator por nada. mem consciente e cuidado-
lamente atraz do ponto, para deixar bem aparente a cademha que Depois de um ano, deixei êsse trabalho, Fui para Kansas so, que seja, tambem� homem Dorothy EalDonr
I([ma a cópa. Repete'se e�la carreir-, fazendo sempre 1 malha 110 I �ity e liguei-me 1:1 um grupo de ateres que viajavam de cidade em

de fé, afim de que se possa em '''O ultimo trem
para voltar.

_
. F I 1- d CIdade, representando. Andàmos pelo oéste todo H:presental'ldo em

contar com sua abnegação e de Madl·id�"
Execuf'ao -Qnadrados.-- azem-.;e em a cor e b 1 •

D' d 'd f f'
- sua sinceridade nos grandes O ULTIMO -rR-EM DE

,

\ .

arracas, esrOi8 s e egrc)as. OIS a'lOS eSSit VI a orlm su IClent� ..

café com leIte e 1 em lã cor de banana. Começ.He p�lo centro.
para me tirar da cabeça urna pOlção de idéas absurdas que em c?sos, em que os cuida�os MADRID, o empolgante dra·

Faz-se 1 cadeinha de 8 malhas no ar e fecha-se em r�dvndo. Dlitria p.cérca do encanto da profissão teatral e fizeram de mim um dlspe.nsados ao corpo selam ma de um grande paiz as-

I.a voifa:-3 malhas cerradas na l.a da carrelrÓ. de base, hom�m t do b t t
" perfeitamente emoldurados solado por uma ti'emenda

. ....... ,. ernoera, em ora um an o CIOlCO. •

1 malha cerrada na 2.a malha da CarreH'I precedeute. Lontmua- il 'b' I t
.

t b I I pelos
cUldado� que devem rev01ução val' pôr-nos nu--.

-

l
.... a e uma VéZ encon wu-sp. sem um vm em no o so e . ,

se assim, suce8sivamente, alternando. 3 malhas carr.adas e 1 ma- desempregada em Butte, no Estado de Montana. Foi até Portland, I
dispensar a alma dos peq1le- vamente em contacto com

lha cerrada em cada uma das 8 mail- as da C:1rreua precedente. Oregon num vaaão de carga numa fria noit� de março e quasi
nos doentes, tornando-se pa- Dorothy L3mour, a sedutora

Nas voltas seguintes, fazem-se 3 malhas cerradas na 2.a das 3 ry�a-I mor;Pll' I d.
'" , .

ra Estes uma figura gentil, moreninha que tomou con-

}has cerradas que formam os cantos, e I malha cerrada em (adas! D
ge � o.

. .

t b Ih carinhosa e simpatica, sem ta do coração do publi-. ., epus a.f..ran)cu um emprego como agnmensor, ra ti ou numa
t' ..

as outras malhas da volta precedente; contmua-se. assim at? q'2e o

II
f1of<'sta cortando �rvores, e poupcu dinheiro suficiente para vollar cau�ar . e.mor as crianças as co com seu magnifico traba··

l,uadrado tenha 15 cms. de lado. Num d:'E quadrados Lórda-31?
para Po tland, onde cor.seguiu um emprego na se(ção de anun:ios quais vIsita.

.

lho em A PRlNCESA DAS
• m li de 10� contrastante o signo do, Zodlaco, que corre5ponde ao ,de um jornal des,a cidade. Saiu dêsse empreliO e foi trabalhar Com

_

€ste procedimento, SELVAS.
mês do nascimento da pessoa que vô� usar él gnvata. I

nUIDa cOMrallhia telefonica. Gradualmente, foi chegando até Hol. toda. mae hav�rá .Iogrado o Agora, neste seu recentis·
Volta do pescoço:-Segumdo as explicações do p(lnto, Iywond' 't' t A d' n:axlmo de eflcacla na cura si::Jo film, Dowthy tem a

• .

L' e 111 conseguIU es rear no cmema como ex ra. pesar :s�o I 1 f'faz-se uma lira de uns 6 c:ms. de largura e 53 (ms. de ccmpn- teve que voltar aos teat�(ls dI': 13rolldwdJ �gar:har fama como ator
ce qu� quer en errrudade de seu cargo o desempenho do

neDto. Em cada t'xlremidade ccze-se 1 quadrado, no palco. antc� de St'l aceito pehs estudioso
.

seus filhos. papel de Carmelíta, uma jo-
«Todas estas experienclas», disse êsie ator da Metro-Goldwyn- vem aristocrata que procura

Mayer, concluindO, «Jjudaram é) formar m u carát:r, e meu em. �aprleho de francês

lfugir
de Maelrid afim de ca-

prege corno ator con"iste em interjJrelar todilS 85 classes de sere�
sar-se em Valencia com (O

humanus. Em vári3s dessas caraderisações aparecem impressões �
A cozinha francêsa conta com capitão Alvarez, o chefe da

memórias das duras exper�ências encontradas na "da. Por conse-
mais de mil e quatrocentos pra- escolta encarregada de pro·

guinte, essas experiências certamtnte contribu':lD para dar habilida- tos, môlhos e modo dJS de con- teger O ultimo trem q u.:.: �: i i

Ginásios de ao ator").
dimentar. Apezar disto, não ha da capital da Espanha.

-------- cozinheiro francês que se deixe Sendo embora -um papelGente que g.osta de i �hegou a hora dos morrer sem haver deixado um inteiramente civerso do que
ser feia

.

. braeos I novo prato pala a posteridade. eievoll Dorothx á catcgwí'.1A!gumas �a� nOSEas elrgantes de ESTRELA de p;'i Im." ;-�.
Fone, 1.516 t f A

'"UW'MWWm:"'l/a!!!J se_ ornam. elas por wa.s ptOpr�as, gora que. se alJ�oxlma a grandesa, êle pOr cédü au-
maos, deVido aos habl!os pr. JU- epo.;:a de eXibir CS braços con- Vantagens do sal mentará ele muito o seu

C r-' R t t S
-

P d .

diclais que. ladotalIl. D.ão para I wm �Sl�elar-se e.m seu cuidado. prestigio entre os FA0IS.
a"' e- es auran e ao e ro

!
apertar mutIlmente os lab10s, cer-! O pnnclpal conmte �m escoYa' fi palha trançada dos cha- Aparecem ainda em O UL-

-

_ NA BROAOVAY _

�ar os dentes, produzindo certa 1105 -:om certa energia, utilizando péos fica muito b�m, sendo la- TIMO TREM DE lVIADR1D
tenção nos mU5culos faciais. o uma escova um pouco dura eh vada com agua de sal. Os ta- desempenhando papeis :j�
que c�nfere a? .rosto um aspéto um sabÃO suave, que proporcione petes tambem ficam bem claros, grande revêlo, Lew Ayres,
agressIvo, de IrrItação,

.

nida re- bastante espuma. polvilhando-lhes sal, antes de Gílbert Roland, Karen Mo1'-
cúmendavel. I

varre-los. ley, Lionel AtwiiJ, HeL 11
Estas «visagens» são feita5 a Mack, Olympe Bíadna, ?,.�)_

principio com c�rta graça, lIlas Pele sêca thonny \,..uinn e 'Rubert Cum _

depois, tornandc-3e um habito' Sapatos de setlm mings, todos êles adm;ravti�
I
tornam-se um� careta, e, ada qu�; Para combater a pele seca nos tipos que com\]õ'::i1l.
n05 parece, mnguem gosta e ve des crianças devem a3 mãis re- Os sapa!os dt' setin. branco O ULTIMO TREV� Dl�
carefas... duzir a proporção de aSllucares ficam perfeitamente limpos, pas- MADRID, que é U li fj'!'1

Além do efeito aludido. acon- e dos farinaceos na alimentação sando-se-Ihes um lenço embebido absolutamente i m p a r c i a �.
tece um outro mal, que é o de dos fileos, aumentando a das de alcool e depois uma boneca. constituirá a atração lJlax ma

_-------------I8I!III!II--.-....--- formar Iugàs prematuras, frutas frescas e das iorduras. de algodto leco. do programa do REX hoj��
.

dificuldades da
fazem o ator

vidaT Fases importantes

! Depois da infancia ha uma

. etapa na criança que requer
dos pais a atenção máxima:
da puberdade, quando ela co

meça a entrar na adolesceu
ela e o organismo sofre di
versas informações: E' ne

cessaria atender á tonificação
do corpo e ás lições da rní
ral. Se o primeiro cuidado
tem uma irnportancia valio
sa, o segundo é de impor
tancla bem maior.

MODA
por Laurita L. Corrêa

Curso Primário Antonieta
de Barros

Externato fnndado eln 1922
Alf..betiza e prepara para os exames de ldmissáo aos

( Escolas Normais Primárias.
PROFESSORAS:-- ANTONIETA E LEONOR DE BARROS
lYlatricula aberta todos os dias t1teís das 8 ás lO
Reabe.rtura das aulas a 16 de fevereiro.

Fernando Machado, 30
......� WWRDH

Proprietario: - IZIDRO PEDRO �OELDO

Completamente remodelado e obedecidas todas as

regras de higiene

�u COSINHA DE PRIMEIRA ORDEM, COM OS MAIS
VARIADOS MENU'S

Fornece comidc.J a domicilio

FELIPE S�HMIDTRUA

�uidados com os

dentes
Apenas tenham l'iJilCcC!rlos in

criança os dentes incisivos, eleve
a rnãi começar a Ísva-los, bem
como a boca do filh) cns 'pando'-

lhe, desde esse momento, esta

pratica higienica, afim de Lvitar

perturbações posteriores oe:; den
tadura da criança e outras en

fermidades que podem até ale-
tuar o estornago.

�ostl!me dephneuveis
Embalauçar unta rrar-ça,

cantando a seu lado, para
fazei-a dormir. é !1;;' habito

deploravel. O sono na c .an

ça de panca edade é tão ex

pontane o que não requer CS··

te sisterr a tatigante para a

mãe. Acosturral-a S .rnpre a

que durma sem mi nos pre
vias, será a cousa .cais si 1"(1-

pies para dciraía ci no-te.

A ventilaeã@
As melhores horas para

ventilar bem as habitacões
são as da manha. Afim dt

que a ventilação seja v' '-da
deiramente eficaz. deveu, se

abrir completamente re, POJ
tas e as janelas, t,wh no

verão como 110 irvrmo.

.\

'I
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